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สารบญั 
ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคิดส์แลนด์ เนอร์สเซอรี่ (Kids Land Nursery) ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี
จินตนา ขนัธวิชัย และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

1-11 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจ โฟล์คเวย์ รีสอร์ท ในเขตเทศบาลเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย 
จิรัชญา  สวัสดี และภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

12-21 

คุณลักษณะของนักธุรกิจแอมเวยท์ี่ประสบความส าเร็จ กรณีศึกษา กลุ่มบีวัน 
ชนิกานต์  อินทรมณี และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

22-33 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเช่ือ กรณีศึกษาธนาคารออมสินในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
สุริยา ผาน้อย และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

34-45 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตก๊าซไบโอมเีทนอัดแบบเคลื่อนที่ได้เพื่อใช้ทดแทนน้ ามันดเีซล ตาม
เส้นทางขอนแก่น – มุกดาหาร  
ปริญญา วงษ์สมบูรณ์  และ รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์  

46-58 

การเปรยีบเทียบความแม่นย าในการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนคา่เงนิบาทต่อดอลลารส์หรัฐระหว่าง 
แบบจ าลอง ARIMA- GARCH   และ ARIMA- EGARCH  
สุพัตรา วิสาการ และ อรรถพล สืบพงศกร 

59-73 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการออกจากระบบราชการเป็นโรงพยาบาลองค์การมหาชน 
กรณีศึกษา: โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ ์
ณัฐกานต์ วิฑูรย ์และ อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ 

74-82 

การประเมินโครงการลงทุนคอนโดมิเนียมเพื่อให้เช่าและขาย กรณศีึกษา ห้อง A511 อมตะคอนโดนคิม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี  
ณัฐกร ก าแพงทิพย์ และ จิราภรณ์ ชาวงษ์ 

83-99 

เปรียบเทยีบปัจจัยที่มผีลต่อมลูค่าการน าเข้าและมลูค่าการส่งออกภายใต้วิธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟ
เครดติ กรณศีึกษาธนาคาร A  
ภารดี เลิศอนันต์ตระกูล 

100-110 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรพัย์และการจ่ายเงินปันผลบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย  กรณีศึกษา: กลุ่มธุรกจิเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร  
ธัญญลักษณ์   สีนวล 

111-119 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสโรชาอพาร์ทเมนท์ ในเขตเทศบาลต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
สุภาวิณี ค าผง และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล  

120-130 

การแบ่งกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
ดลฤดี แก้วชมภู และ นงนภัส แก้วพลอย 

131-141 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินท่ีมีต่อราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจปโิตรเคมีและ
เคมีภณัฑ์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ธนเดช อัครพฤทธิ์ และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

142-152 

การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมผีลต่ออตัราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลารส์หรัฐฯค่าเงินบาทต่อยูโร 
ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวน 
กนกพร เฉลิมพนาพันธ์ และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

153-164 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การศึกษาเปรยีบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยกลยุทธ์ Dollar Cost Averaging และ กลยุทธ์ 
Lump sum Investing กรณีศึกษา SET 50 Index 
ลัดดา รอดเฉ่ียว  และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ 

165-174 

ปัจจัยด้านคณุลักษณะของกองทุนรวมที่มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน 
อภิชญา คล้ายรัศมี  และ บุญเลศิ จิตรมณีโรจน์ 

175-185 

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มพลังงานท่ีจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พรพรรณ  พรหมผัด และ ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 

186-195 

การศึกษาความสัมพันธ์และการวดัประสิทธิภาพกองทุนที่ถูกจัดอันดับโดย Morningstar Thailand 
พรพิมล สินธีรภาพ  และ ธฤตพน อู่สวัสดิ ์

196-206 

ประเมินน้ าหนักความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและราคาสินคา้โภคภณัฑ์ที่มผีลต่ออัตราผลตอบแทน
ของหุ้นในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
มนต์สนิี เวทย์สุภาสุข  และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์ 

207-216 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสตูดิโอ โยคะ ในเขตอ าเภอเมอืงหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
ภาชินี บุญญาพัฒนาพงศ์ และ ภทัรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

217-229 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจโรงแรมสุนัขในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
อัมพิรา แพงค า และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล  

230-239 

การวิเคราะห์ความเสีย่งและผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มสื่อสารโดยวิธี CAPM 
ลักษมา วงศ์ภักดี  และ คมกรชิ ถาวรวันชัย 

240-249 

การประยุกต์การบริหารการเงินสว่นบุคคล เพื่อพัฒนาโปรแกรม ประมวลผลประโยชน์จากการออมเพือ่ซื้อที่
พักอาศัย  
ครรชิต อุระพันธมาศ 

250-260 
 

การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออัตราผลตอบแทนของบริษัทกลุ่มธุรกิจการเกษตรที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
จุฑามาศ โพธิศิริ  และ ลลิตา หงส์รัตนวงศ์ 

261-270 

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ ากัด(มหาชน) 
ระวีวรรณ ต้ังพงษ์  และ ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

271-280 

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอัตราส่วนทางการเงินท่ีมตี่อราคาตลาดหลักทรัพย์หมวดชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)  
สัญชัย  เหล็กเพชร และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

281-291 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ทางเทคนิคกับปัจจัยด้านผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเทศไทย ในกลุ่ม ASEAN Strars 
วาสนา ติยานุชิต  และ ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 

292-302 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการออมของกลุ่มพนักงานผู้มีรายได้ประจ า กรณีศึกษานักศึกษาปรญิญาโท 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
สันติสขุ เทพทอง 

303-311 

เปรียบเทยีบอัตราผลตอบแทนตามประเภทกองทุนระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในเครือธนาคาร
พาณิชย์ไทยกับบริษัทหลักทรัพยจ์ดัการกองทุนที่ไม่อยู่ในเครือธนาคารพาณิชยไ์ทย 
อนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 

312-321 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 
จรูญศักด์ิ ชัยประสิทธิจ์ินดา  และ อริชัย รักธรรม  และ ทรงพร หาญสันติ 
 

322-331 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การจ าแนกความแตกต่างของอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานระหว่างการลงทุนใน
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) และการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long – Term Equity 
Fund : LTF) 
อมรรัตน์ ธรรมกร  และ นงนภสั แก้วพลอย 

332-340 

ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินท่ีมผีลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและส านักงานท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชนาพร พิพัฒน์รัตนถาวร และ นงนภัส แก้วพลอย 

341-351 

การวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีผลตอ่ราคาหลักทรัพย์ในหมวดธรุกิจธนาคาร 
พรนิตย ์แดงรัศมีโสภณ และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

352-361 

การแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ในกลุม่ SET100 โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินและอัตราผลตอบแทนระยะสั้น 
อรรถพล ขาวคม และ นงนภสั แก้วพลอย 

362-371 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก าไรของสหกรณ์การเกษตร 
พิชริญา เงินเนย  และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ 

372-381 

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรพัย์ หมวดธุรกิจธนาคาร หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และหมวดธุรกิจ
การท่องเที่ยวและสันทนาการก่อนและหลัง วิกฤตการเงิน 
วัลภา  สุภาพรรค  และ วรรณรพี  บานชื่นวิจิตร 

382-392 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยวิธีสุนทรยีสาธกกรณีศึกษา  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
สุทธาทิพย์ ผิวขม  และ อัจฉริยะ อุปการกุล 

393-407 

แรงจูงใจในการท างานของพนักงานชาวอีสานในสถานประกอบการของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเรจ็:                                    
กรณีศึกษา 75 สถานประกอบการ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
สุนทรีย์ ศรีส าเริง  และ อมรวรรณ รังกูล และ วิเชียร วรพุทธพร                      

408-421 

การบริหารความขดัแย้งท่ีส่งผลกระทบต่อการท างาน :กรณีศึกษา พนักงานแผนกพ่นสีและเช่ือมโครงรถบริษัท 
โตโยต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
เอกพร  สิงห์แม และ กุลเชษฐ์  มงคล 

422-432 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่งเสรมิการขายบริษัท SIA จ ากัด ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล 
มนัสกร ศิริประพนธ์โรจน์ และ กลุเชษฐ์ มงคล 

433-443 

การเตรียมความพร้อม (การรับรู้และความเข้าใจ) การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน:ดา้นประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซยีนของส่วน
ราชการ 
สุกัญญา อ่ าครองธรรม  และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 

444-454 

Knowledge Management and Innovation Bring Success to Metal Replacement Industries in 
Thailand  
Akhraphong Phongwattana and Ek-anong  Tangrukwaraskul 

455-463 

ปัจจัยที่มีผลต่อการมสี่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาระบบการบริหารงานคณุภาพ ISO9001:2008 
กรณีศึกษา บริษัทสยามกลาสอินดสัทรี จ ากัด 
ณัฐฐา  แก้วนวล  และ ทิพย์รัตน์  เลาหวิเชียร 

464-471 

อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยทีี่มีต่อผลต่อความตั้งใจในการเลือกใช้โปรแกรมระบบบรหิารจดัการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย 
บัณฑิตา สุขสวัสดิ ์และ กมลพรรณ แสงมหาชัย 

472-483 

ความรู้เรื่องทางการเงินและการวางแผนเพื่อเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
ปราโมทย์ บุญเมือง และ ทองฟู  ศิริวงศ์ 

484-493 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การคงอยู่ของช่างฝีมือ: กรณีศึกษาช่างกลึงในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
มนัส รักชือ่ และ ยอดมนี เทพานนท์ 

494-505 

ความสัมพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษาพยาบาลวิชาชีพใน
กรุงเทพมหานคร 
เสาวคนธ์ แสนธรรมพล และ ทองฟู ศิริวงศ์ 

506-517 

ผลของแรงจูงใจในการท างานและคุณภาพชีวิตการท างานต่อความอยู่ดีมสีุขของเภสัชกรไทย 
ปิ่นตระการ ค าจันทร์ และ เอกอนงค์ ต้ังฤกษ์วราสกุล และ ทองฟู ศิริวงศ์ 

518-526 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้กรณีศึกษาบริษัทวิจัยและพัฒนายานยนตแ์ห่งหนึ่ง  
ชลิกา  อิโมโตะ 

527-535 

การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อความมัน่คงของแรงงานบนระบบการจัดการมาตรฐาน แรงงาน SA8000 ใน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส่งออกไทย  
ปาณิศา ส่งเสริม  และ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล 

536-550 

ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันในงานของบุคลากรในสงักัดแผนกอุตสาหกรรมและการคา้จังหวัด
เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 
สวย วงศ์สาราช และ นิรันดร ทัพไชย 

551-561 

การตัดสินใจของผู้บริหารที่มผีลตอ่ความส าเร็จในการอนรุักษ์พลังงาน 
อรวรรณ ฤชาเชวง  และ บดินทร์ รัศมีเทศ 

562-570 

การแบ่งกลุ่มพนักงานระดับปฏบิัตกิารโดยการใช้ระดับมาตรฐานการปฏิบัติพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลวิภาวด ี
กนกพรรณ สีหวิทยากร  และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ 

571-580 

การศึกษาความแตกต่างด้านความพึงพอใจในการท างานระหว่างพนักงานบริษัทเทสโก้โลตสั กับ พนักงานบิ๊กซี
ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
รชิษ โป๊ฟ้า และ ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี 

581-593 

การแบ่งกลุ่มพนักงานบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)โดยใช้ระดับความพึงพอใจในการ
ท างาน 
พลาทูน ปัญญาธร 

594-603 

ปัจจัยบรรยากาศองค์กรที่มผีลต่อวิธีการแบ่งปันความรู้ของพนักงาน 
ชุติกานต์ โชติมาโนช และ ยุรพร ศุทธรัตน์ 

604-610 

การศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
ลลิดา ศรีไสว และ ปรียานุช อภิบุณโยภาส 

611-620 

การประเมินปัจจยัที่น าไปสู่ความส าเร็จต่อการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคาร 
วิไลลักษ์ วงศ์ตระกูลอารี และ ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 

621-630 

ความแตกต่างดา้นปัจจัยทีส่่งผลตอ่ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายทหารช้ันสัญญาบัตร กับ นายทหาร
ช้ันประทวน กรมข่าวทหารอากาศ  
พนิตา สุรกุลวัฒนา และ อิทธิพงษ์  ธนาภรณ์ 

631-644 

การแบ่งกลุ่มพนักงานการไฟฟ้านครหลวงโดยใช้ปัจจัยดา้นความคดิเห็นในการใช้งานระบบ SAP 
ธันย์ภัคนันท์ อ าพันสุวรรณ และ นงนภัส แก้วพลอย 

645-654 

 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
ความรู้และความพึงพอใจการใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศส าหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กรณีศึกษา บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
จิราภา ธรรมรักษา และ ภาวิณี เพชรสว่าง 

655-664 

ความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการภายในกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ฐานิดา คงต่อ และ พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา 

665-674 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานรุ่นใหม่ (Generation Y) 
ธนาคารออมสินส านักงานใหญ ่
วิภาวรรณ ก้อนคง และ ภาวิณี เพชรสว่าง 

675-685 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้แทนยาของบริษัทยาข้ามชาต ิ
สุฤทัย  กวีรัชตเชวง และ ทองฟู  ศิริวงศ์ 

686-695 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของหัวหน้างานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันการเงิน A 
เพียงพร อภิชัยชัชวาล และ ภาวิณี เพชรสว่าง 

696-705 

การแบ่งกลุ่มพนักงานรายเดือนโดยใช้ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองคก์าร กรณศีึกษา บริษัทเดลต้า อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
นรุตม์ อุดมโชค และ สุทธาวรรณ จีรพันธุ 

706-714 

ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานในบริษัทไทยอะคริลิกไฟเบอร์ จ ากัด 
อนุสรา เวหาธรนาวี และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ 

715-725 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้น ากับความพึงพอใจในการท างาน กรณีศึกษา พนักงาน
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
ไพรบูลย์ ด ารงค์ชัย และ ภาวิณี เพชรสว่าง 

726-736 

ค่านิยมทางอาชีพของเจนเนอเรช่ันวาย กรณีศึกษานักศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม       
โลจสิติกส์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
สรรเพชญ ธีรพงส์ 

737-747 

การศึกษาความแตกต่างด้านปจัจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิัติงานระหว่างกลุม่กรรมการบริหาร กับ กลุ่ม
พนักงาน กรณีศึกษา : องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 
พรศรินทร์ ศรีสวัสดิ์ และ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ 

748-758 

ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัด้านการจดัการตลาดภายในองค์กรกับปัจจัยด้านการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กร ของพนักงานระดับ 6-8 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
วิวัสวี ทองสันตต์ิ และ โรจนศักด์ิ โฉมวิไลลักษณ์ 

759-768 

การจ าแนกความแตกต่างด้านทัศนคติระหวา่งกลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็กซก์ับกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย : กรณีศึกษาขนม
คอเป็ดยี่ห้อธนกร โรงขนมธนกร จงัหวัดนครปฐม 
สุชานาถ พงษ์พากเพียร และ ฐติิกานต์ สัจจะบุตร 

769-779 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความจงรักภักดตี่อองค์กรของตัวแทนประกันชีวิต กรณีศึกษา บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
เชาวลิต วงศ์ต้ัง และ อุไรวรรณ อมรนิมิตร 

780-790 

การวิเคราะห์ประสิทธิผลจากผลการด าเนินงานของธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
กนก ชสูุวรรณ และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

791-800 

 

 



 

ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การศึกษาแนวทางการลดความสญูเสยีในกระบวนการผลิตของ ร้าน ม.มณีวสัดุ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูม ิ
เบญจมาศ ทิพย์มณี และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

801-810 

การลดความสูญเปล่าที่เกดิความลา่ช้าในกระบวนการผลิตตะแกรงเหล็ก กรณีศึกษาบริษัท ชูสินคอนกรีต จ ากัด 
กรุงเทพฯ 
กวิน ปิณฑะสุต และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

811-821 
 

การลดความสูญเปล่าที่เกดิจากความล่าช้าในกระบวนการผลิตรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง โดยใช้การผลิต  
แบบลีน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิลยู อาร์ คอนซัมเมช่ัน จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชลทชิา ชิตวิเศษ และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

822-835 

การลดความสูญเปล่าในกระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็นด้วยแนวคดิลีน กรณีศึกษา : บริษัท ดี - พัฒนะ มงคล       
จ ากัด จังหวัดระยอง 
จักรกฤช ยั่งยืน และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

836-852 
 

ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการผลิตยาแผนปัจจุบันในประเทศไทย 
กวันรัตน์ พิรติชัยธนกุล และ เอกอนงค์ ต้ังฤกษ์วราสกุล 

853-863 

การศึกษาแนวโน้มธรุกิจรถตูร้ับจ้างภาคตะวันออก (กรณศีึกษา บริษทั SSK TRANSPORT AND SERVICE) 
พัชรานิษฐ ครุสกลุ และจิราภรณ์ ชาวงษ์ 

864-884 

การประเมินระดับคณุภาพการบรกิารงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่ง
ประเทศไทย กรณีศึกษา ผูผ้ลติไฟฟ้าอิสระขนาดเล็ก 
วรวิช ทองเนื้อดี และ ธนธร วชิรขจร 

885-895 
 

ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเคหะธนาคารไทยพาณิชย์ กรณซีื้อคอนโดมิเนยีม ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ณรงค์ศักดิ์ รักษ์ชูชีพ และ ธนธร วชิรขจร 

896-905 
 

แบบจ าลองธุรกิจรสีอร์ทและสปาส าหรับสุนัข ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
สิริรักษ์ รัตนานิคม และ จินณพัษ ปทุมพร 

906-916 
 

คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของสายการบนิให้บริการเต็มรูปแบบ 
ชุติมณฑน ์ดู่มณ ีและ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 

917-921 

การประเมินปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจและความพึงพอใจของผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้บริการทางด่วนพิเศษ 
ระบบเก็บคา่ผ่านทางอัตโนมัต ิ
ณัฐรัตน์ วรต่าย และ ศุภชาต เอ่ียมรัตนกุล 

922-932 
 

การแบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการใช้บรกิารจองที่พักตากอากาศออนไลน์ โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 
อมัจจ์ สุวรรณรัตน์ และ อริสรา เสยานนท ์

933-944 

 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับระดับความมีอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด7Ps ในการ 
เลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ปิ้งย่างของคนกรุงเทพมหานคร 
ธีราภรณ์ เต้ียเนตร และ ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี 

945-953 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการด าเนินชีวิต กับ 
พฤติกรรมการเลือกซื้อผักสลดัเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
รสสุคนธ์ ธนวิภาคะนนท์ และ นิออน ศรีสมยง 

954-963 
 

การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการโรงแรม Memory Patong หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
ณัฏฐ์ฤวรรณ นุกูลกจิ และ ปราณี เอ่ียมละออภักดี 

975-985 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การจ าแนกความแตกต่างด้านปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการซื้ออาหารแช่แข็ง(พร้อม
รับประทาน)ระหว่างกลุม่ผู้ซื้อผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ตกบักลุ่มผูซ้ื้อผ่านร้านสะดวกซื้อ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
วิชิดา ทัศสุภาพ และ อัศวิณ ปสุธรรม 

986-995 

ปัจจัยด้านมุมมองทางการตลาดทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจที่พักแรมส าหรบัแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุร ี
ยุพา สะรุโณ สุกฤษตา รักสุจริต อุภาวดี เนืองวรรณะ อมรรัตน์ ชวลิต และ วรกร แช่มเมืองปัก 

996-1007 

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการอนุมตัิสินเชื่อโดยใช้ หลักทรัพย์ค้ าประกัน กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินในเขตขอนแก่น1 จังหวัดขอนแก่น 
รุจา สุริยจันทร์ และ ภัทรวดี  เพ่ิมวณิชกุล 

1008-1016 

การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการเกิดผลิตภณัฑ์ที่มีน้ าหนักเกินของเครื่องมัลติเลนในกระบวนการบรรจุโดยใช้
เทคนิคลีนซิกซซ์ิกม่า 
ณัฐวุฒิ เพชรล้ า และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

1017-1032 

การลดความสูญเปล่าที่เกดิจากความล่าช้าในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสรจ็กรณีศึกษาบริษัท ซี.ซี. 
คอนกรีต จ ากัด จังหวัดเลย 
ภัทรลดา โสธรรมมงคล และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

1033-1048 

การลดความสูญเปล่าที่เกดิจากการรอคอยในกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ กรณีศึกษา โรงงาน ABC     
จ.ขอนแก่น 
เมธาวี ศิริสวัสดิ์ และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

1049-1063 

การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการมาใช้บริการของลูกคา้ กรณศีึกษาธนาคารออมสินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
วราพรรณ หิรัญค า และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

1064-1070 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของอู่ยุทธนาการช่าง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี
ศรัญญา หากันได้ และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

1071-1080 

การลดความสูญเปล่าที่เกดิจากความล่าช้าในกระบวนการรับซื้อขยะรีไซเคิล ด้วยแนวคิดลีน กรณีศึกษา ร้าน 
ธนพล อ.พล จ.ขอนแก่น 
วีรวัฒน์ แก้วมรินทร์  และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม 

1081-1095 

แรงจูงใจในการเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจ 
พันตรีเอกลักษณ์  สิทธิวงศ ์

1096-1104 

การศึกษาคุณภาพการให้บริการทีส่่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่ า 
กมลทิพย์ โนนพรมมา  และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 

1105-1114 

ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจของลูกค้าในคุณภาพของเครื่องส าอางประเภทบ ารุงผิว กรณีศึกษา
ผลิตภณัฑ์ Touch Of Nature 
ภัทราภรณ์ โล่ห์สันติพงศ์ และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

1115-1125 

การศึกษาแนวทางพัฒนามาตรฐานธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ กรณีศึกษา  บริษัท  โชคชุมแพ  จ ากัด 
อรุณลักษณ์  มหาจตุพัฒน์ และ ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

1126-1137 

ความคิดเห็นของผู้มารับบริการที่มีต่อช่ือเสียงขององค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี 
ฐิติพร อนุสรณ์พาณิชกุล และ ปราโมทย์ ศุภปัญญา 

1138-1148 

การเปรยีบเทียบคณุภาพบริการผู้ใช้บริการเภสัชกรรมโรงพยาบาลรัฐบาลระหว่างในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) 
นัฐนันท์ กิ่งสุวรรณกุล และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 

1149-1158 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ าของลูกค้าร้านขายยาในร้านค้าสะดวกซื้อ 
หนึ่งนภา  สตารัตน์ และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 

1159-1170 

การส่งมอบคณุภาพบริการทีส่่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
เจือจันทร์ แย้มหัตถา และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 

1171-1179 

คุณภาพบริการทีส่่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อส านักงานสอบบัญชี 
ปรีดี ศรีช านิ และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 

1180-1189 

การเปรยีบเทียบความพึงพอใจระหว่างผู้มาใช้ศูนย์บริการรถยนต ์Tและศูนย์บริการรถยนตH์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
วทันยา  วงศ์ภาสกร และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 

1190-1196 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มผีลต่อความภักดีของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 
ฐิตาภรณ์ กุลไพบูลย์ และ ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 

1197-1207 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าใช้บริการกับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
ผู้ใช้บริการศูนย์บริการโตโยต้ามหานคร ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ประภัสสร ค าแผ่นไชย และ นิออน ศรีสมยง 

1208-1219 

การประเมินปัจจยัที่มีผลในการเพิ่มยอดขายสินเช่ือรถยนตม์ือสอง 
เชิดวงศ์ แรงฤทธิ์ และ ศุภชาต  เอี่ยมรัตนกุล 

1220-1229 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ของกลุม่ผู้มรีายได้น้อยของคนไทย 
ทศพล นิษฐานนท ์และ ไพฑูรย์ เจตธ ารงชัย 

1230-1239 

การจ าแนกความแตกต่างของระดบัความส าคญัด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ระหว่างกลุ่มผู้
เลือกใช้ศูนย์บริการเฉพาะ กับ กลุม่ผู้เลือกใช้อู่บริการทั่วไป  
ปวีณา สังวาลวงศ์ และ พันธิตรา ปัทมานนท์ 

1240-1248 

การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ โดยใช้ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ กรณีศึกษา บริษัท ลสีซิ่งกสิกรไทย จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สินีนาถ ศรีสินอ าไพ และ จรัชวรรณ จันทรัตน์ 

1249-1260 

การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟซีนอนรถยนต์ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
พจี อนุสรานนท์ และ ธีรนชุ  พูศักดิ์ศรีกิจ 

1261-1270 

การศึกษาเรื่อง การจ าแนกความแตกต่างความพึงพอใจด้านปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการระหว่างกลุม่ผู้ใช้สินเช่ือบ้านและกลุม่ผู้ใช้สินเชื่อส่วนบุคคล ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย(จ ากัด) มหาชน 
(ภายใต้การดูแลของ ธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตบางบอน) 
จักรกฤษ เลก็ประสาร และ ฐิติกานท์ สัจจะบุตร 

1271-1280 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการ
ใช้บริการโรงพยาบาลกระบี ่
จริยา โรจนธรรม และ ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ 

1281-1291 

การศึกษาระดับความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมัคร
ใช้บริการฟิตเนส เซ็นเตอร ์
จตุพัฒน์ บุตรอ าคา และ ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ 

1292-1302 

ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมผีลต่อผู้ใช้บริการ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ ขนาดเล็กในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
ปิยวัฒน์ คงทน และ อนุฉัตร ช่ าชอง 

1303-1311 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงตราสินค้าของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ไทย XYZ Brand Image and Reputation 
of XYZ Thai Commercial Bank’ Consumers 
ถิรวรรณ สกุลวงศ์สิริโชค และ กลุเชษฐ์ มงคล 

1312-1320 

การวิเคราะห์องค์ประกอบการรับรู้คุณค่าตราสินค้าธนาคารออมสินของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 
เมนกา เพชรพนาเวศ และอริสรา เสยานนท์ 

1321-1330 

การแบ่งกลุ่มผู้มารับบริการด้านการแพทย์ โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ และส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านสุขมุวิท เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 
ชนัญชิดา จิตจง และ ธีรนชุ  พูศักดิ์ศรีกิจ 

1331-1341 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมชุมชนตราสินค้าออนไลน์ของแฟนบอลสโมสรบุรรีัมย์ ยไูนเตด็ 
สุกิต์ิ วัฒนไวฑูรย์ชัย และ ธงชัย ศรีวรรธนะ 

1342-1349 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ และการประเมินคุณคา่ตราสินค้าโคช (Coach) ของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สิทธาวัชร์ ณิชพัฒน์จิรากุล และ ทรงพร หาญสันติ และ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ 

1350-1359 

ผลกระทบของดิจิทัลคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งผ่านเฟซบุ๊กท่ีมผีลต่อความภักดีต่อตราสินค้าธนาคาร โดยขึ้นกับ
ระดับการยอมรับนวัตกรรมด้านสือ่สังคมออนไลน ์
ชัญญาณัฏฐ์ พันธุ์ศรี และ ธงชัย ศรีวรรธนะ 

1360-1368 

การรับรูคุ้ณคา่ตราสินค้าผลติภณัฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วรรณเศรษฐ บัวรา และ ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 

1369-1379 

พฤติกรรมการบรโิภคอย่างรับผดิชอบต่อสังคมกับความภักดตี่อตราสนิค้าดอยค า ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง 
พิพัฒน์พล สัตตานุสรณ์ และ นาวิน มีนะกรรณ 

1380-1389 

การวัดคณุค่าตราสินค้า บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จ ากัด ของบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
วิภารัตน์ โคตรชมภู และ สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน  และ ทรงพร หาญสันติ 

1390-1399 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรองเท้าสุขภาพตราฟิตฟลอป (Fitflop) ของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
กุลธนิัท รัศมีอมรวิวัฒน์ และ ปราณี เอ่ียมละออภักดี 

1400-1412 

การแบ่งกลุ่มผู้ซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันออนไลน์โดยใช้ระดับความพึงพอใจตอ่ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ใน
กรุงเทพมหานคร 
กิตติกุล จันทร์อินทร์ และ จรัชวรรณ  จันทรัตน์ 

1413-1424 

การแบ่งกลุ่มลูกค้ารา้น Noreebigeyeที่ใช้คอนแทคเลนสส์ี (บิ๊กอาย) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปจัจัยด้าน
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) 
เจนจิรา แก้วค า และ ลัดดาวัลย์ เลขมาศ 

1425-1434 

การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ผลติภณัฑ์ดูแลผิวพรรณ บริษัทกาญจนา บิวตี้ เซ็นเตอร์ ในเขตชลบรุี โดยใช้ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 7ps ในการตัดสินใจซื้อ 
กาญจนา ปัญญาใส และ ลัดดาวัลย์ เลขมาศ 

1435-1442 

การแบ่งกลุ่มการใช้เลนส์แก้วตาเทยีมโดยใช้กระบวนการการตดัสินใจเลือกซื้อเลนส์แก้วตาเทียมและปจัจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการเลือกซื้อเลนส์แก้วตาเทยีม กรณศีึกษา บริษัท เฟิรส์ทอาย       
เซอร์จิคลั จ ากัด 
ปนัดดา ครุธชาติ และ อัศวิณ ปสุธรรม 

1443-1451 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและการเรียนรูเ้กี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมการรับประทานผลติภณัฑ์อาหาร
เสรมิเพื่อผิวขาว  
กันยรัตน์ ครองแก้ว และ โรจนศักด์ิ โฉมวิไลลักษณ์ 

1452-1462 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้เครื่องส าอางชะลอวัยส าหรับผิวหน้า ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ปวีณา คัง และ ฐิติกานท์ สัจจะบุตร 

1463-1473 

การศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผู้ซื้อเครื่องประดับผมไปขาย กับกลุ่ม ผู้ซื้อเครื่องประดับผมไปใช้ โดยใช้ปัจจัยด้านความ
ต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาด ในตลาดส าเพ็ง เขตสัมพันธวงศ์ 
วรนาถ สาธิตนิมิต และ พันธิตรา ปัทมานนท์ 

1474-1484 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัพฤติกรรมของผู้เขา้ใช้บริการกับปัจจยัระดับการมอีิทธิพลส่วนประสมการตลาด
บริการ กรณีศึกษา หน่วยธุรกจิเสริมความงาม โรงพยาบาลบางปะกอก 9, กทม. 
วัชรากรณ์ เสือสืบพันธุ์ และ ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ 

1485-1496 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin care) ของผู้ค้าปลีกร้านสินค้าเฉพาะอย่างขนาดเล็ก ศึกษาพืน้ท่ีถนน
ลาดพร้าว จังหวดักรุงเทพมหานคร 
จุฬาพัชร์ ชุนเกษา และ สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง 

1497-1507 

การศึกษาระดับความส าคญัในการเลือกซื้อผลติภณัฑ์  SK-II ภายในบูธกิจกรรมโดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด ระหว่างผู้บรโิภคกลุม่วัยรุ่น (อาย1ุ8-25ปี) กับกลุ่มวัยท างาน (อาย2ุ6-60ปี) ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
ภัทชา แก้วจุนนัท์ และ อนุฉัตร ช่ าชอง 

1508-1518 

คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) 
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) 
ธนวิทย์ กมลศิริประเสริฐ  และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 

1519-1529 

ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรบัรู้คณุภาพบริการที่มผีลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้ป่วย
ต่อการส่งยาทางไปรษณีย์ในโรงพยาบาลรัฐบาล 
นทีเทพ รัตนวิภานนท ์ และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 

1530-1539 

เปรียบเทยีบความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทย์ในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของ
โรงพยาบาลรัฐบาลกับโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
อังคณา สถลชา และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 

1540-1549 

คุณภาพบริการทีส่่งผลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการใช้บริการซ า้ของแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลเอกชน 
ปริญญา  วรรณกุล และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ 

1550-1560 

ผลกระทบของภูมิทัศน์บริการต่อคณุภาพบริการที่รับรู้ในห้องแสดงรถยนต์ใช้แล้วของบริษัทลิสซิ่ง 
อรชา ชินะโกสิต และ ณัฐพล พันธุ์ภกัดี 

1561-1572 

การศึกษาความเป็นไปได้ดา้นการตลาดในการปลูกและบริหารจัดการปาลม์น้ ามันในภาคกลางของประเทศไทย 
ภควดี ศักดิ์ชัยกุล และ ยุรพร ศุทธรัตน์ 

1573-1584 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคกับความพึงพอใจของผู้บริโภคขนมเปี๊ยะร้านแสงจันทร์กับรา้น X 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศศิธร อิสรธราดล และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 

1585-1597 

การแบ่งกลุ่มผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไมเ่กิน 7 ท่ีนั่งในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้พฤติกรรมการ
เลือกซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
สร้อยภี เศวตคาม และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 

1598-1606 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสบู่ก้อนสมุนไพร 
ปพร ลิ่วลักษณ์  และ อัศวิณ ปสุธรรม 

1607-1617 

ความคิดเห็นของนักธุรกิจอิสระขายตรงท่ีมีต่อแผนการปันผลในธุรกจิขายตรง 
ปริญญา นิลรัตนคุณ และ รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ 

1618-1627 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ากับ ความจงรักภักดี กรณีศึกษาลูกค้า Contract Farm 
บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
พัฒนา ไชยปัญหา  และ เอกอนงค์  ต้ังฤกษ์วราสกุล 

1626-1636 

ความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ 
รณรงค์  แสงมงคล 

1637-1645 

พฤติกรรมผู้บรโิภคผลติภณัฑ์อาหารเสริม (คอลลาเจน) กรณีศึกษา อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ่
ณัฐพร เกียรติภักดี และ พิศมร กิเลนทอง 

1646-1656 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับความต้องการร้านปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี 
จักรกฤช  เซ่ียงโหล 

1657-1666 

การแบ่งกลุ่มลูกค้าเกษตรกรโดยใช้ระดับความพึงพอใจในการให้บรกิาร ร้านเจริญชัย รับซื้อข้าวเปลือก อ าเภอ
ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ประเชิญ เจริญศรี 

1667-1677 

การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการร้านโชห่วยในเขตดินแดงโดยใช้ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีก 
ปิยาณี วัฒนกุลกิตต์ิ และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ 

1678-1688 

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมผู้บริโภคกับส่วนประสมการตลาดธุรกิจเสื้อผ้าผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบ
หน้าร้านและออนไลน์ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ลวัณธนัช เอกผาติสวัสดิ์ และ ภษูิต วงศ์หล่อสายชล 

1689-1699 

การศึกษาความแตกต่างส่วนประสมการค้าปลีกท่ีมผีลต่อการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างระหวา่งกลุ่มที่ซื้อเพื่อใช้งาน
เองและกลุม่ที่ซื้อเพ่ือรับเหมาก่อสร้างในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 
สุนทรีภรณ์ สุทธิมาลย ์

1700-1710 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับการให้ระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
ของผู้ซื้อเครื่องปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร 
รติพร มาศงามเมือง และ นิออน ศรีสมยง 

1711-1719 

การแบ่งกลุ่มผู้พักอาศัยอาคารชุดโดยใช้ปัจจัยความพึงพอใจในการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด กรณีศึกษา 
ซิตี้โฮม รัตนาธิเบศร์ คอนโดมเินียม 
ปวริศร์ ดาวมณ ีและ พิศมร กิเลนทอง 

1720-1730 

การแบ่งกลุ่มผู้ท าศัลยกรรม โดยใช้ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  
อริสรา อุษาโสภิตกุล และ จรัชวรรณ จันทรัตน์ 

1734-1740 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ คุณภาพการบริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน สาขาส านักพหลโยธิน 
ภัทรวรรณ วระนันทน์ และ นภวรรณ คณานุรักษ์ 

1741-1752 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคณุภาพการบริการกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ทันตกรรม 
นภาภรณ์ ก ายา และ ธนธร วชิรขจร 

1753-1763 

คุณภาพการบริการสินเช่ืออเนกประสงค์ของ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ในพื้นที่เขตคลองสาน 
นันท์ธนัฐ รัตนกจิกมล และ ธนธร วชิรขจร 

1764-1772 

การแบ่งกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทโดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
วรรณวุฒิ ม่วงศรเขียว และ ฐิติกานท์ สัจจะบุตร 

1773-1783 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อและใช้บริการคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงของลูกค้ากลุ่มโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาล ในเขกรุงเทพมหานคร 
ชัชชญา  สุขกลุพัชร และ อนุฉัตร ช่ าชอง 

1784-1795 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง2 (ธัญบุรี) จ.ปทุมธานี 
ณัฏฐ์ชญา ปักการะโถ 

1796-1807 

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค าในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
อังค์พัฑรา อัครวงษ์เจริญ และ ธริีน วาณิชเสนี 

1808-1828 

การศึกษา ความสัมพันธ์ ระหว่าง พฤติกรรมการเปดิรับข้อมลูเพื่อการเสนอขายประกันชีวิต กับ ปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้มุ่งหวังที่จะท าประกัน 
ศิริพงษ์  อัครเรืองมนตรี 

1819-1830 

การแบ่งกลุ่มตัวแทนตามความพึงพอใจและทัศนคติที่มตี่อกรมธรรมป์ระกันสุขภาพรายบุคคล บริษัทไทย
ประกันสุขภาพ จ ากัด (มหาชน) 
ดรุณี ประเสริฐสาร และ กัญช์ อนิทรโกเศศ 

1831-1841 

ความแตกต่างดา้นระดับความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธรุกิจบริการประกันชีวิต
ระหว่างกลุม่ลูกค้าผ่านธนาคารออมสินกับลูกค้าผ่านธนาคารอื่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 
นภวรรณ นิธิกุล  และ พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา 

1842-1852 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอพาร์ทเม้นท์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
พิราภรณ์ สวัสดิพรพัลลภ และ ภทัรวดี เพ่ิมวณิชกุล 

1853-1864 

การแบ่งกลุ่มตัวแทนประกันดา้นความพึงพอใจ จากการใช้บริการผ่านหน้าเคาน์เตอร์ และคอล เซ็นเตอร์ 
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
กษิณา ปัญญา  และ กัญช์ อินทรโกเศศ 

1865-1875 

การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามการประเมนิคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจตุจักร 
พิสิษฐ์ มานสั และ จรัชวรรณ จันทรัตน์ 

1876-1886 

การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ในธุรกิจร้านอาหารและกลุ่มผู้ที่ซื้อมะนาวไปใช้ใน
ธุรกิจร้านเครื่องดื่มในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเลือกซื้อมะนาว กรณีศึกษา : 
สวนมะนาวชยาธร 
ธนชัย ช านาญคิด และ พันธิตรา ปัทมานนท ์

1887-1897 

การแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคทอดมัน (สด) ร้านบางใหญ่ ปลาสด ในตลาดสดบางใหญ ่ซิตี ้อ าเภอบางใหญ ่จังหวัด
นนทบุรี โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด (4P’s) 
จุฑามณี ศรีสม และ ลัดดาวัลย์ เลขมาศ 

1898-1907 

การแบ่งกลุ่มผู้สนใจซื้อกล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ โดยใช้ปัจจัยด้านความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 
ชัยวัฒน์ ลิ้มทวีวัฒน ์และ ลัดดาวัลย์ เลขมาศ 

1908-1917 

การแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคกาแฟสดในเขตอ าเภอเกษตรสมบรณู์ จังหวัด ชัยภูมิ โดยใช้ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 
ชฎาธร  จันทราษี  และ ลัดดาวัลย์ เลขมาศ 

1918-1927 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดและความเป็นไปได้ของพฤติกรรม
การซื้อของผู้บริโภคต่อร้านอาหารบุฟเฟต์  สไตลญ์ี่ปุ่น  ประเภทปิ้งย่าง 
กันตวัฒน์ สุวรรณราช และ นิออน ศรีสมยง 

1928-1937 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณภาพการบริการกรณีศึกษา ภัตตาคาร เลควิว พัทยา 
ณัฐสุดา  บุราคร และ ธนธร วชิรขจร 

1938-1948 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการ สวน
อาหารแป๊ะฮก คลองสอง 
สุนันทา ปรีชาวุฒิวัฒน์ และ ภูษติ วงศ์หล่อสายชล 

1949-1958 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการออกแบบร้านและการตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการของผู้บริโภคร้านอาหารเช็คเมท 
CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ 
อุมาภรณ์ ทิพย์ทอง  และ อนุฉัตร ช่ าชอง 

1959-1968 

การจ าแนกความแตกต่างด้านความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผู้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมครั้งล่าสุด ระหว่าง
ซื้อจากช้อปตัวแทนจ าหน่าย กับซื้อจากร้านค้าที่รับฝากซื้อสินค้าแบรนด์เนม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ชนาวจี เอมโอช และ พันธิตรา ปัทมานนท ์

1969-1979 

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหวา่งแรงจูงใจและการรับรู้กับพฤติกรรมการซื้อกระเป๋าแฟช่ันของผู้บรโิภค ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
อรวรรณ ทิพยานนท์ และ โรจนศักด์ิ โฉมวิไลลักษณ์ 

1980-1989 

การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนังผ่านช่องทางออฟไลน์กับกลุ่ม 
ผู้ซื้อกระเป๋าหนังผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กรณีศกึษา 
กระเป๋าหนัง RAINBO BAG 
มัลลกิา สุนทรสิริพงศ์  และ อนุฉัตร ช่ าชอง 

1990-2001 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูคุ้ณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้าบุรุษ 
ธันย์ชนก จารุบุณย์ และ ธีรนชุ  พูลศักด์ิศรีกิจ 

2002-2014 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
ร้านแมงป่อง 1989 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พิชญา ศศิวงศ์  และ ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ 

2015-2029 

การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการบตัรเครดติธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครตามระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด 
ฝนทิพย์ ทิพย์สุวรรณ และ จรัชวรรณ จันทรัตน์ 

2030-2040 

การวิเคราะห์องค์ประกอบความพงึพอใจของผู้พักอาศัยอพาร์ทเม้นท์ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
กรณีศึกษา อพาร์ทเม้นท์ในเขตบางขุนเทียน 
นิรมล พิพัฒน์สวัสด์ิ และ ธนธร วชิรขจร 

2041-2050 

การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม นักศึกษาหญิงสถาบันอุดมศกึษาเอกชน และนักศึกษาหญิง
สถาบันอุดมศึกษารัฐ โดยใช้ปัจจัยด้านความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P's เมื่อซื้อเสื้อนักศึกษา
หญิง กรณีศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ณฐมน  ปกรณ์คุโณดม  และ พันธิตรา  ปัทมานนท ์

2051-2060 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจท่ีมีผลต่อส่วนประสมทาการตลาดบริการกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งซื้อดอกไม้  ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
รุ่งทิวา แสงสกุล และ ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ 

2061-2070 

การจ าแนกความแตกต่างระดับการมีอิทธิพลของสื่อ Billboard ที่มีต่อพฤติกรรมการเปดิรับระหว่างกลุ่ม
ผู้โดยสารรถสาธารณะและกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
สุเมธ มาตรทอง  และ อนุฉัตร ช่ าชอง 

2071-2079 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรปูแบบการด าเนินชีวิตกับความพรอ้มท่ีมีต่อการรับชมโทรทัศนร์ะบบดิจิตอล 
ของผู้ชมโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ณรงค์ศักดิ์ เจริญศิริ 

2080-2090 

การจ าแนกความแตกต่างด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าระหว่างผู้บริโภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากร้านค้าทีม่ีหน้าร้านและ
ผู้บริโภคที่ซื้อเบเกอรี่จากรา้นค้าบนโซเชียลเน็ตเวริ์คโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
(6W1H) 
จิตตวีร์ เลิศโสภาพันธ์ และ พันธิตรา ปัทมานนท์ 

2091-2099 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเคสโทรศัพท์มือถือตกรุ่นโดยใช้ความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 
กรณีศึกษา บริษัท วีแกดซ์คอปอร์เรช่ัน จ ากัด 
นาถลดา ทรงหิรัญงาม และ ฐิติกานต์ สัจจะบุตร 

2100-2110 

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการของ Lazada เว็บช็อปปิ้งออนไลน์ 
ฉวีวรรณ ชัยโสตถี  และ ธนธร วชิรขจร 

2111-2120 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งานกับปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ
บริการคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 
ชาญชัย โอฬารเวช  และ สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง 

2121-2130 

การแบ่งกลุ่มเยาวชนผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ตามความต้องการในด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
ร้านบริการเกมออนไลน์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
กิตติพจน์ ชนะรัตน์  และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ 

2131-2140 

การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการ โดยใช้ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ กรณีศึกษา บริษัท   
อะมาก้าเลเซอรค์ัต จ ากัด 
รัชนี วงศ์นพดลเดชา  และ จรัชวรรณ จันทรัตน์ 

2141-2150 

การแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการซื้อท่ีพกัอาศัยแบบบ้านเดีย่วของคนกรุงเทพมหานครในเขตบางขุนเทียน โดยใช้
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
เพชรัศม์  มณีรัฐรุ่งเรือง และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 

2151-2158 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจของลูกค้าในด้านส่วนประสมทางการตลาด กรณีศึกษา ผลิตภณัฑ์
แผ่นพื้นส าเร็จรปู หจก. สมอเพชรบึงสามพัน 
อุมาภรณ์ ลิ้มศักดิ์ศรี และ กัญช์ อินทรโกเศศ 

2159-2168 

ความสัมพันธ์ของมุมมองด้านความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) และมุมมองด้านประโยชน์ใช้สอย 
(Utilitarian) ที่มีผลต่อระดับแนวโน้มความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนยีมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครช้ันนอก 
เกศินี  ถมปัทม์ และ ธีรนชุ พูศักด์ิศรีกิจ 

2169-2178 

การศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมเินียมกับ ส่วนประสมทางการตลาด กรณศีกึษา 
บริษัท บลู สกาย ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
สุภัตรา สมประสงค์  และ ฐิติกานต์ สัจจะบุตร 

2179-2188 

ความแตกต่างดา้นระดับความส าคญัของส่วนประสมการค้าปลีกที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกร้านวัสดุก่อสร้าง
ระหว่างกลุม่ช่างและผูร้ับเหมา Generation X กับGeneration Y   
กมลทิพย์ เสือสมิง  และ พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา 

2189-2200 

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับการตัดสินใจเช่หอพักของนักศึกษาเพศหญิง
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรณีศึกษา หอพักหญงิบ้านดวงโรจน ์
จุฑามาศ ใจสมุทร และ ประเสริฐ  ศิริเสรีวรรณ 

2201-2210 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้ออาหารเช้าปรุงส าเร็จและปัจจัยด้านความส าคัญของส่วน
ประสมทางการตลาด กรณีศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน ณ อาคารว่องวานิช 
ธนพรรณ เงินวิลัย  และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 

2211-2219 

การแบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการร้านทองรูปพรรณ กรณีศึกษา รา้นทอง ตั้งกิมมุ้ย อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
พรเทพ ด่านตันติศุภกุล  และ  ธีรนุช  พูศักดิ์ศรีกิจ 

2220-2231 

 

 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การศึกษาการจ าแนกความแตกต่างของผู้บริโภค ระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษากับกลุ่มคนท างาน โดยใช้ปัจจัยด้านความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ กรณีศึกษา ร้าน LAMOON COME  
นภสร ศรีชอบธรรม  และ อนุฉัตร ช่ าชอง 

2232-2242 

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคชาเขียวพร้อมดื่ม โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ภูมิพัฒน์ อย่างวิศิษฎ์ และ อัศวิณ ปสุธรรม 

2243-2255 

การแบ่งกลุ่มผู้ซื้อสินคา้ภายในร้านสะดวกซื้อแบบดั้งเดิม อ าเภอบางใหญ่-บางบัวทองจังหวัดนนทบุรี โดยใช้
ทัศนคติที่มีต่อส่วนประสมการค้าปลีก 
กัลญา กนกวิมาน และ นภวรรณ คณานุรักษณ์ 

2256-2269 

การแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคเบเกอรี่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ีโดยใช้ระดับความส าคัญของส่วนประสม
ทางการตลาด 
ศศิฉาย จึงสุวดี  และ นภวรรณ คณานุรักษ์ 

2270-2282 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครือ่งดื่ม
เกลือแร่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
วรพรรณ  กมลวัทน์ และ ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ 

2283-2293 

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยด้านพฤติกรรมการบรโิภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ าอัดลมรสโคล่า 
หทัยชนก แสงโชติ  และ สิริพันธ ์วงศ์อินทวัง 

2294-2304 

การแบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูป กรณีศึกษา ร้านนติเฮฟว่ี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ปาลิดา  ฉิมรักษ ์และ ธีรนุช  พูศักดิ์ศรีกิจ 

2305-2315 

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ กรณศีึกษากองทุนรวมตลาดเงินในเครอืของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศไทย 
ปารณีย์ ทิพย์สุขวัฒนา และ ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

2316-2325 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับราคาทองค าและราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก 
สิชล รัตนเจริญสขุ และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

2326-2335 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุม่ธุรกิจการบิน 
พรรณพิไล  จันทรมณี และ ประสิทธิ์  มะหะหมัด 

2336-2346 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา mini SET50 Index Future 
โสภิตา กอสันเทียะ และ ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 

2347-2357 

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์บริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
วรรธนะ วิรัชสยางค์กุล และ ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

2358-2368 

ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินท่ีมผีลต่อราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธรุกจิเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ณัฐชานนัท์ วงษ์ศรีแก้ว  และ นงนภัส แก้วพลอย 

2369-2378 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในกลุ่มธุรกจิแฟช่ัน 
ธนาภรณ์ สุนทร   และ นงนภสั แก้วพลอย 

2379-2388 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัด้านอัตราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ในหมวดธรุกิจบริการ
รับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ธัญวรัตม์ พันธุ์แก้ว  และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

2389-2402 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคทีม่ีผลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย (กอง1) 
ปุญยนุช ศิริโชคธนทรัพย์ และ ดร.ธฤตพน อู่สวัสดิ ์

2403-2412 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศึกษากรณี  หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ 
ศิริวรรณ  แก้วศรี และ กนกศักด์ิ  สุขวัฒนาสินิทธิ์ 

2413-2422 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดและก าไรสุทธิท่ีมีต่อราคาและผลตอบแทนหลักทรัพย์ กรณีศึกษา: กลุ่มธุรกิจการเงิน 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จีระ  จันทร์ชาวนา 

2423-2432 

การเปรยีบเทียบระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ กรณศีึกษา ข้าราชการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
พิสุทธิมน พายุพล และ วรรณชนก  จันทรชมุ 

2433-2443 

ความสัมพันธ์ระหว่างการวดัสภาพหน้ีสิน  ความสามารถในการท าก าไร และกระแสเงินสดอิสระกับราคาตลาด
หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สุจิตรา  สัมพันธ์นิรันดร และ สุรยี์  โบษกรนัฎ 

2444-2452 

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอัตราส่วนทางการเงินท่ีมตี่อราคาตลาดหลักทรัพย์หมวดวัสดุก่อสร้างที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
สุลัยพร แก้วยม  และ วรรณรพี บานชื่นวจิิตร 

2453-2464 

การเปรยีบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคพ้ืนฐาน กรณีศึกษากลุ่มหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
อุบลวรรณ วุฒิพันธุ์ 

2465-2475 

ผลกระทบของการก ากับดูแลกิจการที่ดีท่ีมีต่อมลูค่ากิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
พูลสิน กลิ่นประทุม และ  อภิศักด์ิ เจียรสุคนธ์ และ มนตรี ช่วยชู 

2476-2486 

ปัจจัยที่มีผลกับปรมิาณการใช้สินเช่ือกรุงไทยธนวัฏของบมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ส านักงานเขตลาดพรา้ว 
วราลักษณ์ สังข์แก้ว และ ประสทิธิ์ มะหะหมัด 

2487-2496 

การวิเคราะหผ์ลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ใช้กลยุทธ์ความแปรปรวนต่ าที่สดุ และเทคนิค 
Value-at-Risk ส าหรับการลงทุน 
ฉัตรวิชช์ ภัทรศิลสุนทร และ ธฤตพน อู่สวัสดิ ์

2497-2507 

ผลกระทบของการควบรวมธุรกิจที่มีต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย 
จิราภรณ์  แสงใส และ มนตรี  ช่วยชู 

2508-2518 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการก ากับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้น 
กุณฑีรา อาษาศรี รัชนิกร วรรณสถิตย์ จารุวรรณ บุตรสุวรรณ์ รมิดา คงเขตวานิช 
และ สุรีย์  โบษกรนัฏ 

2519-2528 

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันที่มีต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ฐิติพร วรฤทธิ์, ผกามาศ มูลวันดี, พรชัย วีระนันทาเวทย์, ณวรานุช เกตุทิม, 
อัจฉรารัตน์  มั่งคั่ง และ สุรีย์  โบษกรนัฏ 

2529-2538 

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการควบคมุภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใต้การบริหารงานการเงินการคลัง
ภาครัฐของหน่วยงานสนับสนุนภารกิจฝ่ายการเมือง 
ธารินี   เณรวงค์ 

2539-2549 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสนิทรัพย์กับการสร้างผลก าไรของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
วิวัฒน์ จุลอ าพันธ ์

2550-2561 

 



 

 

ชื่อบทความ   /   ผู้เขียน  หน้า 
การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกจิกรรมในการค านวณต้นทุนการผลิตนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพ 
ผกามาศ มูลวันดี, พรชัย วีระนันทาเวทย์, ณวรานุช เกตุทิม, ฐิติพร วรฤทธิ์,  
อัจฉรารัตน์ มั่งคั่ง และวรกร แช่มเมืองปัก 

2562-2572 

ผลของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ค าถามที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาหลักการบัญชีข้ันตน้ 2 
จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ 

2573-2581 

ทักษะการบัญชีสืบสวนท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบ  
อภิศักดิ ์เจียรสุคนธ์ พูนสนิ กลิน่ประทุม และ สุรีย์ โบษกรนัฏ 

2582-2589 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
วลัยรัตน์ เพ่ิมพูน 

2590-2598 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชตีามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไมม่ีส่วน
ได้เสียสาธารณะ 
สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ 

2599-2609 

การพัฒนาระบบลงทุนหลักทรัพยท์ี่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเครื่องมือทางเทคนิค 
คเณศ วัชรสินธุ์ 

2610-2619 

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
นริศรา จะงาม และ ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

2620-2629 
 

การศึกษาเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชย์และที่
บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย ์ 
สุนทร วิไลรัตนสุวรรณ และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์ 

2630-2641 

ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงทางดา้นการเงินและการด าเนินงานท่ีมตี่อความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ กรณีศึกษา 
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ณัฐวุฒิ แปงค า และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ 

2642-2652 

การประเมินน้ าหนักความสมัพันธ์ของปัจจัยด้านอัตราส่วนทางการเงินและดัชนีหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีผล
ต่ออัตราผลตอบแทนของหุ้นสามญักลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 
สุชาดา อุราสาย และ ธฤตพน อู่สวัสดิ์ 

2653-2663 
 

ประสิทธิภาพเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคกับใบส าคญัแสดงสทิธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
พรเทพ ภาวศุทธิรัตน์ และ ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 

2664-2671 

 
ปัจจัยด้านอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 
ยุภาพร ดิษฐ์ธวัช และ นงนภัส แก้วพลอย 

2672-2681 
 

การเปรยีบเทียบอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน และความเสี่ยงของหุ้นเชิงรุกและหุ้นเชิงรับในดัชน ีSET 50 ตาม 
ระยะเวลาการลงทุนที่แตกตา่งกัน 
จิราพร ศาลาแดง และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ 

2682-2692 
 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคทีส่่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุน ETFที่อ้างอิงดัชนีราคาหุ้นใน 
ประเทศ (Equity ETF) 
เมลดา ไพรพิภัช และ ธฤตพน อู่สวัสดิ ์

2693-2703 
 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุปโภคบริโภค หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ ์
ศรีวิไล ศักดิ์สุรทรัพย์ และ ประสทิธิ์ มะหะหมัด 

2704-2713 
 

การศึกษาวิธีการท างานเพื่อการปรับปรุงกระบวนการให้บริการผูป้่วยนอกกรณีศึกษา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
โรงพยาบาลขอนแก่น 
กฤติกา ก าลังหาญ และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม  

2714-2726 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกจิคดิส์แลนด์ เนอร์สเซอร่ี                                 
(Kids Land Nursery) ในเขตเทศบาลเมอืงบ้านดุง จงัหวดัอุดรธานี 

THE FEASIBILITY STUDY TO INVESTMENT KIDS LAND NURSERY IN 
BANDUNG MUNICIPALITY AREA, UDONTHANI PROVINCE 

 

จินตนา ขันธวชัิย* และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกุล** 
Chintana Khanthawichai and Pattarawadee Permwanichagun 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจ คิดส์ แลนด ์เนอร์สเซอร่ี (Kids Land 
Nursery) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี จากการศึกษาดา้นการตลาดพบว่าปัจจยัท่ี
ผูป้กครองให้ความส าคญัคือดา้นพฒันาการของเด็ก ดา้นความปลอดภยัและดา้นราคา ดา้นการจดัการพบว่าเป็น
ธุรกิจประเภทบริการ บริหารงานโดยเจา้ของคนเดียว ดา้นการเงินพบวา่โครงการใชเ้งินลงทุนทั้งส้ิน 4,983,850 บาท 
มีระยะเวลาคืนทุน 5 ปี  2  เดือน 10 วนั ดา้นเทคนิคพบว่าธุรกิจมีท าเลท่ีตั้งท่ีการเดินทางสะดวก ใกลแ้หล่งชุมชน
และสามารถจดัสรรพ้ืนท่ีไดอ้ย่างเหมาะสมจึงสรุปไดว้่าโครงการน้ีมีความน่าสนใจและความเป็นไปไดใ้นการ
ลงทุน 
ค าส าคัญ: ความเป็นไปได้,เนอร์สเซอร่ี 
 

Abstract 
The feasibility study of investment Kids Land Nursery in Bandung municipality area, Udonthani province. The 
marketing study found that the parents focus is on the development of children, safety and price. In term of 
management, it is service business and management system is operated as a single proprietorship owner. In term 
of finance found that the budget for investment is 4,983,850 Baht totally and the payback period of investment 
was 5 years-2 months and 10 days. For technical dimension found that the business is located on the proper area, 
very well transportation and closed to community and housing development area. It concluded that the business is 
high feasibility and interesting.  
Keywords: Feasibility, Nursery 
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1. บทน า 
        

ประเทศไทยมีลกัษณะสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ท าใหพ้ฤติกรรมการใชชี้วิต
ของประชากรในเมืองหลวงและประชากรในต่างจงัหวดัเปล่ียนแปลงไป การด าเนินชีวิตประจ าวนัส่วนใหญ่ใชใ้น
การท างานเพ่ือให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ท่ีดี พฤติกรรมการท างานของคนจึงปรับเปล่ียน ให้เหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัมากข้ึน จากเดิมตอ้งอาศยัรายไดจ้ากการท างานของผูช้ายซ่ึงเป็นหัวหนา้ครอบครัวเพียงฝ่าย
เดียวซ่ึงผูห้ญิงมีเพียงหน้าท่ีดูแลจดัการความเรียบร้อยภายในบา้นและดูแลบุตรเท่านั้น แต่ในปัจจุบนัผูห้ญิงตอ้ง
ออกมาท างานนอกบา้นเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีของครอบครัวเช่นกนัท าให้ผูห้ญิงไม่สามารถเล้ียงดูบุตรไดเ้องเหมือน
แต่ก่อนท่ีผูห้ญิงตอ้งประกอบกิจกรรมในแต่ละวนัตั้งแต่เชา้จรดเยน็เพ่ือดูแลบุตรและครอบครัว ตั้งแต่การประกอบ
อาหาร  การป้อนอาหารบุตร อาบน ้าใหบุ้ตรดว้ยตวัเอง ประกอบกบับุคคลในครอบครัวเช่น ปู่ ย่า ตา และยาย เป็น
ผูสู้งอายอีุกทั้งขาดความคล่องแคล่วในการใชชี้วิตประจ าวนัรวมไปถึงการเล้ียงดูบุตรหลาน ผูป้กครองจึงจ าเป็นตอ้ง
น าบุตรหลานไปสถานรับเล้ียงเด็กเพ่ือฝากเล้ียงดู ซ่ึงสถานรับเล้ียงเด็กดงักล่าวนั้นตอ้งมีความปลอดภยัและมีการ
ดูแลบุตรหลานเป็นอยา่งดี ประหน่ึงเป็นบุตรหลานของตนเอง เพราะนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระในการเล้ียงดูบุตร
ของผูป้กครองแลว้ยงัเป็นท่ีฝึกพฒันาการเด็กให้เหมาะสมกบัวยั เด็กสามารถเติบโตและเรียนรู้การใชชี้วิตร่วมกบั
ผูอ่ื้นนอกจากน้ีตอ้งมีความน่าเช่ือถือท าใหผู้ป้กครองไวว้างใจในการฝากบุตรหลานใหดู้แลได ้ การเปล่ียนแปลงไป
ตามสภาพเศรษฐกิจดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีท าใหวิ้ถีชีวิตของคนในหลายภูมิภาคปรับเปล่ียนไปเช่นกนัแมก้ระทัง่ใน
จงัหวดัอุดรธานี เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีมีผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัอุดรธานี (GPP)  มีมูลค่า 87,804 
ลา้นบาท จดัอยูใ่นล าดบัท่ี 3 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองจากนครราชสีมา และขอนแก่น ตามล าดบั มีรายได้
เฉล่ียมีรายไดต่้อหวัประชากร 74,578.57 บาทต่อคนต่อปี และอ าเภอบา้นดุงเป็นอ าเภอท่ีมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอนัดบั
ท่ี 3 ของจงัหวดัอุดรธานี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เน่ืองจากเป็นอ าเภอท่ีเป็นแหล่งผลิต
วตัถุดิบส าคญัในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เกลือ ออ้ย และยางพารา ท าใหป้ระชากรในพ้ืนท่ีมีรายไดจ้ากการซ้ือ-ขาย 
สินคา้ทางการเกษตรเหล่าน้ี และธุรกิจหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรจึงไดรั้บอิทธิพลไปพร้อมๆกนั ดว้ยส่ิง
ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี ท าให้ผูป้กครองท่ีประกอบอาชีพต่างๆ ไม่สามารถท่ีจะดูแลลูกในระหว่างวนัท างานไดจึ้ง
จ าเป็นตอ้งส่งลูกไปสถานรับเล้ียงเดก็เท่านั้น ซ่ึงสถานรับเล้ียงเด็ก หรือ เนอร์สเซอร่ีในอ าเภอบา้นดุงนั้นมีสถานรับ
เล้ียงเดก็เอกชนจ านวนทั้งหมด 4 แห่ง และสถานรับเล้ียงเดก็ของรัฐบาล ซ่ึงไม่มีมาตรฐานในการปฏิบติัและดูแลเด็ก 
ขาดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมแก่เด็ก ขาดสุขลกัษณะในเร่ืองของหอ้งน ้า หอ้งนอน หอ้งรับประทานอาหาร 
อีกทั้งมีความแออดัและยงัขาดแคลนอุปกรณ์ ของเล่นเสริมทกัษะ ผูดู้แลมีอายุมากขาดความรู้และความช านาญ  
ผูป้กครองท่ีมีก าลงัทรัพยจึ์งเลือกท่ีจะส่งลูกไปสถานรับเล้ียงเด็กของเอกชนท่ีไดม้าตรฐานทั้งในอ าเภอบา้นดุงและ
ในอ าเภอใกลเ้คียงท่ีมีระยะทางไกลจากอ าเภอบา้นดุงอยา่งมาก ท าใหเ้กิดความล าบากในการเดินทางไปรับ-ส่งลกู  
     ดงันั้นผูศึ้กษาไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัในการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจ คิดส์แลนด ์เนอร์สเซอร่ี 
(Kids Land Nursery) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง อ าเภอบ้านดุง จังหวดัอุดรธานีเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ตดัสินใจในการลงทุน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 

 2.1.1 โมเดลแรงผลกัดนัทั้ง 5 ประการ (The Five Forces Model of Competition) 
                 Potter (2013 cited in Thompson and et al. 2014) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัภายใน
อุตสาหกรรมเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรมประกอบดว้ยปัจจยั 5 ประการ 
ดั้งน้ี 

(1) ภยัคุกคามจากผูเ้ขา้แข่งขนัรายใหม่ (Threat of New Entrants) เป็นการวิเคราะห์ผูเ้ขา้แข่งขนัราย
ใหม่ท่ีจะเขา้มาในอุตสาหกรรมหากตลาดให้ผลตอบแทนสูงก็จะดึงดูดผูเ้ขา้แข่งขนัรายใหม่เขา้มาจ านวนมากจึง
จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบความยากง่ายของการเขา้สู่ตลาด เพ่ือท่ีธุรกิจจะไดเ้ตรียมรับมือกบัผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนกบัธุรกิจโดยตรงหากมีผูเ้ขา้สู่ตลาดมากข้ึน 

(2) คู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Existing Firms) เป็นการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนั
ของคู่แข่งขันท่ีอยู่ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันเพ่ือทราบความรุนแรงในการแข่งขันเพ่ือก าหนดกลยุทธ์การ
ด าเนินงานของธุรกิจ โดยศึกษาจ านวนคู่แข่งขนั อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรม ความสามารถในการสร้างความ
แตกต่างของสินคา้ และความยากง่ายในการถอนตวัออกจากอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

(3) ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Threat of Substitute Product) เป็นการวิเคราะห์สินคา้และบริการ
ของธุรกิจว่ามีสินคา้ใดบา้งท่ีสามารถทดแทนสินคา้และบริการของธุรกิจได ้หากมีสินคา้ทดแทนท่ีสามารถหาได้
ง่ายจะส่งผลต่อธุรกิจและอาจท าใหร้ายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการของธุรกิจลดลง  

(4) อ านาจการเจรจาต่อรองของผู ้ซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) เป็นการวิเคราะห์ว่าผู ้ซ้ือมี
อ านาจต่อรองมากนอ้ยเพียงใดในสินคา้และบริการ หากมีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมสูงผูซ้ื้อหรือลูกคา้จะมีอ านาจ
ต่อรองไดม้ากข้ึนซ่ึงผูซ้ื้อจะมีอ านาจต่อรองเม่ือ ตน้ทุนในการเปล่ียนสินคา้ต ่า สินคา้และบริการไม่มีความแตกต่าง
กนั เป็นตน้ 

(5) อ านาจการต่อรองของผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) เป็นการพิจารณาจาก
จ านวนผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบให้กบัธุรกิจในอุตสาหกรรม ซ่ึงผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบจะมีอ านาจต่อรองสูงหากมีจ านวนผู ้
จ  าหน่ายวตัถุดิบน้อยราย และหากวตัถุดิบมีความแตกต่างกนัมากทั้งในดา้นคุณภาพ ราคา หรือวตัถุดิบนั้นเป็นท่ี
ตอ้งการของผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 
2.1.2  การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

                          Kotler and Keller (2012) การประเมินภาพรวมทั้ งหมดของธุรกิจ ไดแ้ก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคของธุรกิจ เรียกวา่ การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและ
สภาพแวดลอ้มภายนอก โดยวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

(1)  จุดแข็ง (Strength) เป็นขอ้ดีหรือส่ิงท่ีธุรกิจท าไดดี้และเหนือกว่าคู่แข่งขนัซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั 
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(2)  จุดอ่อน (Weakness) เป็นขอ้เสียหรือส่ิงท่ีธุรกิจท าไดไ้ม่ดี ท าใหเ้สียเปรียบทางการแข่งขนั ผูบ้ริหารจึง
ตอ้งคน้หาจุดอ่อนเพ่ือท่ีจะสามารถปรับปรุงพฒันากลยทุธ์เพ่ือเตรียมรับมือต่อการแข่งขนัได ้

(3) โอกาส (Opportunity) ส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ซ่ึงเป็นสถานการณ์หรือ
สภาวะท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจและส่งผลต่อธุรกิจ ได้แก่ เทคโนโลยี สังคมและวฒันธรรม ข้อกฎหมาย 
การเมือง และสภาพเศรษฐกิจ 

(4) อุปสรรค (Threat) ส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีธุรกิจไม่สามารถควบคุมได ้ซ่ึงเป็นสถานการณ์หรือสภาวะท่ี
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ  

 
2.2 แนวคดิการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ 
 

อมรวรรณ รังกูล (2556) การจดัการองค์กรเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกิจโดยเป็นพ้ืนฐานส าคญัใน
การก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคนองค์กรให้มีทิศทางเดียวกนั และเป็นส่วนส าคญัในการก าหนดกลยุทธ์
องคก์ร ผลกัดนัองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์สามารถแยกตามหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

(1) การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบติังาน การตดัสินใจเลือกและจดัท าแผนงาน
อยา่งรอบคอบใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัความสามารถของคนในองคก์รท าใหอ้งคก์รสามารถบริหารงานไดอ้ยา่ง                         
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีตอ้งการ 

 (2) การจดัการองคก์ร (Organizing) เป็นการจดัการโครงสร้างบริหารงานขององคก์รและเป็นการรวมกลุ่ม
งานประเภทเดียวเขา้ไวด้ว้ยกนัเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ ความสะดวกและความสอดคลอ้งในการปฏิบติังาน                     
ซ่ึงประกอบดว้ย การแยกประเภทงาน การจดักลุ่มงาน การออกแบบงาน การระบุขอบเขตของงาน การมอบหมาย
งานและก าหนดความรับผิดชอบ และการจดัวางความสมัพนัธ์  

(3) การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) เป็นการจดัหาเพ่ือให้ไดพ้นกังานท่ีมีความสามารถตรงกบังานเขา้มา
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าการบริหารงานบุคลคลโดยเร่ิมตั้ งแต่ การวางแผนก าลงัคน การ
เสาะหา การสรรหาและการคดัเลือกรวมไปถึงการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานให้มีความรู้ความสามารถในงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานใหอ้งคก์ร 

(4) การสั่งการ (Directing) เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในการสั่งการพนกังานให้ปฏิบติังานตามแผนงานของ
องคก์รใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนั โดยผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจถึงพฤติกรรมการท างานของคนแต่ละกลุ่ม
และสามารถกระตุน้พร้อมทั้งชกัจูงให้พนักงานในแต่ละกลุ่มนั้นปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้อย่างเต็มก าลงั
ความสามารถจนประสบผลส าเร็จในงาน 

(5) การควบคุม (Controlling) ขั้นตอนสุดทา้ยในการจดัการองค์กร ซ่ึงเป็นกระบวนการในการตรวจสอบ
การปฏิบติังานเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้
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2.3 แนวคดิการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน 
 

การวิเคราะห์การลงทุนและประเมินโครงการลงทุนว่าโครงการดงักล่าวให้ผลตอบแทนของโครงการ
คุม้ค่ากบัการลงทุนมากนอ้ยเพียงใด โดยใชก้ารประเมิน 2 วิธี ดงัน้ี (สุมาลี จิวะมิตร, 2543) 

(1) ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period: PB) ระยะเวลาท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บเงินลงทุนกลบัมา มีสูตรใน
การค านวณดงัน้ี 

(2) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) เป็นการน ามลูค่าของเงินสดสุทธิในอนาคตน ามาคิดเป็น
มูลค่าปัจจุบนั เปรียบเทียบหาผลต่างระหว่างค่าปัจจุบนัรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิทั้งโครงการกบัค่าปัจจุบนั
ของเงินลงทุน  

   ถา้ มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ มีค่าเป็น บวก โครงการมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
   ถา้ มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ มีค่าเป็น ลบ โครงการไม่มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

 
2.4 แนวคดิการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 
 

การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค เป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปไดท้างเทคนิคของ
โครงการโดยการก าหนดดา้นขนาดของอาคาร สถานท่ี ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองมือรวมไปถึงความเหมาะสมของ
ผลิตภณัฑ ์คุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์จะน ามาใชใ้นและความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการก่อสร้าง และ
ตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัและความยืดหยุ่นของโครงการท่ีจะรองรับต่อเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด ซ่ึงการศึกษาดา้น
เทคนิคเป็นการก าหนดตน้ทุนของโครงการและจะท าใหก้ารด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ (ชูชีพ พิพฒันศิถี, 2540) 

 
3. วธิีการศึกษา 

3.1 ประชากร 
 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ประชากรผูท่ี้อาศัยในเทศบาลเมืองบ้านดุง อ าเภอบ้านดุง จงัหวดั
อุดรธานี 12,484 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557) 

 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 

การคดัเลือกกุล่มตวัอย่างในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาผูท้  าการศึกษาจึงไม่สามารถเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถามไดท้นั ผูท้  าการศึกษาจึงใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ประชากร   
ผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบา้นดุง อ าเภอบ้านดุง จงัหวดัอุดรธานี ท่ีมีบุตรหลาน อายุตั้งแต่ 1-6 ปี จ านวน           
20 คน 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
1) ขอ้มูลปฐมภูมิ เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกโดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง พร้อมทั้งไดอ้ธิบายและใหท้ าความเขา้ใจในการตอบแบบสมัภาษณ์  
2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ผูศึ้กษาด าเนินการรวบรวมขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปเอกสาร บทความทางวิชาการ ขอ้มูลทาง

สถิติต่างๆ ซ่ึงค้นควา้ได้ทางหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ์ เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องและข้อมูลท่ีค้นควา้ได้ผ่าน
อินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดท้ั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นการตลาด ดา้นการจดัการ 
ดา้นการเงิน และดา้นเทคนิค 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาวิเคราะห์ดา้นการตลาดโดยการศึกษาขอ้มูลคู่แข่งขนัและสภาพแวดลอ้มทัว่ไป
ของธุรกิจอีกทั้งคู่แข่งขนัและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชเ้นอร์สเซอร่ีของผูป้กครองเพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดม้าใช้
ประกอบการวางแผนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สมัภาษณ์ ในดา้นการจดัการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการองคก์รและโครงสร้างในการประกอบกิจการเพ่ือวิเคราะห์ว่า
มีความเป็นไปไดใ้นการจดัการหรือไม่และวิเคราะห์ดา้นการเงินเพ่ือประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการและ
วิเคราะห์ดา้นเทคนิคเพ่ือใหท้ราบแนวทางการด าเนินการก่อสร้างซ่ึงพิจารณาตามรูปแบบท่ีเหมาะสมและเพ่ือวาง
แผนการท างานใหเ้หมาะสม 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจธุรกิจคิดส์แลนด ์ เนอร์สเซอร่ี                              
(Kids Land Nursery) ในเขตเทศบาลเมืองบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี โดยผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาความเป็นไปไดใ้น
ดา้นการตลาดคือ สภาพแวดลอ้มทัว่ไป การวิเคราะห์คู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายใน ดา้นการจดัการโดยการศึกษาโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร ดา้นการเงินโดยศึกษาความเป็นไปได้
ของการลงทุน และดา้นเทคนิคโดยศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการก่อสร้างเนอร์สเซอร่ี และผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการเนอร์สเซอร่ีโดยใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

จากการเก็บขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง จ านวน  20 คน สามารถสรุปไดด้งัน้ี ผูใ้ห้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ  24-37 ปี สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มี
รายได ้15,000 – 40,000 บาทต่อเดือน และมีบุตรหลานช่วงอายุ 1-5 ปี ซ่ึงปัจจุบนับุตรหลานของผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วน
ใหญ่    อยู่ในสถานรับเล้ียงเด็กของเอกชนในเทศบาลเมืองบา้นดุง เม่ือสอบถามถึงค่าใชจ่้ายต่อเดือนท่ีผูป้กครอง
ยินดีท่ีจะจ่ายในการส่งบุตรหลานเขา้สถานรับเล้ียงเดก็ หรือ เนอร์สเซอร่ีส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นว่า 2,500-3,500 บาท
ต่อเดือน และส่ิงท่ีผูป้กครองคาดหวงัเม่ือน าบุตรหลานเขา้เรียนท่ี สถานรับเล้ียงเด็กก่อนวยัเรียนคือ บุตรหลาน
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สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  บุตรหลานมีความกลา้แสดงออกและสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้ ส่ิงท่ีผูป้กครอง
คาดหวงัจากสถานรับเล้ียงเดก็ก่อนวยัเรียนคือการดูแลเอาใจใส่เด็กเป็นอยา่งดี การไม่ใชค้วามรุนแรงต่อเดก็หากเด็ก
ท าผิด และปัจจยัท่ีผูป้กครองให้ความส าคญัท่ีสุดในการเลือกสถานรับเล้ียงเด็กก่อนวยัเรียน หรือ เนอร์สเซอร่ี คือ 
ดา้นพฒันาการเด็กเช่นเด็กมีความจ าท่ีดีข้ึน กลา้แสดงออกมากข้ึน ดา้นครูพ่ีเล้ียงตอ้งมีความอดทนต่อเด็กและมี
ทกัษะในการสอนเด็กและไม่ใชวิ้ธีลงโทษท่ีรุนแรงหากเด็กท าผิด  ดา้นความปลอดภยัในสถานรับเล้ียงเด็กก่อนวยั
เรียน  และดา้นราคา ตามล าดบั 
 
4. 1 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
 

4.1.1 โมเดลแรงผลกัดันทั้ง 5 ประการ (The Five Forces Model of Competition) 
(1) ภยัคุกคามจากผูเ้ขา้แข่งขนัรายใหม่ (Threat of New Entrants) การเขา้ตลาดของผูเ้ขา้แข่งขนัราย

ใหม่สามารถท าไดไ้ม่ยากเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีใชง้บประมาณในการลงทุนนอ้ย แต่ถา้พิจารณาในดา้นของการความ
เช่ือมัน่และความไวว้างใจของผูป้กครองท่ีจะส่งบุตรหลานเขา้ไปสถานรับเล้ียงเด็กนั้น ผูเ้ขา้แข่งขนัรายใหม่จะตอ้ง
สร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจให้กบัผูป้กครองเป็นอย่างมาก และท่ีส าคญัคุณภาพดา้นการบริการ ความ
ปลอดภยัของเดก็กเ็ป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดการบอกต่อและส่งผลใหธุ้รกิจน้ีอยูร่อดและเติบโตข้ึนได ้

(2) คู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Existing Firms) การแข่งขนัในธุรกิจสถานรับเล้ียง
เด็กก่อนวยัเรียน หรือเนอร์สเซอร่ีในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีไม่สูงมากนกัเน่ืองจากมีผูแ้ข่งขนันอ้ยราย และปริมาณ
เดก็ในเขตเทศบาลเมืองบา้นดุงมีจ านวนมากท าใหย้งัมีความตอ้งการในธุรกิจเนอร์สเซอร่ี 

(3) ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Threat of Substitute Product) สินคา้ทดแทนของธุรกิจน้ีส่วนใหญ่
จะเป็นการน าบุตรหลานไปฝากให้ ปู่ ย่า ตา และยายเล้ียงดูแทนได ้ซ่ึงอาจเป็นการเพ่ิมภาระให้กบัผูสู้งอายุ และ
สินคา้ทดแทนอีกอย่างหน่ึงคือ การจา้งพ่ีเล้ียงส่วนตวั ซ่ึงไม่เป็นท่ีนิยมกนัในเขตเทศบาลเมืองบา้นดุงเน่ืองจากมี
ค่าใชจ่้ายท่ีสูง แมว้า่การจา้งพ่ีเล้ียงส่วนตวัจะท าใหเ้ดก็ไดรั้บการดูแลอย่างใกลชิ้ด แต่เดก็จะขาดทกัษะการเขา้สังคม
และขาดการเรียนรู้การใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้น  

(4) อ านาจการเจรจาต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining Power of Buyers) เน่ืองจากคู่แข่งขนัมีจ านวนนอ้ย
รายเม่ือเทียบกบัจ านวนเด็กในเขตเทศบาลเมืองบา้นดุง และบริการท่ีสถานรับเล้ียงเด็กก่อนวยัเรียนในแต่ละท่ีจึงมี
ความแตกต่างกนัค่อนขา้งน้อย ท าให้การรับรู้ความแตกต่างของแต่ละเนอร์สเซอร่ีของผูป้กครองมีการรับรู้น้อย 
ประกอบกบั เนอร์สเซอร่ีในทั้ง 4 แห่ง มีการรับเดก็จ านวนมากจึงท าใหแ้ออดั ดงันั้นจึงท าใหอ้  านาจการต่อรองของ
ลกูคา้จึงมีอยูแ่ต่ค่อนขา้งต ่า  

(5) อ านาจการต่อรองของผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) ในธุรกิจเนอร์สเซอร่ี 
ปัจจยัท่ีส าคญัในธุรกิจท่ีผูบ้ริหารตอ้งบริหารจดัการคือ ครูพ่ีเล้ียง และสถานท่ี ซ่ึงครูพ่ีเล้ียงท่ีมีความช านาญในการ
เล้ียงดูเด็ก  มีประสบการณ์ มีความรู้ มีทกัษะการสอนจะมีอ านาจต่อรองค่อนขา้งสูง เน่ืองจากเป็นท่ีตอ้งการของ
สถานรับเล้ียงเด็กก่อนวยัเรียน หรือ เนอร์สเซอร่ี และในดา้นสถานท่ี  หากเป็นสถานท่ีท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใกลแ้หล่งชุมชน 
การเดินทางสะดวกสบาย ผูข้าย หรือผูใ้หเ้ช่าจะมีอ านาจการต่อรองค่อนขา้งสูงเช่นเดียวกนั 
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4.1.2 การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strength) ท าเลท่ีตั้งของธุรกิจอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบา้นดุง ซ่ึงการเดินทางรับ ส่งบุตรหลานมี

ความสะดวกสบาย ในดา้นของตวัอาคารออกแบบใหเ้ป็นอาคาร 1 ชั้น เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุจากการพลดัตกบนัได มี
การแบ่งสัดส่วนการใชง้านอย่างชดัเจน และวางแผนผงัแต่ละห้องให้ไม่ซับซ้อน มีสนามเด็กเล่นส่วนกลางเพ่ือให้
บุตรหลานไดอ้อกก าลงัและบริหารกลา้มเน้ือ ในดา้นของการบริหารจดัการเนน้การบริการดว้ยคุณภาพใหเ้ท่าเทียม
และทัว่ถึง 

จุดอ่อน (Weakness) เป็นธุรกิจท่ีเปิดใหม่ท าให้ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัและลูกคา้ยงัไม่มัน่ใจในคุณภาพ อีกทั้ง
ผูป้ระกอบการขาดประสบการณ์ในการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจ และเงินลงทุน ตอ้งอาศยัการจดัหาเงินทุน
จากแหล่งอ่ืน 

โอกาส (Opportunity) ธุรกิจมีโอกาสในการเจริญเติบโตเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ผูป้กครองตอ้งออกมาท างานนอกบา้นมากข้ึนท าใหส้ถานรับเล้ียงเดก็หรือเนอร์สเซอร่ีเป็นทางเลือกในการฝากบุตร
หลาน และในปัจจุบนัมีรูปแบบการโฆษณาท่ีหลากหลายท าให้มีโอกาสในการประชาสัมพนัธ์ไดง่้าย รวดเร็วข้ึน
ประกอบกับเทคโนโลยีของกลอ้งวงจรปิดท าให้การท างานให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมความไวว้างใจให้กับ
ผูป้กครองได ้

อุปสรรค (Threat) ในปัจจุบนัมีข่าวดา้นลบท่ีเก่ียวกบัสถานรับเล้ียงเด็กก่อนวยัเรียน หรือเนอร์สเซอร่ีซ่ึง
ถกูน าเสนอผา่นส่ือต่างๆทั้ง หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ และโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยคร้ัง อาจส่งผลใหผู้ป้กครองเกิดความ                  
ไม่มั่นใจในการท่ีจะส่งบุตรหลาน หรือฝากบุตรหลานให้อยู่ในความดูแลของสถานรับเล้ียงเด็กก่อนวยัเรียน 

 
4.2 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ 
 

จากการศึกษาพบว่า คิดส์แลนด์ เนอร์สเซอร่ี (Kids Land Nursery) เป็นธุรกิจประเภทบริการ บริหารงาน

เป็นแบบกิจการเจ้าของคนเดียวเพ่ือช่วยให้การด าเนินงาน การตัดสินใจ การสั่งการเป็นไปอย่างคล่องตัวและ

ด าเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยก าหนดอตัราพนกังานทั้งหมด 10 อตัรา คือ ผูจ้ดัการ 1 อตัรา ครูพ่ีเล้ียง 8 อตัรา และ

แม่บา้น 1 อตัรา โดยผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีบริหารงานและตดัสินใจทุกอย่างในสถานรับเล้ียงเด็ก ตั้งแต่การวางแผนงาน 

การสั่งการ การด าเนินงาน การควบคุม ตลอดจนการสรรหา คดัเลือกบุคลากรเขา้ท างาน แมผู้จ้ดัการและพนกังาน

อาจยงัไม่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจแต่กส็ามารถท่ีจะด าเนินกิจการไดแ้ละสร้างความช านาญต่อไปในอนาคต 

 
4.3 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน 
 

4.3.1 สมมติฐานการประมาณการด้านการลงทุน 
โครงการจะต้องใช้เงินลงทุนทั้ งหมด 4,983,850 บาท โดยการลงทุนจากส่วนของเจ้าของจ านวน 

1,983,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.80 คิดเป็นเงิน 1,983,850 บาท และใช้เงินทุนจากการกูย้ืมจากสถาบันการเงิน 
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จ านวน 3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.19 โดยใช้จ่ายในการก่อสร้าง การตกแต่ง การจัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์
ส านกังาน  

      
4.3.2 สมมติฐานการประมาณการด้านรายได้ 

คิดส์แลนด์ เนอร์สเซอร่ี (Kids Land Nursery) เปิดให้บริการเดือนตลอดทั้งปี การประมาณการรายได้
จากจ านวนนกัเรียนในแต่ละเดือน ซ่ึงเนอร์สเซอร่ีมีครูพ่ีเล้ียง 8 อตัรา ซ่ึงครูพ่ีเล้ียง 1 คน สามารถดูแลเดก็ได ้10 คน 
ดงันั้นภายใน 1 เดือนจะรับบุตรหลานได ้80 คน ก าหนดอตัราค่าบริการของเนอร์สเซอร่ี รายละ 3,000 บาทต่อเดือน  
 
ตารางที ่1 การประมาณการรายไดจ้ากการใหบ้ริการในปีแรก 
 
จ านวนนักเรียน (คน) อตัราค่าบริการต่อเดอืน 

(บาท) 
รายได้ต่อเดอืน 

(บาท) 
รายได้ต่อปี 
(บาท) 

80 3,000 240,000 2,880,000 
 

4.3.3 สมมติฐานการประมาณการด้านค่าใช้จ่าย 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน คาดการณ์ค่าน ้าต่อเดือนละ 1,700 บาท ค่าใชจ่้ายค่าน ้าปีละ 20,400 บาท ค่า

ไฟฟ้าเดือนละ 3,000 บาท ค่าใชจ่้ายค่าไฟฟ้าปีละ36,000 บาท คาดการณ์ค่าโทรศพัทเ์ดือนละ 500 บาท ค่าใชจ่้ายค่า
โทรศพัท์ปีละ 6,000 บาท ค่าอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเดือนละ 3,000 บาท ค่าใชจ่้ายส าหรับอุปกรณ์การ
สอนปีละ 36,000 บาท เงินเดือนของพนักงานทั้ งหมดเดือนละ 130,000 บาท ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานต่อปี 
1,560,000 บาท ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเดือนละ 5,000 บาท ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตลอดทั้งปี 60,000 บาท
และค่าบ ารุงรักษาประมาณการไวปี้ละ 30,000 บาท และคาดการณ์วา่ค่าใชจ่้ายจะเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ทุกปี  
 

4.3.4 การประเมินโครงการลงทุน 
การการค านวณระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period: PB) ของโครงการพบวา่โครงการใชเ้งินลงทุน

ไปจ านวน 4,830,850 บาท โครงการมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 5 ปี 2 เดือน 10 วนั ผูล้งทุนคาดการณ์ไวว้่าโครงการ
จะสามารถคืนทุนไดภ้ายในระยะเวลา 6 ปี ซ่ึงโครงการสามารถคืนทุนไดเ้ร็วกวา่ระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไว ้และจาก
การค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการซ่ึงเป็นการน ามูลค่าของเงินสดสุทธิใน
อนาคตน ามาคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน เปรียบเทียบหาผลต่างระหว่างค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิทั้ ง
โครงการกบัค่าปัจจุบนัของเงินลงทุน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการเท่ากบั 43,597 บาท ถา้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(NPV) มีค่าเป็น บวก หมายความว่า โครงการมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า มีความเป็นไปได้
ในดา้นการเงิน  
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4.4 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 
 

 จากการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิคพบวา่ คิดส์แลนด ์เนอร์สเซอร่ี (Kids Land Nursery) มีท าเลท่ีตั้งใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านดุง พ้ืนท่ีประมาณ 1 ไร่ ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีเส้นทางการเดินทางสะดวก เขา้ออกไดง่้าย ใกล้
แหล่งชุมชน โดยจดัสรรพ้ืนท่ี ออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนท่ีเป็นตวัอาคาร ในตวัอาคารประกอบดว้ยหอ้งเรียน 4 หอ้ง 
หอ้งพยาบาล 1 หอ้ง ห้องเก็บของ 1 หอ้ง หอ้งส านกังาน 1 หอ้ง ส่วนท่ี 2 คือสนามเด็กเล่นกลางแจง้ ซ่ึงตกแต่งดว้ย
ตน้ไมใ้หร่้มเงาและความร่มร่ืน และเคร่ืองเล่นท่ีปลอดภยัไดม้าตรฐานไม่เป็นอนัตรายต่อเด็ก และส่วนท่ี 3 คือลาน
จอดรถส าหรับผูป้กครอง และพนกังานของ คิดส์แลนด ์เนอร์สเซอร่ี (Kids Land Nursery 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจคิดส์แลนด ์เนอร์สเซอร่ี (Kids Land Nursery) สามารถสรุปได้
ว่าผูป้กครองส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุงส่งบุตรหลานช่วงอายุตั้งแต่ 1-5 ปี เขา้สถานรับเล้ียงเด็กและ
ค่าบริการท่ีเหมาะสมคือ 2,500-3,500 บาทต่อเดือน ปัจจยัท่ีผูป้กครองใหค้วามส าคญัท่ีสุดในการเลือกสถานรับเล้ียง
เดก็คือ บุตรหลานมีพฒันาการท่ีดีข้ึน กลา้แสดงออกมากข้ึน ครูพ่ีเล้ียงมีความอดทนต่อเด็ก สถานท่ีมีความปลอดภยั
และราคาเหมาะสม รวมไปถึงท าเลท่ีตั้งของสถานรับเล้ียงเด็กตอ้งมีความสะดวกในการเดินทาง นอกจากน้ีสนาม
เด็กเล่น ของเล่นเสริมพฒันาการและอาหารกลางวนัก็เป็นส่วนส าคญัอย่างมากต่อการตดัสินใจเช่นเดียวกนั ในดา้น
ของการแข่งขนัทางธุรกิจพบวา่มีความรุนแรงค่อนขา้งนอ้ย ผูซ้ื้อมีอ านาจต่อรองอยู่แต่ไม่มากนกัเน่ืองจากสถานรับ
เล้ียงเด็กมีเพียง 4 แห่งจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการและผูข้ายปัจจัยการผลิตมีอ านาจต่อรองหากเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ในการดูแลเดก็จะมีอ านาจต่อรองเน่ืองจากคู่แข่งขนัตอ้งการคนมีความรู้ความสามารถ
ไปร่วมงานเช่นกนั ดา้นการจดัการพบว่าธุรกิจเป็นประเภทบริการและมีการบริหารงานแบบเจา้ของคนเดียวท าให้
เกิดความคล่องตวัในการบริหารงานโดยมีพนักงานทั้งหมด 10 คน ดา้นการเงินพบว่าโครงการใช้เงินลงทุนไป
จ านวน 4,830,850 บาท โครงการมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 5 ปี 2 เดือน 10 วนั มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 43,597 
บาท และดา้นเทคนิคพบวา่ธุรกิจมีท าเลท่ีตั้งท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง ใกลแ้หล่งชุมชนและสาธารณูปโภค ใน
การจดัสรรพ้ืนท่ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ ตวัอาคาร สนามเดก็เล่นกลางแจง้และลานจอดรถส าหรับผูป้กครอง โดย
ออกแบบและตกแต่งให้เหมาะกบัการใชง้านจริง จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีผูศึ้กษาจึงสรุปไดว้่า การลงทุนธุรกิจคิดส์
แลนด ์เนอร์สเซอร่ี (Kids Land Nursery) ในเขตเทศบาลเมืองบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี เป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจ
และมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

ขอ้เสนอแนะเน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัดา้นเวลา หากมีโอกาสในการท าการศึกษาต่อคร้ังหนา้
ผูศึ้กษาจะศึกษาเชิงลึกใหค้รบทั้ง 4 ดา้น เพ่ือท่ีจะใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลึกท่ีถกูตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน เพ่ือท่ีจะลดความ
ผิดพลาดในการวางแผนงาน และช่วยลดความเส่ียงในดา้นของการลงทุนได ้ 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกจิ 
โฟล์คเวย์ รีสอร์ท ในเขตเทศบาลเมืองเชียงคาน จงัหวดัเลย 

THE FEASIBILITY STUDY OF INVESTMENT OF FOLKWAYS 
RESORT AT CHIANG KHAN MUNICIPALTY AREA, LOEI PROVINCE 

จิรัชญา  สวสัดี และภัทรวดี เพิม่วณชิกุล 
Chiratchaya Sawasdee and Pattarawadee Permwanichagun 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจโฟลคเ์วย ์ รีสอร์ท ในเขตเทศบาลเชียง
คาน จงัหวดัเลยโดยศึกษาความเป็นไปไดท้ั้งหมด 4 ดา้น ดา้นการตลาดพบวา่กลุ่มตวัอยา่งเลือกใชบ้ริการท่ีพกัโดย
ตอ้งการท าเลท่ีตั้ง บรรยากาศดี ราคาเหมาะสม ดา้นเทคนิคพบวา่วางแผนก่อสร้างโดยออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ดา้นการจดัการพบวา่ ธุรกิจด าเนินการโดยเจา้ของคนเดียวมีการจดัการโครงสร้าง
องคก์รตามความรับผิดชอบของพนกังาน ดา้นการเงินพบว่าโครงการจะมีเงินลงทุนทั้งส้ิน 4,346,590 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 10 เดือน 6 วนั โครงการน้ีคุม้ค่าแก่การลงทุน 
 
ค าส าคัญ: ความเป็นไปได้,รีสอร์ท,โฮมสเตย์ 

Abstract 

This Independent study report. aims to study the feasibility study of investment of folkways resort 
at Chiang Khan municipalty area, Loei province.In results of marketing found that customers were interested on 
the good location, nice environment and reasonable price.The results of the technicalities showed that the planned 
construction was designed by architectural style with fully facilities. The results of the management found that 
the projects owned by an individual have been managing their own structure and responsibilities by crews 
and employees.The results of the financial  found that the project would take 4,346,590 baht for the investment 
and could get payback within period of 2 years,10 months, 6 days. This could be worthwhile investment. 
Keywords: The feasibility, Resort,Homestay 
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1. บทน า 
 

สังคมปัจจุบันมีความตระหนักถึงความส าคัญของวฒันธรรม ประเพณีและเทศกาล รวมถึงมรดกทาง

วฒันธรรมพ้ืนบา้นมากข้ึน การต่ืนตวัต่อวฒันธรรมในแต่ละพ้ืนท่ีถือเป็นจุดก าเนิดของการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมซ่ึงในประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพสูงในการจดัการท่องเท่ียวในลกัษณะน้ี หากมี

การด าเนินการอย่างเหมาะสม การท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีจะเป็นแหล่งสร้างรายไดท่ี้สามารถกระจายไปสู่ภูมิภาค

ต่างๆในประเทศไทยได ้ จงัหวดัเลยเป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม

หลากหลาย มีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ท่ีส าคญัซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายและมีนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาสัมผสั

บรรยากาศโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก าหนดใหจ้งัหวดัเลยเป็น 1 ใน 9 เมืองท่ีมีศกัยภาพแห่งการท่องเท่ียว 

และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัท่ีผูศึ้กษาสนใจศึกษาและมองเห็นโอกาสในการลงทุนในคร้ังน้ีก็คืออ าเภอเชียง

คานซ่ึงเป็น 1 ใน 14 อ าเภอของจงัหวดัเลยเป็นอ าเภอท่ีไดรั้บการสนบัสนุนและพฒันาใหเ้ป็นเขตพ้ืนท่ีการท่องเท่ียว

พิเศษ มีความโดดเด่นดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีงดงามเรียบง่าย มีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ มีอาคารไมเ้ก่า วดัวา

อารามท่ีเก่าแก่ท่ีเป็นศิลปะดั้งเดิมแบบลา้นนาลา้นชา้งผสมอยู่ดว้ย สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัในอ าเภอเชียงคาน 

ไดแ้ก่ วดัศรีคุณเมือง วดัท่าคก วดัท่าแขก พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ ์พระพุทธบาทภูควายเงิน แก่ง

คุดคู ้หมู่บา้นวฒันธรรมไทยด า ภูทอกและถนนชายโขง เป็นตน้จึงท าใหอ้  าเภอเชียงคานกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ผูค้นใหค้วามสนใจและนิยมไปเท่ียวเป็นจ านวนมาก  

ดงันั้นผูท้  าการศึกษาจึงเลง็เห็นโอกาสในการลงทุนธุรกิจโฟลคเวย ์รีสอร์ทตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเชียง

คาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย โดยผูศึ้กษามีท่ีดินท่ีมีท าเลดี เหมาะสมแก่การบริการท่ีพกัและส่ิงอ านวยความ

สะดวกต่างๆใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา แต่เน่ืองจากการลงทุนดงักล่าวมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และมี

ปัจจยัเส่ียงต่างๆจากสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหลายประการ ผูศึ้กษาจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาความ

เป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจโฟลคเ์วย ์รีสอร์ท ในเขตเทศบาลเชียงคาน โดยท าการศึกษาความเป็นไปไดท้ั้งหมด       

4 ดา้น ไดแ้ก่ ความเป็นไปไดด้า้นการตลาด ดา้นการจดัการ ดา้นการเงินและดา้นเทคนิค เพ่ือเป็นขอ้มูลท่ีสามารถ

น ามาใชเ้พ่ือเป็นประโยชนใ์นการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพในการลงทุนธุรกิจ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1.1  การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 

1)  แนวคิดการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป  

จินตนา บุญบงการ (2552) กล่าววา่สภาพแวดลอ้มทัว่ไปเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกกิจการท่ีไม่
สามารถควบคุมไดโ้ดยตรง แต่จะมีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
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ศิริวรรณ  เสรีรัตนแ์ละคณะ (2543) ระบุวา่การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป PESTE Analysis
เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อองคก์รไดแ้ก่ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ กฎหมายและ
การเมือง ท่ีจะท าใหผู้บ้ริหารไดท้ราบวา่มีปัจจยัหลกัส าคญัในแต่ละดา้นมีผลต่อธุรกิจขององคก์รท่ีก าลงัด าเนินการ
อยูเ่พ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะตอบสนองอยา่งเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลง 

1) สภาพแวดล้อมด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นปัจจัยต่างๆ ท่ีธุรกิจต้องค านึงถึง เช่น 
นโยบายของรัฐบาลและกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีรัฐบาลออกมา ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจขององคก์ร 

2) สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัท่ีจะตอ้งพิจารณาวา่ก่อใหเ้กิดโอกาสหรือภยัคุกคาม
ต่อการด าเนินงานขององคก์รธุรกิจ  

3) สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคมวฒันธรรม เป็นตวัแปรทางสงัคมท่ีก่อใหเ้กิดโอกาสและภยั
คุกคามต่อธุรกิจ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์เพราะแต่ละพ้ืนท่ีจะมีความแตกต่างกนัไป  

4) สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี เป็นการวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให ้มีการ
คา้ขายท่ีรวดเร็วหรือการท างานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Ecological) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ ภยัพิบติั หรือโรคติดต่อต่างๆ ในการ
ด าเนินงานธุรกิจในปัจจุบนั  

2)  แนวคิดการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน      

Michael E. Porter (1980) แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั โมเดลวิเคราะห์คู่แข่ง
ภายในอุตสาหกรรม (Five force model) ประกอบดว้ยปัจจยั 5 ประการดงัน้ีในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนั
ใหม่ (Threat of New Entrants), สภาวะการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั (Rivalry among Firms within The 
Industry), ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Threat of Substitute Products), อ  านาจการต่อรองของกลุ่มผูซ้ื้อหรือลูกคา้ 
(Bargaining Power of Buyers), อ  านาจการต่อรองของผูข้าย (Bargaining Power of Suppliers) 

3)  แนวคิดการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (SWOT Analysis) 

Kotler and Keller (2012) แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในเป็นการวิเคราะห์ปัจจยั
ต่างๆในการด าเนินการธุรกิจเพ่ือให้ทราบการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ของการด าเนินธุรกิจ
เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการน าจุดแข็งท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไปปรับใชท้ราบจุดอ่อนเพ่ือหาหนทางแกไ้ข และใชโ้อกาสท่ี
ไดใ้หเ้กิดประโยชนพ์ร้อมทั้งหาวิธีป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์อุปสรรค  
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2.1.2  การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ 
อมรวรรณ  รังกลู (2556) จากการศึกษาสรุปไดว้า่การจดัการองคก์ารเป็นการจดัรูปแบบองคก์ร โดย

แบ่งออกเป็น 5 ส่วนส าคญั ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัการองคก์าร การจดัสรรคนเขา้ท างาน การสัง่การและสุดทา้ย
คือการควบคุม การวิเคราะห์ดงักล่าวจะช่วยใหท้ราบว่าการบริหารธุรกิจควรจะเป็นอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด เพ่ือใหอ้งคก์รสามารถด าเนินธุรกิจอยูไ่ด ้
 

2.1.3 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 
ชูชีพ พิพฒันศิถี (2544) กล่าวว่าการวิเคราะห์ทางดา้นเทคนิค เป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมและ

ความเป็นไปไดท้างเทคนิคของโครงการ โดยท าการพิจารณารูปแบบทางเลือกต่างๆ ท่ีเป็นไปได ้ความเหมาะสม
ทางดา้นเทคโนโลยีท่ีน ามาใช ้วิธีการก่อสร้างท่ีเหมาะสมกบัโครงการท่ีจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ความ
ยืดหยุ่นของโครงการท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดค้าดหมายมาก่อน ผลกระทบจากโครงการและระหว่าง
โครงการท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนั และความตอ้งการในดา้นการด าเนินการและการบ ารุงรักษาหลงัจากท่ีโครงการเสร็จ
สมบูรณ์แลว้ นอกจากน้ีการวิเคราะห์ทางดา้นเทคนิค หรือการศึกษาดา้นวิศวกรรม ยงัตอ้งค านึงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
คุณลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑด์ว้ยว่ามีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีจะน ามาใชใ้นโครงการหรือไม่ การวิเคราะห์
ทางดา้นเทคนิคเป็นการพิจารณามิติของโครงการ และเป็นการก าหนดตน้ทุนของโครงการ 
 

2.1.4 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน 
สุพาดา สิริกุตตา (2545) กล่าวว่า การศึกษาทางดา้นการเงินจะเก่ียวขอ้งกบัค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

การจดัหาแหล่งเงินทุนตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรอีกดว้ย    
1.  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPVในการเลือกโครงการ ค่า NPV จะแสดงใหเ้ห็นว่า

โครงการท่ีก าลงัพิจารณามีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการลงทุนเป็นมูลค่าเท่าไรเม่ือส้ินสุดโครงการ ถา้ค่า NPV มีค่า
เป็นบวกแสดงวา่โครงการดงักล่าว สมควรท่ีจะลงทุนสูตรในการค านวณดงัน้ี 
  NPV     =     CF0     +     CF1     +     CF2     +………....+    CFn 
                (1+k)1        (1+k)2  (1+k)n  
 เม่ือ  CF0   =  มลูค่าของเงินลงทุนเร่ิมตน้ 
  k       = อตัราส่วนลด (Discount rate) หรือค่าเสียโอกาสของเงินทุน 
  n = ระยะเวลาของโครงการ  
 

2. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

   ระยะเวลาคืนทุน   =      จ านวนปีก่อนคืนทุน  +    
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3. วธิีการศึกษา 
 

3.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ซ่ึงมีจ านวน  771,400 คน (เทศบาลต าบลเชียงคาน,สถิตินักท่องเท่ียว
อ าเภอเชียงคานโดยเฉล่ียปี 2557 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 
 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
การคดัเลือกตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นระยะเวลาจึงไม่สามารถเก็บแบบสอบถาม

ไดท้นัผูวิ้จยัจึงเลือกเก็บขอ้มูลโดยเลือกใชก้ารสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 คน โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิง
ลึกโดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคคลท่ีมีความช่ืนชอบการท่องเท่ียวในลกัษณะเดียวกนัและมีส่วนช่วยในการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวรวมไปถึงผูบ้ริหารในระดบัทอ้งถ่ินของอ าเภอเชียงคาน เป็นตน้ 

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลปฐมภูมิ ด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใชแ้บบแบบสัมภาษณ์โดยเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งไดอ้ธิบายและใหท้ าความเขา้ใจในการตอบแบบสมัภาษณ์ 
ขอ้มูลทุติยภูมิ ศึกษาขอ้มูลทางดา้นสถิติจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากหนังสือ 

วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้ในการวิเคราะห์ ดา้น
การตลาด ดา้นการจดัการ ดา้นเทคนิค และดา้นการเงิน จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ท่ีไดไ้ปจดัท างบการเงินล่วงหนา้ 
เพ่ือประเมินผลโครงการการลงทุนต่อไป 

3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น

นกัท่องเท่ียวท่ีเคยใชบ้ริการท่ีพกัและท่ีตอ้งการท่ีพกัในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองเชียงคานจงัหวดัเลย ระหว่างเดือน 
มกราคมถึงเดือนมีนาคม2558 
     ท าการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลภายนอก จากรายงานการวิจยั หนังสือ บทความธุรกิจของธนาคารต่างๆ 
วารสารท่ีไดมี้การจดัท าข้ึนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ดา้นการตลาดเพ่ือให้ทราบถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกภายใน คู่แข่งขนัและปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรีสอร์ทเพ่ือน าขอ้มูลมาใชป้ระกอบในการตดัสินใจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม วิเคราะห์ดา้นเทคนิคเพ่ือให้ทราบแนวทางการก่อสร้างรีสอร์ทโดยพิจารณาตาม
รูปแบบท่ีเป็นไปไดต้ามความเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภควิเคราะห์ถึงดา้นการจดัการ เพ่ือใช้
ในการบริหารองคก์าร ดา้นการวางแผนการจดัการทรัพยากรมนุษยก์ารจดัโครงสร้างภายในองคก์ารการสัง่การและ
การควบคุม วิเคราะห์ดา้นการเงินเพ่ือพิจารณาวา่โครงการดงักล่าวมีความเป็นไปไดเ้หมาะสมแก่การลงทุนหรือไม่ 
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4. ผลการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจโฟลค์เวย ์รีสอร์ท ในเขต

เทศบาลเชียงคาน จงัหวดัเลย โดยไดท้ าการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นต่างๆ สภาพแวดลอ้มทัว่ไป การวิเคราะห์

คู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน การศึกษาทศันคติพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดย

ท าการศึกษาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ากการกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จากนั้นจึงน าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์จดัท างบ

การเงินล่วงหนา้ เพ่ือประเมินผลโครงการ การลงทุน ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ไป โดยใช้ PESTE Analysis สรุปไดด้งัน้ี 
1) สภาพแวดลอ้มด้านการเมือง เป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนจากทางรัฐบาลคือการก าหนดนโยบาย

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวิถีไทย2558 กระตุน้การท่องเท่ียวภายในประเทศโดยการจดักิจกรรมใน

เมืองใหญ่ จดัท าการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆและการกระจายอ านาจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

สนบัสนนุนและพฒันาแหล่างท่องเท่ียวชุมชนเพ่ือให้ประชาชนหันมาท่องเท่ียวกนัมากข้ึนมีผลให้

ทางจงัหวดัเลยมีแผนพฒันาเศรษฐกิจ ยุทธ์ศาสตร์ท่ี3 ว่าดว้ยการให้การสนบัสนุนและพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวและอ าเภอเชียงคานจึงน ามาปฏิบติัโดยการจดัท าเป็นแผนพฒันาอ าเภอเชียงคาน 3 ปี (พ.ศ. 

2558-2560) เป็นตน้ 

2) สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ เน่ืองจากเมืองเชียงคานไดรั้บการพฒันาเป็นเมืองท่องเท่ียวท าให้มี

การลงทุนอย่างต่อเน่ือง เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตข้ึนทุกปี จึงท าให้เป็นปัจจยัในการสนบัสนุน

การลงทุน  อ  าเภอเชียงคานมีโครงสร้างประชากรทั้งหมด 2,555 ครัวเรือนมีหน่วยงานทั้งหมด22แห่ง 

รายไดป้ระชากรไดจ้ากการประกอบอาชีพคา้/ขาย ธุรกิจส่วนตวั เกษตรกรรม การรับจา้ง และการท า

ประมง รวมไปถึงรับราชการ ดา้นพาณิชกรรม มีสถานีน ้ามนัเช้ือเพลิงขนาดกลาง มีธนาคารของรัฐ

และมีโรงแรมและสถานบริการท่ีพกั  

3) สภาพแวดลอ้มดา้นสังคมวฒันธรรม ถือไดว้่าเป็นปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียวของอ าเภอเชียง

คานเพราะเป็นแหล่งรวมประวติัศาสตร์และวฒันธรรม และวิถีชีวิตท่ีบา้นเรือนมีความเป็นเอกลกัษณ์

จึงท าใหส้ภาพแวดลอ้มดา้นสังคมและวฒันธรรมสนบัสนุนใหเ้กิดการด าเนินธุรกิจ  อ  าเภอเชียงคาน 

มีโรงเรียน ระดบัประถมศึกษา 3 แห่ง และมธัยม1แห่ง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนวยัเรียน 4 แห่ง การ

นบัถือศาสนา ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ มีวดัในเขตเทศบาลทั้งหมด 8 แห่ง โบสถค์าทอลิก 2 แห่ง 

เป็นตน้ 

4) สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี ปัจจุบนัหลงัจากไดรั้บการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวแลว้เชียงคาน

มีพร้อมและครบดา้นคมนาคมและสาธารณูปโภค สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  
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5) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นพ้ืนท่ีชายแดนติด

แม่น ้าโขงซ่ึงเป็นแม่น ้านานาชาติ มีบรรยากาศดีเหมาะแก่การท่องเท่ียว สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบ

ตามฤดูกาลไม่มีเหตุภยัร้ายแรงอีกทั้งทางเทศบาลมีการดูและเร่ืองน้ีอย่างชดัเจนมีแบบแผนจดัท าข้ึน

เป็นแผนพฒันาประจ าปีจึงท าให้สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มีผลดีต่อการด าเนินธุรกิจ คุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นพ้ืนท่ี 

 4.2  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน  

1) แรงกดดนัการคุกคามจากผูเ้ขา้มาใหม่ เน่ืองจากปัจจุบนัเชียงคานกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ความนิยมท าใหเ้กิดการเพ่ิมข้ึนของนกัลงทุนท่ีเขา้มาลงทุนท ารีสอร์ท โฮมเตยแ์ละบา้นพกัจ านวนมาก ในช่วง4-5 ปี
ท่ีผ่านมาราคาท่ีดินในพ้ืนท่ีไดป้รับตวัสูงข้ึนมากทั้งความผนัผวนของตน้ทุนการก่อสร้างท่ีไม่สามารถควบคุมไดอี้ก
ทั้งเง่ือนไขในการจดัท าโรงแรมรีสอร์ทในพ้ืนท่ีมีขอ้จ ากดัท่ีเขา้มาควบคุมดว้ยผูป้ระกอบการหลายรายท่ีมีเงินทุน
หรือมีท่ีดินเป็นของตนเอง จึงหนัมาลงทุนในธุรกิจโฮมสเตย ์รีสอร์ท ท่ีพกัเพ่ิมมากข้ึนจึงถือไดว้า่อ  านาจการต่อรอง
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2) สภาวะการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั คู่แข่งภายในอุตสาหกรรมจ านวนมากให้ความ
สนใจในการท าโฮมสเตยแ์ละเกสเฮาตม์ากกว่าท ารีสอร์ทท าใหรู้ปแบบรีสอร์ทท่ีมีความร่มร่ืนบรรยากาศดี สะดวด
สบายและมีส่ิงอ านวยความสะดวกครับครันนั้นมีนอ้ยรายท่ีจะใหบ้ริการไดค้รบ ดงันั้นคู่แข่งในอุตสหกรรมเดียวกนั
จึงมีอ านาจการต่อรองอยูใ่นระดบัต ่า 

3) ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน สินคา้ทดแทนของธุรกิจประเภทน้ีจะเป็น โฮมสเตย ์เกสตเ์ฮาท ์และ
โรงแรม มีจ านวนมากแต่ส่วนใหญ่ตั้งอยูบ่ริเวณแออดั อาจไม่สะดวกในดา้นของการเขา้ถึงพ้ืนท่ีท าใหสิ้นคา้ทดแทน
มีอ านาจก่อนต่อรองอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 4) อ านาจการต่อรองของกลุ่มผูซ้ื้อหรือลกูคา้ ผูซ้ื้อหรือลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล  าเนา
อยู่นอกเขตอ าเภอเชียงคานจงัหวดัเลยในช่วงท่ีมีเทศกาลหรือช่วงฤดูหนาว จ านวนท่ีพกัยงัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการจึงท าใหอ้  านาจการต่อรองของกลุ่มผูซ้ื้อหรือลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

5) อ านาจการต่อรองของผูข้าย ร้านวสัดุก่อสร้าง ร้านจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆใน
เขตอ าเภอเชียงคานก าลงัขยายตวัเพ่ิมข้ึนท าใหอ้  านาจการต่อรองอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

4.3  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในการวเิคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค (SWOT 
Analysis) 

1) จุดแข็ง ธุรกิจมีเครือข่ายเป็นคนในพ้ืนท่ี ส่วนหน่ึงเป็นเครือญาติของผูล้งทุนเอง เน่ืองจากมี
ภูมิล  าเนาอยู่ในพ้ืนท่ี ไดรั้บความร่วมมือจากทางเทศบาล ผูใ้หญ่บา้นและคนในพ้ืนท่ีท่ีจะช่วยให้การด าเนินการ
ลงทุนเป็นไปอย่างสะดวก คนเป็นคนในพ้ืนท่ี จึงสามารถถ่ายทอดแนะน า ชีวิตความเป็นอยู่แหล่งท่องเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียวไดอ้ย่างละเอียด ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจเป็นท่ีดินของผูล้งทุนเอง ท าเลท่ีตั้งมีความสะดวกในการ
เข้าถึง และมองเห็นได้ชัดเจน  มีการออกแบบแบบผสมผสานเพ่ือความเป็นเอกลกัษณ์ ตามช่ือของโฟลค์เวย์
(folkways) ท่ีแปลวา่วิถีชีวิตชาวบา้น 
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2) จุดอ่อน ดา้นเงินทุน หากจะด าเนินการในระยะเวลาอนัสั้นจ าเป็นตอ้งระดมเงินทุนจากแหล่งอ่ืน  
3) โอกาส จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป ท าให้ทราบว่าธุรกิจยงัมีโอกาสในการด าเนินการ

เน่ืองมาจากนโยบายรัฐและนโยบายของทางเทศบาลท่ียงัคงส่งเสริมใหมี้การท่องเท่ียวอยูต่ลอดทั้งปี 
 4) อุปสรรค เก่ียวกบัฤดูการท่องเท่ียว ท่ีคนนิยมมาท่องเท่ียวเฉพาะหนา้หนาว จึงควรมีกิจกรรมท่ีให้

ความร่วมมือกับทางเทศบาลเพ่ือจดักิจกรรมดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เขา้มาในฤดูกาลอ่ืนๆมากข้ึน สรุปแลว้ การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในธุรกิจยงัมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน และสามารถวางแผนกลยุทธ์ป้องกนัและแกไ้ข
อุปสรรคได ้

4.4  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์   
                       จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 20 คนสรุปได้ดังน้ี ในส่วนแรก
สัมภาษณ์เก่ียวกบัอายุ เพศ อาชีพ รายได ้และภูมิล  าเนา เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์และเหตุผลในการเลือก                              
ท่ีพกัอนัดบัแรก คือ ท าเลท่ีตั้งตอ้งมีความสะดวกสบาย ง่ายต่อการเดินทาง ผูต้อบแบบสอบถามหลายรายใหเ้หตุผล
ว่า "เพราะเรามาเท่ียว ถา้ไดท่ี้พกัดีใกลส้ะดวกการเดินทางไม่ตอ้งใช่เวลาบนรถนานท าให้เรามีเวลาเท่ียวมากข้ึน. 
เพราะเราเป็นคนท างานมาเท่ียวกอ็ยากเท่ียว" อนัดบัรองลงมา คือดา้นบรรยากาศ ของรีสอร์ทท่ีพกัตอ้งมีความร่มร่ืน 
เขา้กบัแหล่งท่องเท่ียวชุมชน เน่ืองจากเป็นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ผูต้อบแบบสอบถามจึงให้ความส าคญัดา้น
บรรยากาศมาเป็นอนัดบัสอง และล าดบัท่ีสามคือราคาท่ีพกัท่ีเหมาะสม ส่วนท่ีสองสัมภาษณ์เก่ียวกบั แนวความคิด
ส่วนประสมทางการตลาด เรียงตามล าดบัความส าคญัพบว่า ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นส่ิง
ท่ีผูต้อบแบบสัมภาษณ์กล่าวถึงมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัเหตุผลในการเลือกท่ีพดัท่ีไดส้ัมภาษณ์ไปในค าถามแรก
นอกจากน้ีไดส้ัมภาษณ์ถึงความประทบัใจท่ีไดพ้กัท่ีเชียงคาน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ประทบัใจในวิถีชีวิต ความเรียบง่าย 
เร่ือยๆ อยูแ่ลว้สบาย อยูแ่ลว้ผอ่นคลาย บางรายเคยไปเชียงคานมาแลว้ 5 คร้ัง เป็นตน้ 

5. สรุปผลการศึกษา  
       

จากการศึกษาเร่ืองความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 4 ดา้น คือ ดา้นการตลาด ดา้นการจดัการ ดา้นเทคนิค และ
ดา้นการเงิน ของธุรกิจโฟลคเวยรี์สอร์ท อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย สนใจต่อการเลือกท่ีพกัรีสอร์ท 
 

5.1 ความเป็นไปได้ในทางด้านการตลาด  
การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจรีสอร์ท ในเขตอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ลูกคา้ส่วน

ใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวซ่ึงมีพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัรีสอร์ทแบบเนน้ท าเลท่ีตั้ง บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มรอบๆ
รีสอร์ท สามารถเดินทางไดอ้ย่างสะดวก และมีขนาดของห้องท่ีพอเหมาะ ในราคาท่ีเหมาะสม ในส่วนของการ
วิเคราะห์การแข่งขนัทางธุรกิจพบว่า ไม่ไดมี้ความรุนแรงมากนกั แต่ก็มีอ  านาจการต่อรองจากสินคา้ทดแทนอยู่ใน
ระดบัปานกลางไปถึงสูง ดงันั้นธุรกิจโฟลคเวยรี์สอร์ท อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย จึงมีความเป็นไปไดท้างดา้น
การตลาด 
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5.2 ความเป็นไปได้ในทางด้านเทคนิค  
                      รวบรวมขอ้มูลเพ่ือท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจโฟลคเวยรี์สอร์ทอ าเภอเชียงคาน 
จงัหวดัเลย โดยวางแผนก่อสร้างห้องพักจ านวน8 ห้อง ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศร่มร่ืนสบายเป็นรีสอร์ทพ้ืนท่ี
ประมาณ 1 ไร่ส าหรับรองรับนกัท่องเท่ียวเม่ือมีเทศกาล หรือตอ้งการความสะดวกสบายคนไม่พลุกพล่าน โดยมีการ
ออกแบบตามช่ือรีสอร์ท Folkways วิถีชีวิตชาวบา้น เน้นโทนสีธรรมชาติ เขียว น ้ าตาล ขาว ทอง เพ่ือให้เขา้กับ
บรรยากาศของพ้ืนท่ี เพ่ิมความเป็นเอกลกัษณ์ดว้ยการเล่าเร่ืองราวเชียงคานในอดีต อาหารท่องถ่ินพ้ืนเมือง วิถีชีวิต
ความเป็นอยูด่ ั้งเดิมเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บรู้วฒันธรรมเชียงคานอยา่งแทจ้ริง 

5.3 ความเป็นไปได้ในทางด้านการบริหารจัดการ  
                     โครงการมีลกัษณะการด าเนินการแบบธุรกิจครอบครัวและมีผูบ้ริหารจดัการเพียงคนเดียวเพ่ือใหง่้าย
ต่อการด าเนินงานสะดวกในการควบคุมสัง่การและตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว ท าใหกิ้จการเกิดความคล่องตวั โดย
ก าหนดอตัราพนกังานประจ าทั้งหมด 6 อตัรา ผูจ้ดัการ 1 อตัรา พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ 2 อตัรา พนกังานท าความ
สะอาด 2 อตัรา และพนกังานรักษาความปลอดภยั 1 อตัรา 

5.4 ความเป็นไปได้ในทางด้านการเงิน 
                      1) สมมุติฐานการประมาณการดา้นการลงทุนพบว่า โครงการจะมีเงินลงทุนทั้งส้ิน 4,346,590 บาท 
เป็นส่วนของเจ้าของ3, 000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ69.01 และจากส่วนท่ีกู้ยืมมาจากสถาบันการเงินจ านวน
1,346,590 บาทคิดเป็นร้อยละ30.98 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 .75 
                     2) สมมุติฐานการประมาณการดา้นรายได ้
ห้องพกัทั้ งหมด 8 ห้องแบ่งเป็น มีอตัราค่าห้อง 750 บาทต่อคืนซ่ึงก าหนดอตัราให้บริการร้อยละ80 ของจ านวน
หอ้งพกัท่ีเปิดใหบ้ริการ 
 
ตารางที่1 การประมาณรายได้จากการให้บริการห้องพกัในปีแรก 
 
จ านวนห้องพกั  จ านวน

ห้องพกั 
ราคาต่อวนั รายได้ต่อ

วนั 
รายได้ต่อปี 

ห้องพกั  8 750 6,000 2,190,000 
 

3) สมมุติฐานการประมาณการดา้นค่าใชจ่้าย 
                         โดยก าหนดเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าสาธารณูปโภค 985,508 บาท ต่อปี เงินเดือนพนกังาน 6 อตัรา
564,000บาท ต่อปี ค่าดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มภายในรีสอร์ท ค่าส่งเสริมการตลาด 20,000บาทต่อปี  

4) การประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ 
                          มลูค่าปัจจุบนัสุทธิคือ 764,730.81 โครงการน้ีมีระยะคืนทุนท่ี 2 ปี 10 เดือน 6 วนั ซ่ึงเป็นไปตามท่ีผู ้
ศึกษาคาดหวงัไวท่ี้คืนทุนภายใน 5 ปี จึงสรุปไดว้่าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจโฟลคเวยรี์สอร์ท
อ าเภอเชียงคานจงัหวดัเลย มีความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินจึงเป็นโครงการท่ีน่าลงทุน 
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ข้อเสนอแนะ  
เน่ืองจากระยะเวลาจ ากดัจึงท าใหผ้ลการศึกษาหากการท าการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะด าเนินการศึกษาให้

ครบทุกดา้นเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลึกท่ีจะช่วยใหกิ้จการไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจน ช่วยลดความเส่ียงในการลงทุนได ้
ดา้นการตลาด ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ิมเติม การวางต าแหน่งกิจการและควรเพ่ิมขอ้มลูดา้นการเกบ็
แบบสอบถามเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะน าขอ้มลูมาใชใ้นการวิเคราะห์หากลยทุธ์ในการจดัท าการตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดา้นการจดัการ ก าหนดคุณลกัษณะบุคคลากรท่ีกิจการตอ้งการ ส ารวจส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการเพ่ือน ามาจดัท าแผน
สรรหาและพฒันาบุคคลากร  
ดา้นการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินโดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน เพ่ือแสดงใหเ้ห็นสถานะทางการเงินของกิจการ
และสามารถประมาณการงบการเงินเพ่ือน าไปใชส้นบัสนุนการตดัสินใจลงทุนได  ้
ดา้นเทคนิคการพิจารณาถึงความคาดหวงัของตลาดและปริมาณและคุณภาพของแรงงานท่ีตอ้งการ 
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คุณลกัษณะของนักธุรกจิแอมเวย์ที่ประสบความส าเร็จ กรณศึีกษา กลุ่มบีวนั 
The Characteristics of Amway Businesses Owner to Successful:  

A Case Study of Be One Group 
ชนิกานต์  อนิทรมณ ี* และภัทรวดี เพิม่วณชิกุล** 

ChanikanIntaramanee and PattarawadeePermwanichagun 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคุณลกัษณะของนักธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จ กรณีศึกษา กลุ่มบีวนั ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของนกัธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จ2)เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนกั
ธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จใชแ้นวคิดคุณลกัษณะผูท่ี้ประสบความส าเร็จ74 คุณลกัษณะ โดยเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ผูป้ระสบความส าเร็จ 9 รหัส ท่ีประสบความส าเร็จสูงสุด บ่งช้ีถึงความเป็นผูน้ า 
ประกอบดว้ย ระดบัเพชรบริหาร 1 รหสัและระดบัเพชร 8 รหสั ผลการศึกษาพบวา่ นกัธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จมี
คุณลกัษณะเหมือนกนั 10 คุณลกัษณะ คือ มีความตั้ งใจ,มุ่งมัน่ท่ีจะส าเร็จ,กตญัญูรู้คุณ ,ใฝ่เรียน/ชอบหาความรู้
เพ่ิมเติม,เดด็เด่ียวเดด็ขาด,ดูแลตนเองและคนในครอบครัว,ตอ้งการความมัน่คง,ชอบอิสระ,มองโลกในแง่ดีและ ขยนั 

 

ค าส าคัญ: คุณลกัษณะ,พฤติกรรม,ปัจจัยแห่งความส าเร็จ, นักธุรกิจแอมเวย์, ธุรกิจเครือข่าย 
 

Abstract 

This project study involved BE ONE’s  9 successful persons , 1 Executive Diamond and 8 Diamonds to find 2 
objective , Firststudy about successful characteristic person in  Amway business. Second study about successful 
behavior of Amwaybusiness owner, form 74 successful characteristic.The information by interview 9 successful 
persons that the most success in BE ONE’s leader. The result that successful person got 10 attribute  in common, 
Aim ,Determination ,Gratefulness , Knowledge seeker , Decisiveness ,Take care of family , Stable success 
needed , Freedom lover , Positive thinking , Hardworking 

Keyword: Characteristic, Behavior, Critical Success Factor, Amway Business Owner, Business Network 
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1.บทน า 

ธุรกิจเครือข่ายภายในประเทศไทยเป็นธุรกิจท่ีสวนกระแสกบัสภาวะเศรษฐกิจ โดยในปี พ.ศ.2557 ท่ีผ่านมา
มีอตัราการเติบโตประมาณ 6-7% จากมูลค่าตลาดรวม ปี พ.ศ. 2556 ถึง 60,000 ลา้นบาท (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2014)
ผูค้นมากมายหลงัไหลเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่าย เพราะเป็นธุรกิจท่ีเปิดโอกาสให้กับคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดับ
การศึกษา ทุกฐานะ ทุกสังคม ก่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีอิสระทางการเงินและเวลา โอกาสท่ีจะ
ท่องเท่ียวหาประสบการณ์ไปทัว่โลก ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ และเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของ
คนทัว่ไปโดยไม่รู้ตวั เพราะธุรกิจเครือข่ายเป็นการกระจายสินคา้โดยผ่านนกัธุรกิจอิสระหรือตวัแทน และบางคน
มองเห็นโอกาสทางธุรกิจเครือข่ายท่ีสามารถตอบโจทยใ์นชีวิตได ้ ท าให้ธุรกิจเครือข่ายเป็นเคร่ืองมือในการหา
รายไดเ้สริมหรือรายไดป้ระจ า และยงัเป็นโอกาสของคนท่ีตอ้งการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง โดยใช้เงินลงทุนท่ี
นอ้ยในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั สินคา้อุปโภคบริโภคมีราคาสูงข้ึน ท าให้ผูมี้อาชีพ
ประจ า มาสนใจในการท าธุรกิจเครือข่ายเป็นอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายไดเ้พ่ิม ช่วยในเร่ืองสภาพคล่องดา้นการเงิน
การใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัและครอบครัว 

แอมเวย ์(Amway)เป็นธุรกิจประเภทเครือข่ายดว้ยระบบการตลาดหลายชั้นน าเสนอสินคา้อุปโภคบริโภค 
ปัจจุบนัมีนกัธุรกิจแอมเวยท่ี์ต่ออายสุมาชิกภาพกบับริษทัเป็นจ านวน 330,000 รหสั  และสมาชิกผูใ้ชสิ้นคา้แอมเวย์
ท่ีต่ออายุสมาชิกภาพเป็นจ านวน 720,000 รหัส ผลิตภณัฑแ์อมเวย์จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์คุณภาพสูงประกอบดว้ย
ผลิตภณัฑ์อุปโภคบริโภคมากกว่า500รายการ ผลิตภณัฑ์ของแอมเวยทุ์กชนิดไดรั้บการคิดคน้ข้ึนเป็นพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและมีการรับประกนัความพอใจในคุณภาพของผลิตภณัฑ์(บริษทั แอมเวย ์
ประเทศไทย , 2558) 

บีวนั (Be One) เป็นกลุ่มหน่ึงท่ีผูมี้ความเช่ือ ความหวงั ความฝันท่ีจะประสบความส าเร็จ ใชชี้วิตอย่างอิสระ
ทั้งดา้นการเงิน เวลา และครอบครัว อยูใ่นองคก์รเดียวกนัซ่ึงมีทั้งคนประสบความส าเร็จในแอมเวยแ์ละผูท่ี้ลม้เหลว
ในแอมเวย ์บีวนัเป็นองคก์รใหญ่ในจงัหวดัขอนแก่น ภายใตส้ายงานของนกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัเพชรบริหารสถิตย-์
ปัทมาวดี  ถึงแสง ซ่ึงนบัว่าประสบความส าเร็จสูงสุดในจงัหวดัขอนแก่น จากการเป็นนักธุรกิจแอมเวยร่์วม 26ปี 
และมีสายงานในการดูแลกว่า 6 หม่ืนรหัส กลุ่มบีวนัจึงเป็นองค์กรท่ีน่าสนใจในการศึกษาคุณลักษณะและ
พฤติกรรมของนกัธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ 

ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาคุณลกัษณะและพฤติกรรมท่ีเหมือนกนัท่ีท าให้นักธุรกิจแอมเวยป์ระสบความส าเร็จ 
ตามแผนการตลาดแอมเวยร์ะดบัแพลตินัมหรือสูงข้ึนไป แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกศึกษานักธุรกิจแอมเวย ์
ต าแหน่งระดบัเพชรบริหาร 1 รหัส และระดบัเพชร 8 รหัส เน่ืองจากในทางปฏิบัติจริงพบว่ามีนักธุรกิจแอมเวย์
จ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองเพราะไม่เขา้ใจแผนการตลาดอยา่งแทจ้ริง และไม่เรียนรู้กบั
ทีมหรือเกิดจากคุณสมบติัเฉพาะบุคคล และท าใหโ้ดยภาพรวมถกูมองว่าเป็นธุรกิจท่ีเป็นไปไดย้ากในการปฏิบติัจริง
ซ่ึงท าให ้ผูท่ี้ไม่รู้จกัธุรกิจแอมเวยเ์กิดทศันคติในเชิงลบจึงเป็นประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจศึกษา เพ่ือเกิดประโยชน์แก่
ผูต้อ้งการส าเร็จให้ธุรกิจแอมเวยใ์ห้ทราบถึงคุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูท่ี้ส าเร็จ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา
พฤติกรรมของนกัธุรกิจท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จในธุรกิจแอมเวย ์
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2.ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษา คุณลักษณะของนักธุรกิจแอมเวย์ท่ีประสบความส าเร็จ กรณีศึกษา กลุ่มบีวนัในคร้ังน้ีได้มี
การศึกษาแนวทางความคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงสามารถรวบรวมไดด้งัน้ี 
 
2.1แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิเครือข่าย 

การสร้างเครือข่าย คือ การติดต่อสนบัสนุนแปลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และสร้างความร่วมมือ การอ านวย
ความสะดวกใหส้มาชิก เป็นการคา้ขายกนัแบบสมคัรใจ พ่ึงพากนันอกจากน้ีการสร้างเครือข่ายไม่ใช่การสร้างระบบ
การติดต่อเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียวเครือข่ายนั้นไม่ใช่การส่งจดหมายข่าวสารไปยงัสมาชิกตามรายช่ือเท่านั้น
แต่ตอ้งมีการแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มลูระหวา่งกนัดว้ย(เกรียงศกัด์ิเจริญวงคศ์กัด์ิ ,2548) 

แนวคิดความส าเร็จของธุรกิจเครือข่ายควรทราบถึงเง่ือนไขจ าเป็นบางประการ คือ สินคา้ตอ้งมีคุณภาพมี
ประโยชน์ราคาเหมาะสม และมีลกัษณะไม่เป็นสินคา้ท่ีหาซ้ือไดท้ัว่ไป ตอ้งเป็นสินคา้ดี คุณภาพสูง ตอ้งเป็นสินคา้
ส้ินเปลือง พนกังานขายหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งใชสิ้นคา้เหล่านั้น และมีความพึงพอใจในตวัสินคา้ ตวัแทนตอ้งมี
แนวคิดท่ีถกูตอ้งและไม่หวงัเขา้มาท าธุรกิจเพ่ือมุ่งหวงัก าไรโดยไม่สนใจลูกคา้ (ศิริ ภู่พงษว์ฒันา,2549) 

2.2แนวคิดคุณลกัษณะของนักธุรกจิที่ประสบความส าเร็จ 

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ แบ่งออกเป็น 74 คุณลกัษณะตามแนวคิดของ  (อ านาจ 
ธีระวานิช,2549)ตามตารางท่ี 1 
ตางรางที่ 1คุณลกัษณะของผูป้ระสบความส าเร็จ ตามแนวคิดของ อ านาจ ธีระวานิช (2549) 
ล าดบัที่ คุณลกัษณะส่วนตวั ล าดบัที่ คุณลกัษณะส่วนตวั 

1 เขม็แขง็ 38 กลา้เส่ียง/กลา้ไดก้ลา้เสีย 
2 เคารพใหเ้กียรติผูอ่ื้น 39 กลา้แสดงออก 
3 เดด็เด่ียวเดด็ขาด 40 การศึกษาดี 
4 เปิดเผยตรงไปตรงมา 41 ขยนั 
5 เสมอตน้เสมอปลาย 42 ควบคุมอารมณ์ดี 
6 เสียสละ 43 ความคิดสร้างสรรค ์
7 เอาใจเขามาใส่ใจเรา 44 ความละเอียด/รอบคอบ 
8 โชคดี/โชคช่วย 45 คุณธรรม/จริยธรรม 
9 ใจกวา้ง 46 จงรักภกัดี 

10 ใจหนกัแน่น 47 ชอบเขา้สงัคม 
11 ใฝ่เรียนรู้/ชอบหาความรู้เพ่ิมเติม 48 ชอบทา้ทาย 
12 ใส่ใจผูอ่ื้น/เขา้ใจ/เห็นใจ 49 ชอบบริการ 
13 ใหอ้ภยั 50 ชอบสบาย 
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ตารางที่ 1คุณลกัษณะของผูป้ระสบความส าเร็จ ตามแนวคิดของ อ านาจ ธีระวานิช (2549)(ต่อ) 
ล าดบัที่ คุณลกัษณะส่วนตวั ล าดบัที่ คุณลกัษณะส่วนตวั 

14 ไม่เห็นแก่ตวั/ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น 51 ชอบอิสระ 
15 ไม่ถือตวั 52 ช่างสงัเกต 
16 ไม่ทอ้ถอย 53 ซ่ือสตัย ์
17 ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง 54 ดูแลสุขภาพตนเอง คนในครอบครัว 
18 กตญัญู รู้คุณ 55 ตรงต่อเวลา 
19 กระตือรือร้น 56 ตอ้งการความมัน่คง 
20 ตอ้งการความส าเร็จกา้วหนา้ 57 มีความฝัน 
21 ถกูอบรมจากครอบครัว 58 มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
22 ท าในส่ิงท่ีรัก/ชอบ 59 มีมนุษยสมัพนัธ์ 
23 บุคลิกภาพดี 60 มีระเบียบวินยั 
24 มีเหตุผล 61 มีศีลธรรม 
25 ประนีประนอม 62 มีสติ 
26 ประมาณตน 63 มีสามญัส านึกท่ีดี 
27 ประหยดั มธัยสัถ ์ 64 มุ่งมัน่ในความส าเร็จ 
28 พยายาม 65 ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง 
29 พ่ึงพาตนเอง 66 ยึดหลกัความพอเพียง 
30 มองโลกในแง่ดี 67 ยติุธรรม 
31 มัน่ใจในตวัเอง 68 รักครอบครัว 
32 มีเมตตา กรุณา 69 รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
33 ปฏิบติัตามพระพุทธศาสนา 70 รู้ความตอ้งการตนเอง 
34 มีแรงจูงใจ 71 สติปัญญา 
35 มีความเป็นผูน้ า 72 สูชี้วิต 
36 มีความจริงใจ 73 อดทน 
37 มีความตั้งใจ 74 อ่อนนอ้มถ่อมตน 

 
2.3 ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้น า (Behavioral Theory) 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ ามีพ้ืนฐานข้ึนอยู่กบัความเช่ือว่าผูน้ าท่ียิ่งใหญ่จะไดรั้บการพฒันามามิใช่ติดตวัมาแต่
ก าเนิด รากฐานน้ีมาจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีภาวะผูน้ าน้ีให้ความส าคญักบัการกระท าของผูน้ ามิใช่เร่ือง
คุณภาพทางดา้นจิตใจหรือภาวะภายใตข้องบุคคล ตามทฤษฎีน้ีบุคคลสามารถเรียนรู้ท่ีจะเป็นผูน้ าไดโ้ดยผ่านจาก
ขบวนการสอนและสงัเกตุ (วินิจสา กลุรัตนวิโรจน ์,2553) 
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Likert’s Michigan Studies (1960)(อา้งในวินิจสา กุลรัตนวิโรจน์,2553) มหาวิทยาลยัมิชิแกนท าการวิจยัดา้น
ภาวะผูน้ าโดยใช้เคร่ืองมือ ลิเคิร์ท และกลุ่มคิดข้ึนประกอบดว้ยความคิดรวบยอดเร่ืองภาวะผูน้ า แรงจูงใจ การ
ติดต่อส่ือสาร การปฏิสมัพนัธ์ และการใชอิ้ทธิพล การตดัสินใจ การตั้งเป้าหมาย การควบคุมคุณภาพและสมรรถนะ
ของเป้าหมาย โดยแบ่งลกัษณะผูน้ าออกเป็น 4 แบบ คือ 1.แบบใชอ้  านาจ (Explortive – Authoritative) ผูบ้ริหารใช้
อ  านาจเผด็จการสูงไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเลก็นอ้ย  2.แบบใชอ้  านาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) ปก
ครอบแบบพ่อปกครองลูก ให้ความไวว้างใจผูใ้ต้บังคับบัญชา จูงใจโดยการให้รางวลั3.แบบปรึกษาหารือ 
(Consultative – Democratic)ผูบ้ริหารจะให้ความไวว้างใจและการตัดสินใจแต่ไม่ทั้ งหมด จะให้ความคิดและ
ความเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ 4.แบบมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง (Participative – Democratic) ผูบ้ริหารใหค้วาม
ไวว้างใจและเช่ือถือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ มีการใหร้างวัลตอบแทนเป็น
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมตั้ งจุดประสงค์ร่วมกัน Likert’s Michigan 
Studies(1960)พบว่า การบริหารแบบท่ี 4 จะท าให้ผูน้ าประสบความส าเร็จและเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพและยงั
พบวา่มีผลผลิตสูงข้ึนดว้ยซ่ึงความส าเร็จกบัการมีส่วนร่วมมากนอ้ยของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ า เพ่ือใชศึ้กษานกัธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จในระดบัแพลตินมัหรือสูงข้ึนไป ว่า
นักธุรกิจท่ีส าเร็จมีพฤติกรรมการเป็นผูน้ าในแบบใดของLikert’s Michigan Studies(1960)ใน 4 แบบท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ 

2.4ทฤษฎีความต้องการ ของ McClelland’s Theory of Needs 

McClelland (1985)(อา้งในอรุณรักธรรม,2556)กล่าวว่า ความตอ้งการของมนุษยท่ี์เก่ียวกบัเร่ืองการจูงใจ
ตามทฤษฎีของ McClelland (1985)ถือวา่ความตอ้งการ (need) สะทอ้นมาจากคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพท่ีบุคคลนั้น
เคยมีประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัจากการเล้ียงดูมาตั้งแต่เยาวว์ยัและเช่ือวา่พฤติกรรมแต่ละอยา่งเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากความตอ้งการกล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือภายใตส้ถานการณ์หน่ึงก็จะมีความตอ้งการอยา่งหน่ึงซ่ึงส่งผลให้
เกิดแรงจูงใจในกรณีเฉพาะส าหรับบุคคลนั้ น McClelland (1985)ได้เสนอความต้องการ 3 ประเภทท่ีเก่ียวกับ
พฤติกรรมองคก์ารไดแ้ก่ความตอ้งการความส าเร็จ จะปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเลือกท างานท่ีมีลกัษณะทา้ทายให้
บงัเกิดผลดีเป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะใช้ความผิดพลาดของตนเองเรียนรู้ในการสร้างความส าเร็จ มุ่งแข่งขนักบั
ตนเองและผูอ่ื้นเพ่ือให้ไดผ้ลงานดีข้ึนสนใจต่อการริเร่ิมเป้าหมายท่ีแปลกใหม่และเป็นเป้าหมายระยะยาว ความ
ตอ้งการความรักใคร่ผูกพนั เป็นผูท่ี้มีการสร้าง และรักษามิตรภาพยึดมัน่ต่อความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นผูมี้
ความสามารถพิเศษในการสร้างเครือข่ายกบัผูอ่ื้นและความตอ้งการอ านาจมีความรู้สึกท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น
ตอ้งการสร้างความประทบัใจต่อคนอ่ืนผกูพนักบัการมีเกียรติศกัด์ิศรีของตน 

ทฤษฎีความตอ้งการ ของ McClelland (1985) สามารถท าใหท้ราบถึงความตอ้งการของตวับุคคลสะทอ้น

มาจากคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพท่ีบุคคลตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิต ซ่ึงเป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีสามารถบอก

ถึงปัจจยัแห่งความส าเร็จได ้
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2.5 โมเดลแรงจูงใจ ของ Poster and Lawler 

เกรียงศักด์ิ เขียวยิ่ง (2550) กล่าวว่า ตัวแบบการจูงใจของ Poster and Lawler น้ี เป็นตัวแบบเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติังาน ( Performance ) กบัความพึงพอใจ (Satisfication ) แต่เดิมในอดีต กลุ่มทฤษฎี
ท่ีเนน้เน้ือหาเช่ือว่าความพึงพอใจจะน าไปสู่การปฏิบติัท่ีดีข้ึน อิงทฤษฎีเฮอร์สเบอร์ก ซ่ึงเนน้เร่ืองความพึงพอใจใน
งาน  โมเดลแรงจูงใจ ของ Poster and Lawler  ซ่ึงแสดงตวัแบบการจูงใจของ Poster and Lawler นั้นแสดงให้เห็น
สัมพนัธภาพของการจูงใจ การปฏิบติัการ และความพึงพอใจ ของรางวลั ความพยายาม ความพยายามท่ีรับรู้ได ้
ความเป็นไปจะไดรั้บรางวลั ซ่ึงเป็นความคิดของวรูมดงัไดก้ล่าวมาแลว้ แต่ Poster and Lawlerไดน้ ามาเป็นพ้ืนฐาน
และไดพ้ฒันาต่อไปอีกโดยช้ีวา่ ความพยายามหรือการจูงใจนั้นจะข้ึนอยู่กบัความสามารถ ลกัษณะส่วนตวั และการ
รับรู้ของบุคคลดว้ยซ่ึงผสมผสานออกมาเป็นการปฏิบติังาน จากนั้นรางวลัท่ีไดไ้ม่วา่จะเป็นรางวลัภายในหรือรางวลั
ภายนอก และ การรับรู้ในคุณค่าของรางวลัจะเป็นตวัช่วยก าหนดความพึงพอใจ นั่นคือ ตวัแบบของ Poster and 
Lawler ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่การปฏิบติังานนั้นจะน าไปสู่ความพึงพอใจในงาน 
 โมเดลแรงจูงใจโดยใชข้อง Poster and Lawler ท าใหท้ราบว่าแรงจูงใจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถผลกัดนัให้
บุคคลทัว่ไปอยากประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะดว้ย ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ และความพึงปรารถนาท่ีอยากไดใ้นส่ิง
นั้น ซ่ึงเป็นแรงจูงใจใหป้ระสบความส าเร็จ 
 
3.วธิีการศึกษา 

การศึกษาคุณลกัษณะของนกัธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จ กรณีศึกษา กลุ่มบีวนั ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการ
ศึกษาตามขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1ประชากร 

ในการศึกษาคร้ังน้ีประชากรท่ีท าการศึกษา คือ นักธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จ ต าแหน่งแพลตินัม
หรือสูงข้ึนไปในกลุ่มบีวนั ภายใตส้ายงานนกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัเพชรบริหาร สถิตย-์ปัทมาวดี ถึงแสง รวมจ านวน 
165 คน แบ่งตามต าแหน่ง ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2ประชากรในการศึกษา นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัแพลตินมัหรือสูงข้ึนไปในกลุ่มบีวนั 

ต าแหน่ง จ านวน(คน) 
นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัมงกฎุทูตสองผูส้ถาปนา - 
นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัมงกฎุทูต - 
นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัมงกฎุสองผูส้ถาปนา - 
นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัมงกฎุ - 
นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัตรีเพชรสองผูส้ถาปนา - 
นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัตรีเพชร - 
นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัเพชรคู่สองผูส้ถาปนา - 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3  28  
 

ตารางที่ 2ประชากรในการศึกษา นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัแพลตินมัหรือสูงข้ึนไปในกลุ่มบีวนั(ต่อ) 
ต าแหน่ง จ านวน(คน) 

นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัเพชรคู่ - 
นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัเพชรบริหารสองผูส้ถาปนา - 
นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัเพชรบริหาร 1 
นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัเพชรสองผูส้ถาปนา - 
นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัเพชร 8 
นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัทบัทิมสองผูส้ถาปนา - 
นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัทบัทิม 23 
นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัแพลตินมัสองผูส้ถาปนา 2 
นกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัแพลตินมั 107 
รวม 165 
ท่ีมา แผนผงัองค์กรบีวนั ภายใตส้ายงานนักธุรกิจแอมเวยร์ะดบัเพชรบริหาร สถิตย-์ปัทมาวดี ถึงแสง ณ วนัท่ี 28 
ธนัวาคม 2558 
 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
โดยพิจารณาจากความส าเร็จ ตามแผนการตลาดแอมเวย ์คือ ระดบัแพลตินมัหรือสูงข้ึนไป ลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือก
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจากความเหมาะสมในการศึกษาจึงก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างจากจ านวนนกัธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จ ต าแหน่งแพลตินมัหรือสูงข้ึนไปในกลุ่มบีวนั ในทั้งน้ีผู ้
ศึกษาจึงเลือกศึกษาจ านวน 9รหสัท่ีประสบความส าเร็จสูงสุดในกลุ่มบีวนั ประกอบดว้ยระดบัเพชรบริหาร 1 รหสัมี
รายไดป้ระมาณ 4 แสนบาทต่อเดือนโดยมีสายงาน 9 สายงานและสายงานนั้นตอ้งเป็นระดบัแพลตตินมัหรือมียอด 
21%ตลอด 6 เดือนในปีบญัชีแอมเวยแ์ละระดบัเพชร 8 รหัสมีรายไดป้ระมาณ 2 แสนบาทต่อเดือนโดยมีสายงาน 6 
สายงานและสายงานนั้นตอ้งเป็นระดบัแพลตตินมัหรือมียอด 21%ตลอด 6 เดือนในปีบญัชีแอมเวย ์

 
3.3การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ์ เป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บ
ขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview)วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และใหผู้ท่ี้ถูกสัมภาษณ์สามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ และผูศึ้กษาสามารถท่ีจะเก็บขอ้มูลไดง่้าย สร้างข้ึนเพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของนกั
ธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จ มีรายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

แนวทางท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์มีดงัน้ี 
3.3.1 ผูศึ้กษาแนะน าตวัและบอกถึงวตัถุประสงคใ์นการสมัภาษณ์ 
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3.3.2 ผูศึ้กษาท าการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีค าถามเพ่ือเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ดงัน้ี 
3.4.2.1 สมัภาษณ์เก่ียวกบัประวติัส่วนตวัและขอ้มลูทัว่ไป 

  3.4.2.2 สมัภาษณ์ประวติัความเป็นมาในการเขา้มาท าธุรกิจแอมเวย ์
  3.4.2.3 สมัภาษณ์ถึงวิธีการท างานและตดัสินใจ 
  3.4.2.4 สมัภาษณ์ถึงส่ิงท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จ และคุณลกัษณะท่ีท าใหส้ าเร็จในธุรกิจแอมเวย ์

3.4.2.5 สมัภาษณ์ถึงรางวลัแห่งความส าเร็จในธุรกิจแอมเวย ์
3.4.2.6 ฝากถึงผูท่ี้ตอ้งการส าเร็จในธุรกิจแอมเวย ์
 

3.4การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของแบบสัมภาษณ์  หลงัจากท่ีท าการสัมภาษณ์นักธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบ
ความส าเร็จ ผูศึ้กษาไดท้ าการถอดเทปประเด็นการสัมภาษณ์จากประโยคท่ีนักธุรกิจแอมเวยใ์ห้สัมภาษณ์และได้
ตีความออกมาเป็นคุณลกัษณะเฉพาะตวัของนกัธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จตามแนวคิดของ อ านาจ ธีระวา
นิช (2549) โดยอาศยัการฟังเทปสัมภาษณ์ซ ้ าหลายๆรอบ เพ่ือให้เกิดความแม่นย  าในการศึกษา และไม่เกิดอคติใน
การก าหนดคุณลกัษณะ ซ่ึงสามารถบ่งช้ีถึงคุณลกัษณะของนกัธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จไดต้ามตารางท่ี1
ตวัอย่าง ดงัน้ี[3,8]  โดยให้ตวัเลขตวัแรกแทนคุณลกัษณะตามล าดบัในตารางท่ี 1และตวัเลขตวัท่ีสองแทนจ านวน
คร้ังในการใหส้มัภาษณ์ เช่น [3,8] แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูใ้หส้มัภาษณ์พดูถึงความเดด็เด่ียวเด็ดขาดโดยกล่าวถึง8 คร้ัง ซ่ึง
สามารถบ่งบอกถึงคุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

การศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะของนกัธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จ กรณีศึกษา กลุ่มบีวนั โดยผูศึ้กษาไดใ้ช้
คุณลกัษณะของผูป้ระสบความส าเร็จตามแนวคิดของ อ านาจ ธีระวานิช (2549) ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา โดยได้
เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากนกัธุรกิจแอมเวยร์ะดบัเพชร 8 รหสั และระดบัเพชรบริหาร 1 รหสั รวม 9 รหสัดงัน้ี 

 
4.1 ข้อมูลทัว่ไป 

นกัธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จระดบัเพชรบริหารเป็นเพศชาย อาย ุ60ปี ท าธุรกิจเป็นระยะเวลา 26 ปี 
ปัจจุบนัท าแอมเวยเ์ตม็เวลา รายไดป้ระมาณ 4 แสนบาทต่อเดือน 

นกัธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จระดบัเพชรเป็นเพศชาย อายุ 53ปี ท าธุรกิจเป็นระยะเวลา 20ปี ปัจจุบนั
ท าแอมเวยเ์ตม็เวลา รายไดป้ระมาณ2แสนบาทต่อเดือน 

นกัธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จระดบัเพชรเป็นเพศชาย อายุ 46ปี ท าธุรกิจเป็นระยะเวลา 14ปี ปัจจุบนั
ท าแอมเวยเ์ตม็เวลา รายไดป้ระมาณ 1.5แสนบาทต่อเดือน 
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นักธุรกิจแอมเวย์ท่ีประสบความส าเร็จระดับเพชรเป็นเพศหญิง อายุ 55ปี ท าธุรกิจเป็นระยะเวลา 20ปี 
ปัจจุบนัท าแอมเวยเ์ตม็เวลา รายไดป้ระมาณ 2แสนบาทต่อเดือน 

นักธุรกิจแอมเวย์ท่ีประสบความส าเร็จระดับเพชรเป็นเพศหญิง อายุ 47 ปี ท าธุรกิจเป็นระยะเวลา17ปี 
ปัจจุบนัท าแอมเวยเ์ตม็เวลา รายไดป้ระมาณ 2แสนบาทต่อเดือน 

นักธุรกิจแอมเวย์ท่ีประสบความส าเร็จระดับเพชรเป็นเพศหญิง อายุ 53ปี ท าธุรกิจเป็นระยะเวลา 15ปี 
ปัจจุบนัท าแอมเวยเ์ตม็เวลา รายไดป้ระมาณ 1.8แสนบาทต่อเดือน 

นักธุรกิจแอมเวย์ท่ีประสบความส าเร็จระดับเพชรเป็นเพศหญิง อายุ 45ปี ท าธุรกิจเป็นระยะเวลา 20ปี 
ปัจจุบนัท าแอมเวยเ์ตม็เวลา รายไดป้ระมาณ 2แสนบาทต่อเดือน 

นักธุรกิจแอมเวย์ท่ีประสบความส าเร็จระดับเพชรเป็นเพศหญิง อายุ 41ปี ท าธุรกิจเป็นระยะเวลา 15ปี 
ปัจจุบนัท าแอมเวยเ์ตม็เวลา รายไดป้ระมาณ 2แสนบาทต่อเดือน 

นักธุรกิจแอมเวย์ท่ีประสบความส าเร็จระดับเพชรเป็นเพศหญิง อายุ 36ปี ท าธุรกิจเป็นระยะเวลา 11ปี 
ปัจจุบนัท าแอมเวยเ์ตม็เวลา รายไดป้ระมาณ 1.5แสนบาทต่อเดือน 

 
4.2 ข้อมูลคุณลกัษณะของนักธุรกจิแอมเวย์ทีป่ระสบความส าเร็จ 

จากการถอดเทปสมัภาษณ์พบว่าคุณลกัษณะเฉพาะตวัของนกัธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จระดบัเพชร
บริหาร พบว่าคุณลกัษณะเฉพาะตวัท่ีมี10 คุณลกัษณะจากการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ มีความตั้งใจ,กตญัญูรู้คุณ ,มีความ
เป็นผูน้ า,เด็ดเด่ียวเด็ดขาด,มุ่งมัน่ท่ีจะส าเร็จ,ใฝ่เรียน/ชอบหาความรู้เพ่ิมเติม,มองโลกในแง่ดี,ดูแลตนเองและคนใน
ครอบครัว,ตอ้งการความมัน่คง,ใส่ใจผูอ่ื้น/เขา้ใจ/เห็นใจ 

จากการถอดเทปสมัภาษณ์พบว่าคุณลกัษณะเฉพาะตวัของนกัธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จระดบัเพชร
ทั้ง 8 รหสั พบว่าคุณลกัษณะเฉพาะตวัท่ีมีคลา้ยกนั10 คุณลกัษณะจากการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่  มีความตั้งใจ,มุ่งมัน่ท่ีจะ
ส าเร็จ,กตญัญูรู้คุณ,ดูแลตนเองและคนในครอบครัว,ใฝ่เรียน/ชอบหาความรู้เพ่ิมเติม,เดด็เด่ียวเดด็ขาด,มองโลกในแง่
ดี,ตอ้งการความมัน่คง,ชอบอิสระ,ขยนั  

มีความตั้งใจ หมายถึง การเอาใจใส่ ตั้งอกตั้งใจในงานทุกอย่างถึงจะเสร็จลุล่วงดว้ยดี ใจจดใจจ่อกบัส่ิงท่ีคิด
จะท าใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

มุ่งมัน่ท่ีจะส าเร็จ หมายถึง การท่ีตั้งใจแน่วแน่กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดผลดีกบัตนเองและผูอ่ื้น หรือส่ิงท่ี
ตนตั้งเป้าหมายไว ้

กตญัญูรู้คุณ หมายถึง รู้คุณท่ีคนอ่ืนท าแกตนเอง หรือมอบส่ิงดีๆใหก้บัตน อุปการะท่ีคนท่ีใหก้บัตน  และตน
กต็อบแทนส่ิงดีๆใหก้บัผูท่ี้ช่วยเหลือตน 

ใฝ่เรียน/ชอบหาความรู้เพ่ิมเติม หมายถึง ใคร่รู้ แสวงหาส่ิงใหม่เพ่ือพฒันาตนเอง หรือคน้ควา้จากส่ิงท่ีเรียน
มาและประสบการณ์ 

เด็ดเด่ียวเด็ดขาด หมายถึง แน่วแน่ ยืนหยดัตดัสินใจไม่เปล่ียนแปลง คิดท าอะไรก็จะท าอย่างนั้นอย่างไม่ย่อ
ทอ้ต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3  31  
 

ดูแลตนเองและคนในครอบครัว หมายถึง การเอาใจใส่ ปกปักรักษาตนเองและคนในครอบครัวเราไม่ใหเ้กิด
อนัตรายหรือส่ิงไม่ดี 

ตอ้งการความมัน่คง หมายถึง อยากได ้หรือมีความประสงคท่ี์จะไดค้วามปลอดภยัในชีวิตและหนา้ท่ีการงาน 
ด้ินรณต่อสูเ้พ่ือฐานะทางสงัคมท่ีคนทัว่ไปยอมรับ 

ชอบอิสระ หมายถึง ชอบท่ีจะปกครองตนเอง เป็นใหญ่ในตนเองโดยไม่ตอ้งผ่านการตดัสินใจจากบุคคลอ่ืน 
ท าในส่ิงท่ีตนคิด 

มองโลกในแง่ดี หมายถึง คิดและพูดในส่ิงท่ีดีงาม มีความคิดเป็นบวก ซ่ึงท าให้คนรอบข้างมีความสุข 
สุขภาพจิตดี 

ขยนั หมายถึง มีความอุตสาหะในการท างาน ไม่ปล่อยปะละเลย มีความประพฤติดีสม ่าเสมอ หมัน่เพียร
ท างานในส่ิงท่ีถกูตอ้งแตะเกิดผลดีกบัตนเองและคนรอบขา้ง 

 

5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคุณลกัษณะของนกัธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จ กรณีศึกษา กลุ่มบีวนัจากนกัธุรกิจแอม
เวยท่ี์ประสบความส าเร็จระดบัเพชรและเพชรบริหารจ านวน 9 รหสั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีการสัมภาษณ์จากนักธุรกิจแอมเวยร์ะดบัเพชร และเพชรบริหาร ท่ี
ประสบความส าเร็จจ านวน 9 รหสัในกลุ่มบีวนั พบวา่นกัธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จ เป็นเพศหญิง 6 คน เพศ
ชายจ านวน 3 คนท าแอมเวยเ์ป็นงานประจ า และมีรายไดสู้งสุด 4 แสนบาทต่อเดือน รายไดต้ ่าสุดอยูท่ี่ 1.5 แสนบาท
ต่อเดือนระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจสูงสุด 26 ปี และต ่าสุด 11 ปี จากการถอดเทปสัมภาษณ์พบว่าคุณลกัษณะ
เฉพาะตัวของนักธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จตรงตามแนวคิดของอ านาจ ธีระวานิช (2549) จ านวน 74 
คุณลกัษณะ พบว่ามีคุณลกัษณะเฉพาะตวัท่ีเหมือนกนั 10 คุณลกัษณะ คือ มีความตั้งใจ เช่น นักธุรกิจกล่าวว่า 
ตั้งเป้าหมายและตอ้งไปให้ถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ตั้งใจจะไปเท่ียวในต าแหน่งเพชร คุณก็สามารถไปเท่ียวกบัแอมเวย์
ในต าแหน่งเพชร ความตั้งใจจะเป็นพลงัดึงดูดความส าเร็จ,มุ่งมัน่ท่ีจะส าเร็จ เช่นนกัธุรกิจแอมเวย ์กล่าวว่า มีคน
ปฏิเสธ เราก็จะไม่ยอมแพ ้และไม่ให้ใครมาก าหนดความส าเร็จเรา เราตอ้งก าหนดความส าเร็จเราเอง คนน้ีปฏิเสธ 
เราก็หาคนใหม่ มีหน่ึงคนปฏิเสธ ก็ตอ้งมีหน่ึงคนตอบว่า ใช่,กตญัญูรู้คุณ เล่น นกัธุรกิจจะ กล่าววา่ รักอฟัไลน ์อยาก
เป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จของอฟัไลน์ อยากส าเร็จให้พ่อแม่ พ่อแม่จะไดส้บาย,ใฝ่เรียน/ชอบหาความรู้เพ่ิมเติม 
เช่น นกัธุรกิจแอมเวย ์กว่าวา่ จะไม่ขาดเซ็นเตอร์เพราะเซ็นเตอร์คือโรงเรียนในการเรียนรู้ การเขา้บรรยากาศ ไม่ขาด
บรรยากาศ ,เด็ดเด่ียวเด็ดขาดเช่น การตดัสินใจลาออกจากงานเดิมเพ่ือท าแอมเวย,์ดูแลตนเองและคนในครอบครัว 
เช่น นกัธุรกิจแอมเวย ์กล่าวว่า เราพบธุรกิจดีๆเจอเคร่ืองมือท่ีดี ก็อยากท่ีจะแนะน าใหค้นในครอบครัวและคนรอบ
ขา้งไดรั้บ เพราะเราเช่ือว่าแอมเวยต์อบโจทยทุ์กอย่าง,ตอ้งการความมัน่คงเช่น นกัธุรกิจแอมเวย ์กล่าวว่า แอมเวย์
เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานเราถา้เราส าเร็จ ธุรกิจน้ีสามารถโอนรหัสเป็นของลูกได ้,ชอบอิสระ เช่น นกัธุรกิจ
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กล่าววา่ การท างานตามใจเรา วนัไหนอยากท ากท็ า วนัไหนไม่อยากท ากไ็ม่ท า ไม่มีคนมาบงัคบัและลงช่ือ ไป-กลบั,
มองโลกในแง่ดี เช่น นกัธุรกิจแอมเวย ์กล่าวว่า การท าแอมเวยท์ าให้เราเป็นคนท่ีดีข้ึน และไม่กลา้โกธรใคร ท าให้
เขา้คนใจคนมากข้ึน ไดเ้รียนรู้ต่างๆมากมาย แต่เราก็ตอ้งรู้จกัปรับทศันคติโดยเร็วเพ่ือไม่ใหเ้กิดแง่ลบแก่ตนเองและ
คนรอบขา้งและ ขยนัเช่น นกัธุรกิจกล่าวว่า เนน้ท่ีท าเยอะๆ ใครปฏิเสธเราไม่เป็นไรหาคนใหม่ ท างานพ้ืนฐานทุก
วนั ขยนัท างาน ยอมเหน่ือยวนัน้ีแต่อนาคตสบายก็คุม้ท่ีจะแลก จะเห็นไดว้่าจากคุณลกัษณะท่ี 10 คุณลกัษณะลว้น
แต่บ่งบอกถึงความเป็นผูน้ า และผูท่ี้อยากจะส าเร็จควรไดศึ้กษาและปรับใชก้บัตนเองทีละเลก็นอ้ยและพฒันาตนเอง
ในส่ิงท่ีตนมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึนไปเร่ือยๆ 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการศึกษานอ้ย ฉะนั้นในการศึกษาคร้ังหนา้ อยากให้มีการศึกษานัก
ธุรกิจแอมเวยท่ี์ประสบความส าเร็จในทุกรหสัเพ่ือเป็นประโยชน์แกผูท่ี้เร่ิมตน้ในธุรกิจแอมเวย ์ไดเ้ป็นแนวทางและ
สามารถปรับใชก้บัผูต้อ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จได ้
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The Study of Factors Affecting to the Debts Owed of the Consumers Credit: A 
Case Study of the Government Savings Bank in Roi ET Province Branches 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือ กรณีศึกษาธนาคาร
ออมสินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระ ประกอบดว้ยปัจจยั 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นลูกหน้ี 2) ปัจจยัภายในดา้นธนาคาร 3) ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบทางออ้มต่อการเกิดหน้ีคา้ง 
ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอแนวทางเพ่ือช่วยลดหน้ีคา้งช าระ3 แนวทาง คือแนวทางปรับปรุงกระบวนการติดตามหน้ี
คา้งช าระ แนวทางการออกแบบคู่มือการใหบ้ริการ และแนวทางการท าบตัรนดัช าระ 
ค าส าคัญ : หนีค้้างช าระ,ปัจจัยท่ีมีผล ,สินเช่ือ,ธนาคารออมสิน,การลดหนี ้

 
Abstract 

 
This study aimed to investigate the factors that affect the debt owed by the consumer credit Case Study of the 
Government Savings Bank in Roi  Province Branches. The study found that factors affecting the debt owed. 
Consists of three factors: 1) the factors of the debtor. 2) the internal factors of the Bank 3) external factors. 
Therefore, the study presents an approach to reduce the arrears third approach is to improve the debt owed. 
Design Guidelines Manual of service and The appointment card payments. 
Keywords :  Debt, Factors, Loans, Government Saving Bank, Debt reduction. 
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1. บทน า 

     ธนาคารออมสินก าเนิดข้ึนโดยพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัรัชกาลท่ี 6 ไดท้รงริเร่ิมน ากิจการดา้นการ
ออม มาใช้กบัประเทศไทยเป็นคร้ังแรก โดยไดท้รงทดลองตั้ งธนาคารรับฝากเงินข้ึนเรียกว่า "แบงก์ลีฟอเทีย" 
ธนาคารออมสินมีบทบาทท่ีส าคญัท่ีตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจไทยใหเ้ติบโต
อย่างต่อเน่ืองจากการเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคญัในการปล่อยสินเช่ือใหแ้ก่ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือนในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2540ไดมี้การเปล่ียนแปลงอย่างมากต่อสถาบนัการเงิน จึงส่งผลให้ธนาคารการด าเนินงานมีการ
ปรับบทบาทเพ่ือให้เกิดการใชเ้งินลงทุนอย่างอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการปล่อย
สินเช่ือซ่ึงรายไดห้ลกัเกิดจากดอกเบ้ียการใหสิ้นเช่ือ (ธนาคารออมสิน, 2557) 
    จากการปรับบทบาทการมุ่งให้สินเช่ือจึงส่งผลให้ธนาคารมีความเส่ียงสูงจากการเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระท่ีไม่
สามารถเรียกคืนได ้การคา้งช าระเงินตน้จากการปล่อยสินเช่ือท่ีเป็นตน้ทุนท าให้เงินกองทุนของธนาคารลดลง 
สูญเสียโอกาสในการน าเงินมาหมุนเวียนเพ่ือท าก าไร และการเกิดหน้ีคา้งช าระยงัส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามหน้ีคา้งช าระนอกจากน้ีธนาคารยงัตอ้งปฏิบติัตามนอกจากน้ีธนาคารยงัตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี
ระหว่างประเทศ (International Accounting Standard–IAS) ฉบบัท่ี39 จึงตอ้งกนัเงินส ารองไวเ้ผื่อเป็นค่าเผื่อหน้ีสูญ 
หรือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือรองรับความเสียหายอนัเกิดจากหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ปัญหาหน้ีคา้งช าระจึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมัน่คงทางฐานะการเงินของธนาคาร จากปัญหาหน้ีคา้งช าระท่ีเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิด
รายไดด้งักล่าวท าใหธ้นาคารตอ้งใหค้วามส าคญักบัการติดตามหน้ีเพ่ือใหเ้กิดการช าระหน้ีใหต้รงก าหนด (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2554) 
      สาเหตุของการหน้ีคา้งช าระนั้นเน่ืองมาจาก 3 ประการไดแ้ก่ 1) ประการแรกเกิดจากตวัลูกหน้ีเอง  โดยเกิดจาก
วินัยในการช าระ ปัญหาสภาพคล่องในธุรกิจ มีภาระหน้ีมากว่ารายได้ หน้ีนอกระบบ และการกู้ไปใช้ผิด
วตัถุประสงค ์ 2) เกิดจากธนาคาร มีนโยบายการขยายสินเช่ือ โดยมีการเร่งปล่อยสินเช่ือใหไ้ดต้ามเป้าหมาย ส่ิงผล
ให้เกิดสินเช่ือท่ีดอ้ยคุณภาพ ส่งผลให้การอนุมติัรายใหม่เกิดปัญหาหน้ีคา้งเพ่ิมข้ึน ขาดการบริหารจดัการหน้ีท่ีดี 
เน่ืองมาจากการมีกลุ่มลูกหน้ีของธนาคารท่ีเป็นกลุ่มรายย่อยจ านวนมากไม่สามารถติดตามควบคุมหน้ีไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 3)ประการท่ีสามเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อลกูหน้ี ท าใหไ้ม่สามารถช าระหน้ีได ้จากการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นนโยบายรัฐบาลท่ีส่งผลต่อการบริโภคของประชาชน การส่งเสริม
ในเร่ืองของการคา้และการลงทุน ดา้นการเมือง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการบริโภค ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการช าระหน้ีและการเกิดหน้ีคา้งช าระ (ชนินทร์ พิทยาวิวิธ, 2550) 
     โดยการศึกษาใชข้อ้มูลของลูกหน้ีในฐานขอ้มูลในระบบงานสินเช่ือลูกหน้ีคา้งช าระของธนาคารออมสินในเขต
จงัหวดัร้อยเอด็ ในช่วงปี 2556-2557 ทั้งหมด 14 สาขา ดงัน้ี 
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 Table1. แสดงหนีค้้างช าระสินเช่ือธนาคารออมสินเขตร้อยเอด็ PL 1-3 และ NPLs ประจ าปี 2556-2557 

  ข้อมูล            ปี 2556                          ปี 2557                 การเปลีย่นแปลง (เพิม่/ลด) 
 หนีค้้างช าระ    จ านวนราย       จ านวนเงนิ        จ านวนราย        จ านวนเงนิ                จ านวนเงนิ   ร้อยละ 
  
    PL1-3     978     467,890,337.57            1,037         526,353,625.12         58,463,287.55     11.11 
     NPLs    173       78,782,436.50             192             86,832,346.35          8,049,909.85      9.27 

( ท่ีมา : ขอ้มลูจากหน่วยบริหารหน้ีและคดี ธนาคารออมสินเขตร้อยเอด็)    

     โดยภาพรวมผลการด าเนินงานของธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด  มีอตัราส่วนของหน้ีคา้งช าระPL1-3 และNPLs 
ต่อสินเช่ือรวมมีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 11.11 และร้อยละ9.27 ซ่ึงมีจ านวนตวัเลขท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
เดิมเม่ือปี2556 เป็นจ านวนมาก โดยจากผลการด าเนินงาน ธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ด มีจ านวนการ
อนุมติัสินเช่ือท่ีในระดบัท่ีสูงเม่ือเทียบกบัพ้ืนท่ีในจงัหวดัใกลเ้คียงและเป็นลกัษณะของการอนุมติัสินเช่ือรายย่อยท่ีมี
จ านวนมากโดยข้อมูลในปี  2557 มีอัตราจ านวน NPLs สูงถึง  จ านวน192 ราย คิดเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 
86,832,346.35  บาท ซ่ึงถือว่าเป็นจ านวนหน้ีคา้งช าระท่ีสูง ซ่ึงผลจากส่วนหน่ึง จากการปล่อยสินเช่ือในให้ได้
เป้าหมายของธนาคารท่ีก าหนด ท าให้การควบคุมการพิจารณาตรวจสอบท่ียงัไม่คุณภาพจึงท าให้เกิดหน้ีคา้งช าระ  
ซ่ึงการปล่อยสินเช่ือในปริมาณท่ีมากผลท่ีตามมากคื็อความเส่ียงของการเกิดหน้ีคา้งช าระกจ็ะสูงเช่นกนั 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระของผูใ้ช้บริการสินเช่ือ
กรณีศึกษาธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชก้ าหนดแนวทางการพฒันาระบบ
การบริหารหน้ีคา้งช าระก าหนดแนวทางการปล่อยสินเช่ือท่ีมีคุณภาพและหาวิธีแกไ้ขหน้ีท่ีเหมาะสมแก่ลูกหน้ีเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาหน้ีคา้งช าระในอนาคตไดใ้หมี้กระบวนการติดตามเป็นมาตรฐานโดยหาวิธีการลดและป้องกนัการเกิด
หน้ีคา้งช าระไดอ้ยา่งเหมาะสมเพ่ือช่วยในการลดภาระค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ีลดลง และลดการกนัส ารองหน้ีท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารโดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัน้ี1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระ
ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็  2) ศึกษาแนวทางในการลดปัญหาหน้ีคา้งช าระของ
ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 

 
            1.1 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 
2.ศึกษาแนวทางในการลดปัญหาหน้ีคา้งช าระของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 
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1.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษามีดงันี ้

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
เพศ 
สถานภาพ 
อาย ุ
ระดบัการศึกษา 
อาชีพ 
รายได ้

ปัจจยัทีก่่อให้เกดิหนีค้้างช าระ 
ปัจจยัปัจจยัภายใน 
1. ปัจจยัด้านผู้กู้ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
รายจ่ายมากกวา่รายได ้
ภาระหน้ีนอกระบบ 
ปัญหาสภาพคล่องในธุรกิจ 
ใชเ้งินผดิวตัถุประสงค ์
ประสบปัญหาวา่งงาน 

2. ปัจจยัภายในด้านธนาคาร 
ขาดการติดตามทวงถาม 
ผูป้ฏิบติังานไม่มีประสบการณ์ 
การเร่งปล่อยสินเช่ือเพ่ือใหไ้ดต้าม
เป้าหมาย 

3.     ปัจจยัภายนอก 
1.  นโยบายรัฐ 
- การผอ่นปรนการก าหนดรายไดข้ั้น
ต ่า  
- นโยบายพกัช าระหน้ี 
2. การเมอืง 
- ปัญหาการความขดัแยง้ทาง

การเมือง 
3.สภาพเศรษฐกจิ 
-การชะลอตวัของเศรษฐกิจ 
4.ภัยธรรมชาต ิ
-แผ่นดนิไหว , อุทกภัย,โรคระบาด 
 

 

 

แนวทางในการลดหนีค้้างช าระของ

ผู้ใช้บริการสินเช่ือ กรณีศึกษาธนาคาร

ออมสินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 
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2. บททวนวรรณกรรม 
      การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษางานเอกสาร ขอ้มลูต ารา หนงัสือ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาโดยครอบคลุมกบัทฤษฏี
และแนวคิดดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 แนวคิดมูลเหตุของการค้างช าระหนี ้
     ชนินทร์ พิทยาวิวิธ (2550) กล่าวว่าการคา้งช าระหน้ีของลูกหน้ีเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้ากในการด าเนินงานของ
ธนาคารเน่ืองจากการอ านวยสินเช่ือแก่ลกูคา้ท่ีมาขอสินเช่ือแมว้่าไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้แ้ลว้ก็ตาม แต่
ยงัมีปัจจยัท่ีส่งผลให้ลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีคืนไดต้ามก าหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงมูลเหตุของการคา้งช าระ
สรุปไดด้งัน้ี 
    2.1.1 เกิดจากตวัลกูหน้ีไดแ้ก่ 
     1) การท่ีผู ้กู้น าเงินกู้ท่ีได้จากการอนุมัติสินเช่ือไปใช้ผิดวัตถุประสงค์การกู้ยืม เช่น การน าเงินกู้ไปซ้ือ
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือเกง็ก าไรในธุรกิจและเม่ือภาวะเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลง ผลประโยชน์หรือก าไร ท่ีผูกู้เ้กง็ไว้
กเ็ปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 
     2) การยา้ยถ่ินท่ีอยูอ่าศยั การเปล่ียนแปลงท่ีท างาน การถกูเลิกจา้งงานท าใหไ้ม่สามารถรับภาระหน้ีท่ีมีอยูไ่ด ้
     3) ผูกู้ถึ้งแก่กรรมหรือเจบ็ป่วยเร้ือรัง ทุพพลภาพ สภาพครอบครัวปัญหาการหยา่ร้างท าใหภ้าระการใชจ่้ายในการ
ด ารงชีวิตเปล่ียนแปลงได ้
     4) ผูกู้ใ้ชจ่้ายอยา่งฟุ่ มเฟือยไม่ค านึงถึงภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระ มีภาระหน้ีสินภายนอก   
     5) ผูกู้ท้  าการคา้เกินตวัหรือหวงัผลก าไรในธุรกิจมากเกินไปภาระเงินงวดท่ีคาดไวอ้าจเกิดความสามารถในการ
ช าระหน้ีได ้
     6) ลูกหน้ีมีพฤติกรรมหรือมีเจตนาบิดพล้ิวไม่ยอมช าระหน้ีใหต้รงตามก าหนดช าระ โดยการน าเงินไปช าระหน้ี
ภายนอกก่อนน าเงินไปช าระหน้ีคืนธนาคารจึงท าให้หน้ีคา้งนั้นมีจ านวนเพ่ิมข้ึนมาก และกลายเป็นหน้ีกอ้นใหญ่ท่ี
ไม่สามารถช าระได ้
2.1.2 เกิดจากปัจจยัภายใน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในธนาคารท่ีเป็นผูป้ล่อยสินเช่ือเอง และสามารถ
ควบคุมการเปล่ียนแปลงได ้ไดแ้ก่ 
     1) การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ส่งผลท าใหผู้กู้ต้อ้งรับภาระดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย หากอตัรา
ดอกเบ้ียสูงข้ึน ภาระดอกเบ้ียกจ็ะเพ่ิมมากข้ึนและผูกู้ต้อ้งใชเ้วลาในการช าระหน้ีนานกวา่เดิมเพ่ือช าระหน้ีใหห้มดไป 
ซ่ึงจะส่งก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระยิ่งสูงข้ึน 
     2) กระบวนการในการติดตามและควบคุมของธนาคาร ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการติดตามหรือทวงถามหน้ีคา้ง
ช าระท่ีเกิดข้ึน 
     3) การอนุมติัสินเช่ือของธนาคารไม่มีระบบการกลัน่กรองหรือการตรวจสอบท่ีดี ทังน้ีอาจเกิดจากพนักงาน
สินเช่ือท่ีปฏิบติังานขาดประสบการณ์การท างาน รวมถึงเนน้ปริมาณมากกว่าคุณภาพซ่ึงเกิดจากความตอ้งการเร่ง
ปล่อยสินเช่ือให้ไดป้ริมาณท่ีมากเพ่ือให้ได้จ านวนสินเช่ือได้ตรงตามเป้าหมายท่ีธนาคารได้รับมา ซึงส่งผลให้
สินเช่ือท่ีเร่งปล่อยมาเป็นท่ีสินเช่ือท่ีไม่มีคุณภาพ 
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2.1.3 เกิดจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้หากปัจจยัดงักล่าวเปล่ียนแปลงย่อมส่งผลกระทบ
ต่อตวัลกูหน้ี ไดแ้ก่ 
     1) ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัญหาส าคญัของการประกอบธุรกิจ หากภาวะเศรษฐกิจดีย่อมส่งผลใหก้ารประกอบธุรกิจ
มีการขยายตวัและเจริญรุ่งเรือง หากสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าหรือซบเซา ย่อมส่งผลให้เกิดการชะลอตวัให้ทางธุรกิจ
การจ้างงานน้อยลง ส่งผลให้รายได้ของบุคคลลดลงตาม ซ่ึงในบางธุรกิจอาจจะประสบปัญหารุนแรงถึงขั้น
ลม้ละลาย ซ่ึงท าใหต้อ้งเลิกจา้งพนกังานไดเ้ช่นกนั 
     2)นโยบายรัฐบาล มีผลต่อการก าหนดขอบเขตแห่งกฎหมายซ่ึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจบางอยา่ง รัฐบาลอาจเห็นว่า
มีความจ าเป็นต่อการครองชีพของประชาชนก็อาจจะก าหนดใหมี้การควบคุมราคา เช่น ปูนซีเมนต ์น ้ าตาล เป็นตน้ 
โดยการกระท าเช่นน้ีย่อมส่งผลดีต่อผูบ้ริโภค แต่หากปัจจยัอ่ืนมีการเปล่ียนแปลง รัฐบาลจ าเป็นจะตอ้งมีการปรับ
นโยบายให้เหมาะสม เช่น ถา้ตน้ทุนของสินคา้ท่ีถูกควบคุมราคาสูง ก็ตอ้งขยบัราคาควบคุมให้สูงข้ึนบา้งก็จะเป็น
การช่วยเหลือภาคธุรกิจให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน เกิดการกระจายรายได้และการจ้างงานท่ีเป็นธรรม  ถ้าหาก
ผูป้ระกอบการไม่มีก าไร กอ็าจจะไม่มีก าลงัในการขยายธุรกิจ หรือการเพ่ิมการผลิตสินคา้ไดท้นัต่อสถานการณ์ 
     3) ค่านิยมและเทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทั้งสองปัจจยัน้ีถึงแมว้่าจะเป็นส่ิงท่ีไม่มีบทบาทมากนกั แต่
ก็อาจจะท าให้ธุรกิจบางประเภทได้รับผลกระทบ  โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับแฟชั่นเม่ือผูบ้ริโภคมีค่านิยม
เปล่ียนแปลงไป  หรือทางด้านเทคโนโลยี  เช่น อุตสาหกรรมประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์ หรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีการพฒันาใหท้นัสมยัและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยูต่ลอดเวลา 
     4) ภยัธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด คือปัจจยัท่ีไม่สามารถคาดการไวล่้วงหนา้ไดไ้ม่สามารถท่ี
จะควบคุมหรือจดัการไดเ้ช่น การเกิดไฟไหม ้ภยัจากน ้ าท่วม การเกิดแผ่นดินไหว ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ
ธุรกิจ  
 
2.2 แนวคิดด้านการวเิคราะห์เครดติ 
     ดารณี พุทธวิบูลย ์(2543) แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการสินเช่ือ สินเช่ือคือความเช่ือถือไวว้างใจระหวา่งบุคคล 2 ฝ่าย
ในการท่ีจะใหสิ้นคา้หรือบริการไป ใชก่้อนโดยมีสญัญาก าหนดเง่ือนไขและเง่ือนเวลาการช า ระคืนในอนาคตบุคคล 
2 ฝ่ายท่ีกล่าวถึงนั้น อาจมีการติดต่อกนัเป็นรายบุคคลกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลหรือระหว่างกนัก็ไดแ้ละส่ิงท่ีฝ่าย
ผูใ้หสิ้นเช่ือจะตอ้งรับภาระตามต่อมาคือความเส่ียงสินเช่ือนอกจากจะตอ้งตั้งอยู่บนรากฐานของความ เช่ือถือแลว้ยงั
ตอ้งอาศยัหลกัประกนซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งบุคคลหรือหลกัทรัพยท่ี์จะน ามาใชเ้พ่ือลดความเส่ียงดว้ยดงันั้นจึงควรไดมี้
การศึกษาถึงหลกัการจดัการสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพ  ดว้ยการก าหนดเป้าหมายของการจดัการดา้นสินเช่ือไวด้งัน้ี
การรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Objectives) และการท าก าไร (Profitability Objectives) โดยใหมี้ความเส่ียง (Risk) 
และตน้ทุนใน การจดัการสินเช่ือ(Cost)ต ่าท่ีสุด(Minimized Risk and Cost)  

นงนุช กะดีแดง (2541) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง หน้ีคา้งช าระของสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในจงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษามีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัอยู่ 2 ประการ คือ1.เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัลูกหน้ีสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีคา้งช าระหน้ี 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อหน้ีคา้งช าระของสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในจงัหวดัเชียงใหม่วิธีการศึกษา ใช้สถิติเชิงพรรณา และวิธีการทดสอบ Chi-square โดยจะใช้
ขอ้มูลซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงไดม้าจากบญัชีลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 – 2539จ านวน 300 
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ตวัอยา่ง จากจ านวนทั้งหมด 1,900 รายขอ้มูลเก่ียวกบัมาตรการแกไ้ขปัญหาหน้ีคา้งช าระ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร
งานวิจยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ผลการศึกษาพบวา่ลกูหน้ีส่วนใหญ่ท่ีมีหน้ีคา้งช าระมลูค่าต ่ากวา่ 600,000 บาท 
ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีอาชีพท่ีมีรายไดป้ระจ าโดยเฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากว่า 30,001 บาท และมีสมาชิกในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 3 – 4 คนวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเพ่ือซ้ือท่ีดินและ
อาคารรวมทั้งหอ้งชุดท่ีพกัอาศยัโดยมีวงเงินกูย้ืมระหวา่ง 300,000 – 600,000 บาท และมีมลูค่าหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
ต ่ากว่า 600,001 บาทระยะเวลาในการกูย้ืม 10 – 15 ปี อตัราดอกเบ้ียตกลงในวนักูย้ืม ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างร้อยละ 
11.60 –13.00 ต่อปี และมีงวดการช าระระหว่าง 3,001 – 6,000 บาท ต่อเดือนปัจจยัท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติส่งผลต่อ
การช าระหน้ีของลูกหน้ีไดแ้ก่ อตัราส่วนระหว่างมูลค่างวดการช าระหน้ีเทียบกบัรายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนต่อเดือน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและมูลค่าส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั สอดคลอ้งตามหลกัความสามารถในการ
ช าระหน้ีตามหลกัเกณฑ ์6Cs (Cs Policy) หรือ หลกัการช าระหน้ีตามเกณฑ ์5Ps (Ps Policy) ส่วนปัจจยัอ่ืนท่ีก าหนด
ในแบบจ าลอง เช่น อาชีพ, จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และอตัราส่วนระหว่างมูลค่าสินทรัพยห์ลกัประกนั ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 

 

3. วธิีการศึกษา 
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือ กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการศึกษาดงัน้ี 
 
3.1 ประชากร 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือผูท่ี้ใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสินในเขตร้อยเอ็ด โดยไดค้ดัเลือกประชากร
ท่ีใชใ้นการศึกษาเฉพาะลูกหน้ีท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ทั้งหมด 14 สาขา โดย
เป็นลูกหน้ีท่ีมีหน้ีคา้งช าระเกิน 1 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จ านวน 1,229 ราย (หน่วยบริหารหน้ีและคดี 
ธนาคารออมสินเขตร้อยเอด็, 2557)  
 
3.2 กลุ่มตวัอย่าง 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาคือผูท่ี้มีหน้ีคา้งช าระเกิน 1 เดือนข้ึนไป จ านวน 20 คน โดยไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอย่างเฉพาะ
ลูกหน้ีท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีมีหน้ีคา้งช าระตั้งแต่ 1 งวดข้ึนไป เพราะเน่ืองจากหน้ีคา้งช าระ1เดือนแรกนั้น หน้ี
คา้งช าระดงักล่าวก็จะเป็นหน้ีคา้งท่ีเขา้สู่เดือนท่ี2และ3 (PL 2-3) หลงัจากนั้นหากตามไม่ไดแ้ละลูกหน้ียงัไม่ช าระก็
จะกลายเป็นหน้ีค้างช าระท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ส่งผลให้ธนาคารจ าเป็นต้องมีการกันเงินส ารอง 100 
เปอร์เซ็นต์เพ่ือมากนัส ารองหน้ีคา้งส่วนน้ี ท าใหธ้นาคารจะตอ้งใชเ้งินตน้ทุนและรายจ่ายในการเกิดหน้ีคา้งน้ี และ
เสียโอกาสในการด าเนินงาน  
 
3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      ผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือธนาคารออมสินในเขต
จงัหวดัร้อยเอด็ ทั้งหมด 14 สาขา ซึงไดข้อ้มลูจากการการสมัภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
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3.2.1 การคดัเลือกผูท่ี้จะใหส้ัมภาษณ์เป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารออมสินในเขตตงัหวดัร้อยเอด็ มีหน้ี

ค้างช าระเกิน 1 เดือนเกินข้ึนไปจ านวน 20 คน ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In Depth Interview) เป็นการ

สมัภาษณ์ซกัถามลูกหน้ีท่ีมีหน้ีคา้งช าระและพนกังานสินเช่ือจ านวน 20 ราย โดยเป็นค าถามท่ีเจาะลึกถึงรายละเอียด 

ถึงเหตุผลและสาเหตุของการคา้งช าระทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระท่ีแทจ้ริง โดยเจาะจงสัมภาษณ์

กบัผูท่ี้มาใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารท่ีมีหน้ีคา้งช าระ โดยคน้หาประเดน็รายละเอียดแต่ละประเด็นอยา่งลึกซ้ึงใหผู้ถู้ก

สมัภาษณ์แสดงความคิดเห็น ใหค้ าอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัความส าคญัของเร่ืองและสถานการณ์ ตลอดจนความ

เช่ือ ความหมายต่างๆ อย่างลึกซ้ึงในแง่มุมต่างๆ และสัมภาษณ์พนกังานธนาคารท่ีอนุมติัสินเช่ือ โดยสัมภาษณ์ถึง

วิธีการท างาน หรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการท างานท่ีทีผลต่อปัจจยัการคา้งช าระ ซ่ึงการสัมภาษณ์ไดมี้การจด

บนัทึกและบนัทึกเทปบทสัมภาษณ์ไว ้แลว้น าบทสัมภาษณ์นั้นมาจดบนัทึกและจากนั้นถอดเทปสัมภาษณ์มาสรุป

และวิเคราะห์ผลเป็นประเดน็ต่างๆต่อไป 

3.2.2 โดยการสัมภาษณ์ในรูปแบบโครงสร้าง (Structured Interview) ซ่ึงผูศึ้กษาได้สัมภาษณ์ด้วยค าถามท่ี
อา้งอิงทฤษฎีการเกิดหน้ีคา้งช าระโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ปัจจยัในดา้นตวัของลูกหน้ี ปัจจยัหน้ีคา้งท่ีเกิดจาก
ภายในธนาคาร และปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระ และเป็นการตั้งค าถามในลกัษณะปลายปิด 
มีการก าหนดรูปแบบของค าตอบแบบตายตวัโดยจะท าใหส้ามารถวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบของการเกิดหน้ี
คา้งช าระอยา่งแทจ้ริง ดว้ยวิธีการออกแบบสมัภาษณ์ 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
      จากการสัมภาษณ์ท าโดยวิธีการเก็บขอ้มูลบนัทึกขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีไดท้ าการศึกษาโดยการ
ตีความขอ้มลูท่ีไดอ้อกมาเป็นประเดน็ต่างๆดงัต่อไปน้ี 
     1.ดา้นปัจจยัท่ีเกิดจากตวัผูล้กูหน้ีเองท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ 
     2. ดา้นปัจจยัภายในดา้นธนาคารท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ 
     3.ดา้นปัจจยัภายนอกท่ีเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมไดท่ี้ก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ข้อมูลลกัษณะทั่วไป 
     จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระของผูใ้ช้บริการสินเช่ือ กรณีศึกษาธนาคารออมสินในเขต
จงัหวดัร้อยเอ็ดจ านวน 14 สาขา ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์และสังเกต จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกหน้ีคา้งช าระมากว่า 1
เดือนข้ึนไป และพนกังานธนาคารออมสินท่ีปฏิบติังานดา้นสินเช่ือรวมจ านวน 20 คน ผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 35-45 ปี มีสถานะภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน อยู่ท่ี 
10,000- 20,000 บาทและประกอบอาชีพขา้ราชการ  
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4.2 ด้านปัจจยัที่เกดิจากตวัลูกหนีท้ี่ก่อให้เกดิหนีค้้างช าระในการใช้บริการสินเช่ือ 
     จากการศึกษาพบว่าผูท่ี้ถกูสัมภาษณ์ทั้ง 20 คนมีความคิดเห็นต่อขอ้มูลดา้นปัจจยัจากตวัลกูหน้ีท่ีมี ผลต่อการเกิด
หน้ีคา้งช าระคิดเป็น ร้อยละ 43 โดยอธิบายสาเหตุส าคญัเกิดจากการน าเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงคท์ าใหไ้ม่สามารถ
มีรายไดม้าช าระหน้ี การขาดวินยัในการช าระสินเช่ือไม่ตรงตามก าหนด เกิดจากการมีภาระหน้ีมากกว่ารายไดไ้ม่
เพียงพอต่อการช าระ การมีหน้ีหลายทาง การกูเ้งินนอกระบบ ส่งผลให้ตอ้งเสียดอกเบ้ียท่ีสูงและไม่สามารถหาเงิน
มาช าระไดท้นั การยา้ยท่ีท างานท าใหไ้ม่สะดวกในการมาช าระ และการเลิกจา้งงาน เป็นตน้ 
 4.3 ด้านปัจจัยที่เกิดจากปัจจยัภายในที่ก่อให้เกิดหนีค้้างช าระในการใช้บริการสินเช่ือ กรณีศึกษาธนาคารออมสินใน
เขตจงัหวดัร้อยเอด็  
     จากการศึกษาพบว่าผูท่ี้ถกูสมัภาษณ์ทั้ง 20 คน มีความคิดเห็นต่อขอ้มูลดา้นปัจจยัภายในดา้นธนาคารมีผลต่อการ
เกิดหน้ีคา้งช าระคิดเป็นร้อยละ 24 โดยอธิบายสาเหตุเกิดจากพนกังานธนาคารไม่ไดมี้การติดตามทวงถามเม่ือท่านมี
ยอดคา้งช าระท่ีเกิดข้ึน จึงท าใหไ้ม่ไดส้นใจท่ีจะมาติดตามช าระ เม่ือผูกู้ไ้ดรั้บอนุมติัเงินกูแ้ลว้พนกังานสินเช่ือไม่ได้
อธิบายเง่ือนไข กฎ ระเบียบท่ีผูกู้ ้จะต้องปฏิบัติได้อย่างเข้าใจในการช าระสินเช่ือเม่ือครบก าหนดช าระ และ
กระบวนการติดตามหรือการแจง้เตือนของธนาคารยงัท าไดล่้าชา้ ส่งผลให้ผูกู้น่ิ้งเฉยไม่กระตือรือร้นท่ีจะมาช าระ
สินเช่ือใหต้รงตามก าหนด ท าใหห้น้ีคา้งท่ีจากเดิมเพียงแต่ 1 เดือนกลายเป็นหลายเดือนจนท าใหไ้ม่สามารถช าระหน้ี
กอ้นใหญ่นั้นได ้
 4.4 ด้านปัจจัยที่เกดิจากปัจจยัภายนอกที่ก่อให้เกดิหนีค้้างช าระในการใช้บริการสินเช่ือ กรณีศึกษาธนาคารออมสิน
ในเขตจงัหวัดร้อยเอด็ 
          จากการศึกษาพบวา่ผูท่ี้ถกูสมัภาษณ์ทั้ง 20 คน มีความคิดเห็นต่อขอ้มลูดา้นปัจจยัภายนอกมีผลต่อการเกิดหน้ี
คา้งช าระคิดเป็นร้อยละ 33  โดยอธิบายสาเหตุเกิดจากความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีผา่นมามีผลต่อการท าใหเ้กิดหน้ี
คา้งช าระเน่ืองจากประเทศยงัขาดเสถียรภาพทางการเมือง นโยบายรัฐบาลบาลท่ีส่งผลต่อค่าครองชีพการอุปโภค
บริโภคของประชาชน ราคาสินคา้ท่ีมีราคาสูงข้ึน ท าใหป้ระชาชนมีรายจ่ายเพ่ิมข้ึน การชะลอทางเศรษฐกิจการมี
ตน้ทุนท่ีสูงข้ึนจากพลงังาน ภาคธุรกิจมีการส่งออกท่ีลดลงจากวิกฤตการเศรษฐกิจจากต่างประเทศ การสภาพคล่อง
การคา้ และไม่มีการขยายการลงทุนส่งผลใหเ้กิดการวา่งงาน ปัญหาดา้นภยัธรรมชาติท่ีไม่คาดคิด การเกิดน ้าท่วม 
หรือปัญหาภยัแลง้ท่ีส่งผลเสียต่อผลผลิตไดรั้บความเสียหายเป็นตน้ 

5. สรุปผลการศึกษา 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีค้างช าระของผูใ้ช้บริการสินเช่ือ 

กรณีศึกษาธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระและ

เพ่ือเป็นแนวทางในการลดปัญหาการเกิดหน้ีคา้งช าระท่ีเกิดข้ึน โดยผลการศึกษาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีคา้งช าระ

ธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ มีความเช่ือมัน่ว่าปัจจยัท่ีเกิดจากตวัลกูหน้ีเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ 

คิดเป็นร้อยละ43 ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งมากท่ีสุดทั้งน้ีเน่ืองจากสาเหตุ จากการมีภาระค่าใชจ่้าย

มากกว่ารายได้  มีหน้ีนอกระบบ ปัญหาการว่างงาน การใช้เงินกู้ท่ีผิดวตัถุประสงค์การขาดวินัยในการช าระ 
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รองลงมาดา้นปัจจยัจากภายนอกท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ คิดเป็นร้อยละ 33 โดยผูใ้ชบ้ริการมีความเช่ือวา่เป็นปัจจยั

ท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดหน้ีคา้งช าระความขดัแยง้ทางการเมืองในปัจจุบนัการชะลอทางเศรษฐกิจการสภาพคล่อง

การคา้ และการลงทุน และปัจจยัท่ีมีผลนอ้ยท่ีสุดต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระคือดา้นปัจจยัภายในธนาคารคิดเป็นร้อยละ 

24 ในดา้นตวัพนกังานธนาคารไม่มีการติดตามทวงถามเม่ือมีหน้ีคา้งช าระอย่างสม ่าเสมอ การอธิบายท าความเขา้ใจ

การช้ีแจงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการผ่อนช าระหลงัจากไดรั้บการอนุมติัเงินก็แลว้ ท าใหเ้กิดความไม่เขา้ใจ และ

ไม่ใหค้วามส าคญัต่อการช าระหน้ีเม่ือครบก าหนดแลว้ 

     ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอโครงการเพ่ือเป็นแนวทางในการลดหน้ีคา้งช าระ 3 แนวทางคือ1)แนวทางการปรับปรุง
กระบวนการติดตามหน้ีคา้งช าระของธนาคารเป็นการวางแผนการควบคุมการติดตามหน้ีคา้งช าระ โดยจะมีการแบ่ง
การติดตามเป็นประเภทสินเช่ือให้พนกังานแต่ละคนท่ีไดรั้บมอบหมาย ติดตามหน้ีประเภทนั้น มีการติดตามทวง
ถามอยา่งสม ่าเสมอ มีการท าแฟ้มประวติัขอ้มูลการติดตาม และมีการรายงานผลการติดตามต่อผูบ้ริหารสามารถทุก
สปัดาห์ 2)แนวทางการออกแบบคู่มือการใหบ้ริการสินเช่ือแก่พนกังานสินเช่ือ โดยมีการท าเป็นคู่มือการท างานเล่ม
พกพาให้แก่พนกังานสินเช่ือทุกคน ซ่ึงรวบรวมเน้ือหา หลกัเกณฑ์เงือนไขคุณสมบติั การวิเคราะห์อนุมติัสินเช่ือ
เอาไว ้รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในการติดตามหน้ีคา้งช าระเอาไว ้และยงัมีการบนัทึกขอ้มูลเบอร์โทรศพัท์
หน่อยงานท่ีส าคญัเอาไว ้เพ่ือท าใหส้ะดวกง่ายต่อติดต่อ และการสืบคน้ขอ้มลูในการปฏิบติังาน และ3)แนวทางการ
ท าบตัรนดัช าระสินเช่ือ เพ่ือช่วยลดปัญหาหน้ีคา้งช าระท่ีเกิดข้ึนจากผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือท่ีไม่สะดวกไม่เขา้ใจเงือนไข
วิธีการช าระสินเช่ือ โดยเป็นการออกแบบการ์ดท่ีแสดงรายละเอียดขอ้มลูท่ีตอ้งช าระ โดยมีขอ้มูลช่ือผูกู้ ้เลขท่ีบญัชี
สินเช่ือ เงินงวดท่ีช าระ รวมถึงวนัท่ีท่ีตอ้งช าระใหช้ดัเจนและสะดวกต่อการมาช าระ ซ่ึงก็จะสามารถช่วยลดปัญหา
การเกิดหน้ีคา้งช าระได ้

6. ข้อเสนอแนะ 

     จากการศึกษาทั้งหมดพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือธนาคารออมสินในเขต

จงัหวดัร้อยเอ็ด มีทั้ งหมด 3 ปัจจยัได้แก่ปัจจัยด้านตัวลูกหน้ีปัจจัยภายในด้านธนาคาร และปัจจัยภายนอกท่ีมี

ผลกระทบทางอ่อม ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงสามารถน ามาสรุปเป็นขอ้เสนอแนะได ้2 ดา้นดงัน้ี  

6.1 การพจิารณาให้สินเช่ือแก่ผู้กู้รายใหม่ 

     การพิจารณาการให้สินเช่ือแก่ผูกู้ร้ายใหม่ควรพิจารณาตามหลกัเกณฑ์วิเคราะห์เครดิต 6 C's และ5 P's อย่าง

เคร่งครัดโดยเฉพาะปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัในการก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระสูง ซ่ึงควรพิจารณาดา้นคุณสมบติัของ

ผูกู้เ้ป็นส าคญัโดยเฉาพะดา้นอาชีพ เน่ืองจากอาชีพเป็นตวัท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะของรายได ้บ่งบอกถึงความสารถใน

การช าระหน้ี ดงันั้นอาชีพของผูกู้ค้วรมีลกัษณะเป็นผูท่ี้มีรายไดป้ระจ า หรือมีรายไดท่ี้หมุนเวียนอยา่งต่อเน่ืองและใน

ส่วนของภาระหน้ีท่ีมีอยู่ของผูกู้ค้วรตรวจสอบภาระหน้ีค่าใชจ่้ายท่ีมีโดยสังเกตจากลกัษณะการใชจ่้ายในสมุดบญัชี

เงินฝากของผูกู้ ้การตรวจสอบขอ้มูลภาระหน้ี ประวติัการช าระในรายงานขอ้มูลเครดิตบูโร ซ่ึงจะสามารถวิเคราะห์

ไดถึ้งความสามารถในการช าระเงินกูไ้ดเ้ช่นกนั 
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6.2 แนวทางในการตดิตามหนี ้

     การใหสิ้นเช่ือแก่ผูกู้แ้มจ้ะไดมี้การก าหนดหนกัเกณฑเ์ง่ือนไขขั้นตอนในการพิจารณาท่ีละเอียดรอบคอบเพียงใด 

แต่กย็งัมีโอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระไดใ้นภายหลงัไดท้ั้งส้ิน ดงันั้น หลงัจากอนุมติัในเช่ือไปแลว้ ธนาคาร

ควรมีการติดตามทวงถามการผ่อนช าระคืนเงินกูข้องลกูหน้ีวา่เป็นไปอยา่งปกติหรือไม่ หากลูกหน้ีขาดการส่งช าระ

คืนควรรีบด าเนินการติดตามทวงถามตั้งแต่งวดแรกท่ีขาดส่งช าระ เน่ืองจากหากปล่อยใหลุ้กหน้ีคา้งช าระหลายเดือน

ลกูหน้ีจะตอ้งช าระเงินคา้งช าระพร้อมดอกเบ้ียปรับจ านวนมากและโอกาสท่ีจะไดรั้บช าระคืนเงินกูจ้ากลกูหน้ีกู้

เป็นไปไดย้ากเช่นกนั 
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การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลติก๊าซไบโอมีเทนอดัแบบเคลือ่นทีไ่ด้ 
เพือ่ใช้ทดแทนน า้มันดเีซล ตามเส้นทางขอนแก่น – มุกดาหาร 

The feasibility study on movable compress  bio-methane gas for diesel 
compensation on Khonkhen – Mukdahan economic corridor 

ปริญญา วงษ์สมบูรณ์ 1 และ รัชดาภรณ์ เบญจวฒันานนท์ 2 

Parinya Wongsomboon and Rachadaphon Benchawattananon 
   
 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดัแบบเคล่ือนท่ีได ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรวบรวมก๊าซ
ชีวภาพท่ีถูกเผาท้ิงของโรงงานแป้งมนัตามเส้นทางของแก่น-มุกดาหาร และใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับผูป้ระกอบการ
รถบรรทุกท่ีสนใจใชเ้ช้ือเพลิงทดแทนน ้ามนัดีเซล ขอบเขตของการศึกษาเฉพาะโรงงานแป้งมนัและผูป้ระกอบการ
รถบรรทุกตามเส้นทางของแก่น-มุกดาหาร  ก าหนดวิธีการศึกษาความเป็นไปไดอ้อกเป็น 4 ดา้นคือ 1)การตลาด 2)
การผลิต 3)การบริหารโครงการ และ 4)การเงิน โดยผลการศึกษาพบว่าโครงการมีความเป็นไปไดท้ั้งทางดา้นการ
ผลิต การตลาด และการจดัการ แต่ดา้นการเงินโครงการมีจุดคุม้ทุนของราคาขายต่อตน้ทุนการผลิตท่ี 20.36 บาทต่อ
กิโลกรัมไบโอมีเทนอดั ซ่ึงราคาใกลเ้คียงกบัน ้ามนัดีเซลท าใหโ้ครงการไม่มีความน่าสนใจในการลงทุน 
 
ค าส าคัญ: ก๊าซไบโอมีเทนอัด, น า้มนัดีเซล 
 

Abstract 
The feasibility study of a project movable compress bio-methane gas. The objective is to collect flared biogas 
from tapioca factory along the route of Khonkaen - Mukdahan economic corridor. And used as fuel for the truck 
operators are interested in using renewable diesel fuel. Scope of Study Tapioca factory and truck operators along 
the route of the greats Khonkaen - Mukdahan economic corridor. Determine how to study the feasibility into 4 
areas: 1) Marketing 2) Manufacture 3) project management, and 4) the financial. results of the project is feasible 
in terms of production marketing and management. But the financial of the project is the breakeven price on the 
cost of production at 20.36 baht per kilogram of compress bio-methane and nearby of diesel price. The project 
had no interest in investing. 
Keywords: Compress Bio-methane Gas, Desel fuel 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีความตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงในการพฒันาประเทศเป็นจ านวนมาก ซ่ึงพลงังานเช้ือเพลิงท่ีใช้

ในปัจจุบนัมีอยู่หลายชนิดโดยแบ่งออกเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคมขนส่ง ภาคท่ีอยู่อาศยัและธุรกิจ และ 
ภาคเกษตรกรรม ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงในภาคคมนาคมขนส่งแต่ละชนิดมีสัดส่วนการใชง้าน คือ น ้ ามนัดีเซล 
51%, LPG 24%, แก๊สโซฮอล์ 16%,NGV 8% และ น ้ ามนัเบนซินอีก 1% (กรมธุรกิจพลงังาน, 2557) เช้ือเพลิงท่ี
สามารถใชร่้วมกบัน ามนัดีเซล หรือทดแทนน ้ ามนัดีเซลได ้และ ราคาถูกกว่าน ้ ามนัดีเซลคือ NGV แต่ขอ้จ ากดัของ 
NGV คือ ช่องทางการจ าหน่ายท่ีมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยท่ีสถานีจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติจะมีอยู่
เฉพาะตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีย่อยในเขตใกลเ้คียงซ่ึงตอ้งใชร้ถบรรทุกก๊าซธรรมชาติขนส่งไปยงั
สถานียอ่ยนอกเขตแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
จากความตอ้งการใชก๊้าซ NGV ท่ีมีมากข้ึนนอกเขตแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จึงตอ้งหาเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนท่ี

สามารถทดแทนก๊าซ NGV ได ้ก๊าซชีวภาพเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้เน่ืองจากคุณสมบติัต่างๆใกลเ้คียง
กบัก๊าซ NGV เพียงแต่มีส่วนประกอบของก๊าซมีเทนท่ีแตกต่างกนั จ าเป็นตอ้งปรับปรุงคุณภาพของก๊าซชีวภาพใหมี้
คุณสมบติัใกลเ้คียงกบัก๊าซ NGV มากท่ีสุด โดยจะเรียกก๊าซชีวภาพท่ีปรับปรุงคุณภาพแลว้น้ีวา่ “ก๊าซไบโอมีเทน
อดั” (สถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังานนครพิงค,์ 2557) ซ่ึงสามารถใชท้ดแทนก๊าซ NGV ได ้ 100% ระบบปรับปรุง
คุณภาพของก๊าซชีวภาพมีใหเ้ลือกหลายแบบตามความเหมาะสมและความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดย
เทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมี 5 ประเภทคือ 1) ระบบ Water scrubbing 2) ระบบ Pressure Swing Adsorption 3) 
ระบบ Membrane 4) ระบบ Chemical Absorption และ  5) ระบบ Cryogenic (สถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังานนคร
พิงค,์ 2557) แหล่งผลิตก๊าซชีวภาพท่ีมีปริมาณมากๆ เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดัมีจ านวนนอ้ย 
ส่วนมากแหล่งผลิตก๊าซชีวภาพจะใชก๊้าซชีวภาพในกระบวนการผลิตของโรงงาน และก๊าซส่วนเกินท่ีมากพอจะถูก
น าไปผลิตกระแสไฟฟ้าหรือไม่กเ็ผาท้ิง ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งรวบรวมก๊าซชีวภาพส่วนเกินเหล่านั้นตามแหล่งผลิต
ต่างๆ เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดั ตามเสน้ทางขอนแก่น – มุกดาหาร เป็นเสน้ทางสายอาเซ่ียน
ท่ีมีการคมนาคมขนส่งหนาแน่น และเป็นเสน้ทางท่ีอยูน่อกเขตแนวท่อก๊าซธรรมชาติ โดยมีสถานีจ่ายก๊าซ NGV 
ใกลสุ้ดท่ีร้อยเอด็ 1 สถานี และท่ีมุกดาหาร 1 สถานี (แผนขยายสถานีบริการ และการติดตั้ง NGV ปตท. ปี 2549-
2554) ระยะทางจากจงัหวดัขอนแก่นไปยงัจงัหวดัมุกดาหารประมาณ 320 กิโลเมตร ตามเสน้ทางดงักล่าวไม่มีสถานี
จ่ายก๊าซ NGV เลย หากแต่มีโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพกระจายอยูต่ามเสน้ทางจ านวนถึง 9 โรงงาน ซ่ึงมีก าลงัการผลิต
ก๊าซชีวภาพรวมประมาณ  46 ลา้นลกูบาศกเ์มตร/ปี แต่ปัญหาคือในแต่ละโรงงานมีความตอ้งการใชง้านก๊าซชีวภาพ
และเหลือก๊าซชีวภาพเพียงบางส่วน การรวบรวมก๊าซชีวภาพท่ีเหลือทั้งหมดมาใชใ้นการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดั จึง
จ าเป็นตอ้งเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหส้ามารถเคล่ือนยา้ยระบบผลิตไปตามแหล่งผลิตต่างๆได ้ โดยระบบ
ผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดัท่ีใชเ้ทคโนโลยี Membrane เป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพราะระบบ Membrane มีขนาด
เลก็สามารถเพ่ิมก าลงัการผลิตไดโ้ดยการเพ่ิมจ านวนของ Membrane (MT-BioMethen, 2015) รวมถึงสามารถติดตั้ง
ในตูค้อนเทรนเนอร์เพ่ือใหส้ามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้าย ตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดัแบบเคล่ือนท่ีไดต้ามเส้น ทางจงัหวดัขอนแก่น – 
มุกดาหาร โดยใชเ้ทคโนโลยีระบบ Membrane และศึกษาการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดัทดแทนการใชน้ ้ามนัดีเซลของ
รถบรรทุก ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคจ์ าเป็น ตอ้งก าหนดขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ดา้นคือ ดา้นการตลาด
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เพ่ือใชใ้นการวางแผนกลยุทธและสร้างความไดเ้ปรียบทางการตลาด ดา้นเทคนิคเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
ผลิต ดา้นการบริหารเพ่ือควบคุมโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ และดา้นการเงินเพ่ือพิจาณาวา่
โครงการมีความน่าสนใจและคุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ ซ่ึงผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษาคือสามารถลดตน้ทุน
ในการส่งสินคา้ของผูป้ระกอบการไดแ้ละลดมลพิษจากการลดการใชเ้ช้ือเพลิงน ้ามนัดีเซลลงได ้

กรอบแนวคิด 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
การรวบรวมก๊าซชีวภาพส่วนเกินจากโรงงานแป้งมันทั้ ง 9 โรงงาน เพ่ือใช้ในการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด 

จ าเป็นตอ้งออกแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดัใหส้ามารถเคล่ือนท่ีไปยงัแหล่งผลิตตามสถานท่ีต่างๆไดง่้าย โดย
การติดตั้งระบบผลิตทั้งหมดในตูค้อนเทรนเนอร์ เพ่ือความรวดเร็วในการเคล่ือนยา้ย จึงเป็นท่ีมาของโครงการผลิต
ก๊าซไบโอมีเทนอดัแบบเคล่ือนท่ีได ้เพ่ือใชท้ดแทนน ้ามนัดีเซลตามเสน้ทาง ขอนแก่น – มุกดาหาร 
ขอบเขตในการศึกษา  
1. โรงแป้งมนัส าปะหลงัจ านวน 9 โรงงาน ท่ีตั้งอยูต่ามเสน้ทางขอนแก่น – มุกดาหาร  
2. การเก็บขอ้มูลใชแ้บบสอบถามผูป้ระกอบการ โดยด าเนินการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์และ

สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการโดยตรง ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม 
3. อา้งอิงราคาน ้ามนัดีเซลในการพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 
ความเส่ียงในการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

1. วตัถุดิบท่ีแมมี้ปริมาณท่ีมากพอต่อการผลิตทั้งปี แต่กระจายอยู่ตามโรงงานท่ีเป็นแหล่งวตัถุดิบ อาจมีปริมาณ
มาก นอ้ยไม่เท่ากนัในแต่ละวนั 

2. ระบบตอ้งเคล่ือนท่ีไปยงัแหล่งวตัถุดิบไดท้ าให้ตอ้งใช้เงินลงทุนในโครงการสูง ราคาขายก๊าซจึงสูงตาม 
ความน่าสนใจของผลิตภณัฑมี์นอ้ยลง 

3. กฎหมายและนโยบายรัฐบาล ไม่มีการสนบัสนุนท่ีชดัเจน  

น ้าเสียจากโรงแป้งมนั ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ 

เช้ือเพลิงในการอบแป้ง เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ก๊าซส่วนเกินเผาท้ิง 

ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดัท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไปยงัแหล่งวตัถุดิบได ้
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
     ในการศึกษาขอ้มูลทางทฤษฎีถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ทฤษฎีทางดา้นเทคนิค ทฤษฎีทางดา้นการจดัการ และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.1 ทฤษฎีทางดา้นเทคนิค ไดศึ้กษา 2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งคือ กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพและกระบวนการผลิต
ก๊าซไบโอมีเทนอดั  

2.1.1 กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นการใชน้ ้ าเสียจากโรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงัมาเขา้ระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพแบบไม่ใชอ้อกซิเจน (Anaerobic Reactor) โรงงานแป้งมนัในเขตพ้ืนท่ีเป้าหมายมีการใชร้ะบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 2 เทคโนโลยี คือ Modify Cover Lagoon และ UASB ซ่ึงระบบ UASB มีประสิทธิภาพในการเปล่ียน
สารอินทรียใ์นน ้าเสียใหเ้ป็นก๊าซชีวภาพไดดี้กวา่ระบบModify Cover Lagoon โดยเปรียบเทียบระบบดว้ยอตัราการ
เกิดก๊าซมีเทนต่อกิโลกรัมซีโอดีท่ีก าจดัได ้ 

2.1.2 กระบวนการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด มีอยู่ 5 เทคโนโลยีซ่ึงประกอบไปด้วย 1) ระบบ Water 
scrubbing 2) ระบบ Pressure Swing Adsorption 3) ระบบ Membrane 4) ระบบ Chemical Absorption และ 5) ระบบ 
Cryogenic  (สถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังานนครพิงค,์ 2557)ใน 5 เทคโนโลยี มีเพียงเทคโนโลยีระบบ Membrane ท่ี
มีขนาดเหมาะสมท่ีจะบรรจุในตูค้อนเทรนเนอร์ขนาด 40 ฟุตได ้และเทคโนโลยีระบบ Membrane ยงัเป็นระบบท่ี
ง่ายและมีอุปกรณ์ท่ีใชง้านร่วมนอ้ย  

2.2 ทฤษฎีทางดา้นการจดัการ ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อโครงการโดยพิจารณาในดา้นต่างๆดงัต่อไปน้ี 
2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกโดยใช ้SWOT Analysis เพ่ือใหท้ราบถึงสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั

ทั้งภายนอกท่ีเป็นโอกาสหรือภาวะคุกคาม และสภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง รวม
ถึงปัจยัต่างๆท่ีมีผลต่อความเป็นไปไดข้องโครงการ  

2.2.2 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ในการหาความสัมพนัธ์เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมและสร้างโอกาส
ในการแข่งขนั การศึกษาทางดา้นการตลาดจะพิจารณาตลาดเป้าหมาย  

2.2.3 การวิเคราะห์ 4Ps (ส่วนประสมทางการตลาด) เพ่ือใชใ้นการก าหนดกลยุทธทางดา้นการตลาดและ
สร้างความไดเ้ปรียบ 

2.2.4 การศึกษาทางดา้นการบริหารจดัการเพ่ือใชใ้นการก าหนด วางแผน และควบคุมโครงการให้เป็นไป
ตามท่ีตอ้งการ รวมถึงการจดัผงัองคก์ร และความรับผิดชอบตามท่ีก าหนด 

2.2.5 การศึกษาทางดา้นการเงินพิจารณาจุดคุม้ทุน ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทน
ภายใน และการวิเคราะห์ความไว ของโครงการ 

2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการศึกษาอิสระคร้ังน้ีไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 5 เร่ือง ดงัน้ี  
      1) อดิศกัด์ิ มาโพธ์ิ (2554) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดข้องโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพส่วนเกินท่ีถูก
เผาท้ิงของบริษทั ขอนแก่นบริวเวอร่ี จ ากดั พบว่าโครงการมีความเป็นไปไดท้างการตลาด ดา้นการผลิต ดา้นการ
บริหารจดัการ และดา้นการเงิน โดยใชง้บประมาณในการลงทุน 1,533,000 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 5 เดือน 
มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ 787,528 บาท และอตัราผลตอบแทนภายใน 20.91% โดยมีระยะเวลาโครงการ 7 ปี และใชอ้ตัรา
คิดลด 7% ผลการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ส าหรับโรงงานท่ีมีการผลิตก๊าซชีวภาพส่วนเกินเพียง
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เลก็นอ้ย การเลือกใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น สามารถคืนทุน
ไดเ้ร็ว เน่ืองจากมลูค่าการลงทุนต ่า 
      2) ธีรพงศ ์ปล่องทอง (2550) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนติดตั้งก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) มาเป็น
เช้ือเพลิงในรถหัวลาก กรณีศึกษาบริษทั พีเอสที คอนกรีต จ ากดั พบว่าค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบเช้ือเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติอดัแมจ้ะมีตน้ทุนสูง แต่ค่าใช้จ่ายดา้นเช้ือเพลิงต่อระยะทาง มีความแตกต่างจากการใช้เช้ือเพลิงน ้ ามนั
ดีเซลอย่างเห็นไดช้ดั โดยค่าใชจ่้ายของการใชก๊้าซธรรมชาติอดั อยู่ท่ี 3.6 บาท/กิโลเมตร และน ้ามนัดีเซลค่าใชจ่้าย 
อยูท่ี่ 10.31 บาท/กิโลเมตร จึงท าใหโ้ครงการน้ีเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
      3) เกียรติไกร อายุวฒัน์ และคณะ (2555) ได้ศึกษาการผลิตไบโอมีเทนจากการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ
ชีวภาพจากเศษอาหาร พบว่า ก๊าซไบโอมีเทนท่ีออจากกระบวนการมีปริมาณมีเทนอยู่ประมาณ 97.3% ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดป์ระมาณ 2.7% และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดป์ระมาณ 2.4 ส่วนในลา้นส่วนโดยปริมาตร และมี
ค่าความร้อนประมาณ 35.16 MJ/m3ซ่ึงตามคุณสมบติัของก๊าซไบโอมีเทน ท่ีไดส้ามารถน าไปใชก้บัรถยนตท่ี์ใชก๊้าซ
ธรรมชาติไดท้นัที เน่ืองจากมีคุณสมบติัท่ีใกลเ้คียงกนัอยา่งมาก ในขณะท่ีคุณภาพของก๊าซชีวภาพดิบนั้น สามารถใช้
เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าไดต่้อไป 
      4) สินจยั เพ่ิมพูน และ สิทธิพร พิมพส์กุล (2552) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดข้องการจดัตั้งสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติ บนถนนฉลองกรุง พบว่า โครงการมีความเป็นไปไดท้ั้งทางดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นวิศวกรรม 
และดา้นการบริหาร ดา้นการเงินมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมากกว่าศูนย ์อตัราผลตอบแทนโครงการ มากกว่าค่าอตัรา
ผลตอบแทนขั้นต ่า ผลประโยชน์สุทธิต่อตน้ทุนมากวา่ 1 และระยะเวลาคืนทุนของโครงการอยูท่ี่ 20 ปี ขอ้จ ากดัของ
โครงการคือรายไดต่้อกิโลกรัมของก๊าซธรรมชาติต ่า จ าเป็นตอ้งไดส่้วนแบ่งการตลาดสูง ถึงจะไดก้ าไรมาก และ
ตอ้งมี ตน้ทุนค่าขนส่งก๊าซธรรมชาติท่ีต ่าดว้ย นัน่หมายความวา่ท าเลท่ี มีความส าคญัต่อโครงการน้ีมากท่ีสุด 
      5) ศรัญญา สีละ (2553) ไดศึ้กษาแนวนโยบายของรัฐเก่ียวกบัก๊าซเช้ือเพลิงธรรมชาติ (CNG) พบว่า ภาครัฐ
มีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยการตรึงราคาก๊าซธรรมชาติไวอ้ยู่ท่ี 8.50 บาท/
กิโลกรัม แต่โครงสร้างราคาตามตน้ทุนแทจ้ริงอยู่ท่ี 14 บาท ซ่ึงทางภาครัฐหากตรึงราคาไวต้อ้งแบกรับภาระท่ีตอ้ง
จ่ายเงินใหก้บั ปตท. ประมาณ 300 ลา้นบาทต่อเดือน และจะตรึงราคาไวถึ้งปี 2553 แลว้ทะยอยปรับราคาข้ึนเร่ือยๆ 
จนกวา่จะถึงราคาตน้ทุนจริง แลว้ปล่อยลอยตวัเพ่ือใหร้าคาเป็นไปตามกลไกตลาดต่อไป 

 

3. วธิีการศึกษา 
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยลงพ้ืนท่ีส ารวจเส้นทางและสังเกตุความเป็นไปไดจ้ากการสัญจรของรถบรรทุกขนส่ง

สินค้า และใช้แบบสอบถามความตอ้งการของผูป้ระกอบการรถบรรทุกส้ินค้าจ านวน 5 ราย ท่ีอยู่ตามเส้นทาง 
ขอนแก่น – มุกดาหาร โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์ซ่ึงทั้งหมดมีรถขนส่งสินคา้รวมกนั 81 คนั เพ่ือใหท้ราบถึง
ความตอ้งการของลูกคา้และสอบถามปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าไปใชป้ระโยชน์ของโรงงานแป้งมนั
จ านวน 9 โรงงาน ท่ีอยู่ตามเส้นทาง ขอนแก่น – มุกดาหาร โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทก์บัผูจ้ดัการโรงงานและ
หวัหนา้ฝ่ายผลิตของแต่ละโรงงาน 
การศึกษาดา้นการตลาด จะท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปเพ่ือใหท้ราบถึงผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ

ทั้ งด้านเศรฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม หลงัจากนั้นท าการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
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เพ่ือให้ทราบว่า ณ เวลาท่ีตอ้งการวิเคราะห์นั้นมีส่ิงแวดลอ้มภายนอกและภายในใด ท่ีสนองตอบต่อวตัถุประสงค์
ของโครงการและน าผลท่ีไดม้าก าหนดแนวทางการพฒันา หรือแกไ้ข เพ่ือใหโ้ครงการสามารถด าเนินต่อไปได ้เม่ือ
ได้ข้อมูลการวิเคระห์ SWOT แลว้ จึงน ามาก าหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยใช้การ
วิเคราะห์ TOWS Matrix ในการพิจารณา แลว้จึงก าหนดส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมต่อไป 
     การศึกษาทางดา้นเทคนิคเป็นการศึกษาระบบผลิตซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัน าเขา้ กระบวนการผลิตและปัจจยั
น าออก รวมถึงศึกษากระบวนการผลิตและการวางผงักระบวนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ กาวิเคราะห์
ก าลงัการผลิตท่ีเหมาะสมเพ่ือใหต้น้ทุนการผลิตต ่าลง 
     การศึกษาทางดา้นจดัการ แบ่งเป็น 2 ช่วงคือระยะก่อนการด าเนินการ และ ในระยะด าเนินการ ซ่ึงระยะก่อนการ
ด าเนินการจะเป็นการเตรียมการต่างๆตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึงโครงการเร่ิมผลิต ส่วนระยะด าเนินการจะเป็นการ
บริหารงานใหโ้ครงการด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหส้ามารถผลิตไดต้ามความสามารถของโครงการสูงสุด 
     การศึกษาทางดา้นการเงิน เป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของโครงการว่ามีความ
น่าสนใจในการลงทุนหรือไม่ โดยพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุน (Payback period: PB), มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net 
Present Value: NPV), อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR), การวิเคราะห์หาจุดคุม้ทุน (Break – 
event analysis), การวิเคราะห์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) และ การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity 
Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
จากการสมัภาษณ์ทางโทรศพัทแ์ละเขา้สมัภาษณ์โดยตรงกบัผูป้ระกอบการรถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึง

มีจ านวนรถบรรทุกรวมกนัทั้งหมด 81 คนั โดยแบ่งเป็นท่ีใชน้ ้ามนัดีเซล 19 คนั และใชก๊้าซธรรมชาติอยู่แลว้ 62 คนั 
ซ่ึงผลการสัมภาษณ์พบวา่ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่มีความตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซไบโอมีเทนอดัเพราะไม่อยากไป
รอเติมก๊าซธรรมชาติท่ีสถานีจ่ายก๊าซและบางผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องจ่ายส่วยเพ่ือให้รถตวัเองไดคิ้วเติมก๊าซ
ธรรมชาติก่อน และยงัมีบางผูป้ระกอบการยงัอยากใชน้ ้ามนัดีเซลต่อไปเน่ืองจากปัญหาเคร่ืองยนตท่ี์มีนอ้ยกวา่และท่ี
ส าคญัความเช่ือมัน่ของลูกคา้มีสูงกว่ารถยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติจากขอ้มูลการใชง้านจริงของผูป้ระกอบการ อตัรา
ส้ินเปลืองคิดเทียบเป็นหน่วยระยะทางต่อปริมาณเช้ือเพลิง พบว่าก๊าซธรรมชาติท่ี 1 กิโลกรัมก๊าซ สามารถเดินทาง
ไดเ้พียง 70% ของ 1 ลิตรน ้ามนัดีเซล 
     ปริมาณก๊าซชีวภาพของโรงงานผลิตแป้งมนัจ านวน 9 โรงงานตามเสน้ทาง ขอนแก่น – มุกดาหาร มีปริมาณก๊าซ
ชีวภาพรวมกนัประมาณ 49 ลา้นลูกบาศ์กเมตรต่อปี โดยใชใ้นการอบแป้งประมาณ 46% หรือ ประมาณ 21 ลา้น
ลูกบาศก์เมตรต่อปี และใชใ้นการผลิตไฟฟ้าประมาณ 37% หรือ 17 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี เผาท้ิงประมาณ 17% 
หรือประมาณ 8 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี โดยส่วนท่ีเหลือและเผาท้ิงนั้น เป็นของโรงงานท่ีไม่ไดติ้ดตั้งเคร่ืองก าเนิด
กระแสไฟฟ้าและเป็นส่วนท่ีโรงแป้งเผาท้ิงจากปัญหาเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง ความตอ้งการก๊าซชีวภาพ
ในการผลิตของระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดั ขนาดก าลงัการผลิต 2,000 กิโลกรัมต่อวนั ตอ้งการก๊าซชีวภาพในการ
ผลิตประมาณ 4,550 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ท่ีมีเทน 55% หรือประมาณ 1.36 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี ซ่ึงปริมาณก๊าซ
ชีวภาพท่ีเหลือเผาท้ิงตามรายการค านวณ มีปริมาณมากพอส าหรับระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดัขนาดก าลงัการผลิต 
2,000 กิโลกรัมไดต้ลอดทั้ งปี ขอ้มูลการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษทั บางนาแป้งมนั จ ากดั มีก าไรจากการผลิต
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กระแสไฟฟ้าเทียบกบัตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยมีเทน 1 ลูกบาศกเ์มตร อยู่ท่ีประมาณ 5.5 บาทต่อมีเทน 1 ลูกบาศก์
เมตร ดงันั้นราคารับซ้ือหากสูงกว่าก าไรจากการผลิตกระแสไฟฟ้า ผูผ้ลิตก๊าซชีวภาพย่อมสนใจขายก๊าซชีวภาพให้
มากยิ่งข้ึน กลุ่มเป้าหมายและขนาดของธุรกิจผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดัเป็นธุรกิจใหม่ ยงัไม่มีใครท าในเชิงพานิช 
เน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายรองรับ ดงันั้นธุรกิจจึงเป็นธุรกิจเฉพาะเจาะจงโดยมีขอ้ตกลงระหว่างผูข้ายกบัลูกคา้เท่านั้น 
ซ่ึงขนาดของตลาดในช่วงเร่ิมตน้มีขนาดเล็กรองรับปริมาณรถบรรทุกหัวลากไดเ้พียง 6-7 คนัเท่านั้น ส่วนแบ่ง
การตลาดเช้ือเพลิงหลกัของรถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย จะใชน้ ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงซ่ึงการ
ท่ีธุรกิจผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดัท่ีมีก าลงัการผลิตเพียงเล็กนอ้ยจนไม่สามารถคิดส่วนแบ่งการตลาดออกมาเป็นตวั
เลขท่ีเห็นไดช้ดัเจน แต่หากพิจารณาจากตลาดของธุรกิจผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดัแลว้ จะครองส่วนแบ่งการตลาด
ทั้งหมดของอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีเป้าหมาย เน่ืองจากเป็นผูผ้ลิตรายเดียวของพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
กระบวนการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดัดว้ยระบบ Membrane 
     ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดจ้ากระบบผลิต มีคุณสมบติัแตกต่างกนัออกไปตามวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ดงันั้นก่อนน า
ก๊าซชีวภาพมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต ตอ้งท าการบ าบดัเบ้ืองตน้เพ่ือให้คุณสมบติัของก๊าซชีวภาพเหมาะสมใน
การผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทน ซ่ึงกระบวนการผลิตแสดงไวด้งั รูปท่ี 2 
 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ผงักระบวนการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดัดว้ยระบบ Membrane 
 
     โดยออกแบบใหร้ะบบผลิตสามารถติดตั้งในตูค้อนเทรนเนอร์ขนาด 40 ฟุตได ้ซ่ึงแยกออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ คือ 
1)ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดั ติดตั้งบนตูค้อนเทรนเนอร์ขนาด 40 ฟุต 2)รถบรรทุกก๊าซเพ่ือขนส่ง 2 คนั ติดตั้งบน
รถลากขนาด 40 ฟุต 3)สถานีจ่ายก๊าซยอ่ยติดตั้งท่ีลกูคา้ 
     จากผงักระบวนการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดัดว้ยระบบ Membraneไดค้ านวณตน้ทุนของระบบไวท่ี้ 19,270,000 
บาท ซ่ึงแหล่งเงินทุนก าหนดไว ้2 ช่องทางคือ 1)ระดมทุนทางผูส้นใจโครงการโดยออกหุ้นทุน 60% ของมูลค่า
โครงการโดยมีผลตอบแทนท่ี 10%  2)เงินกู้ธนาคาร 40% ของมูลค่าโครงการซ่ึงใช้อัตราดอกเบ้ียท่ี 8.2 บาท 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย:อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ายย่อยชั้นดีสูงสุด ณ.วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558) ซ่ึงค านวณค่า 

ระบบท าความ

สะอาดก๊าซเบ้ืองตน้ 

ระบบเพ่ิมแรงดนั

ก๊าซ 

เขา้สู่ Membrane 

ระบบปรับอุณหภูมิ 

Membrane 

ระบบอดัแรงดนัสูง ระบบตรวจวดั

คุณภาพ 

ถงับรรจุก๊าซแบบ

เคล่ือนท่ีได ้

สถานีจ่ายก๊าซยอ่ย

ท่ีบริษทัลูกคา้ 
ส่วนท่ี 1 

ส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 3 
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WACC อยู่ท่ี 9.3% โดยโครงการมีอายุ 7 ปี ซ่ึงพิจารณาจากอายุของเคร่ืองจกัร และมีจุดคุม้ทุนของราคาขายต่อ
ตน้ทุนการผลิตท่ี 20.36 บาท ดงันั้นการตั้งราคาขายเพ่ือท าก าไรจึงก าหนดราคาขายแบบขั้นบนัไดโดยเร่ิมท่ี ปีท่ี 1-2 
อยูท่ี่ 23 บาท ปีท่ี 4-5 อยูท่ี่ 24 บาท และปีท่ี 6-7 อยูท่ี่ 25 บาท ตามล าดบั 
สรุปข้อมูลทางด้านการเงิน 
     จากการประมาณการทางดา้นการเงินโดยมีอายโุครงการ 7 ปี สามารถสรุปรายไดต้ารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 แสดงการประมาณการรายไดข้องโครงการ 
 

 

 
     ตน้ทุน แยกออกเป็น
ตน้ทุน โรงงานและ 
ตน้ทุน บริหาร โดย
ตน้ทุนดา้นวตัถุดิบมีการปรับราคารับซ้ือเพ่ิมข้ึน 0.5 บาทต่อลูกบาศก์เมตรมีเทน ทุกๆ 2 ปี และในปีท่ี 4 มีการ
เปล่ียน Membrane ใหม่ จากอายกุารใชง้าน โดยตน้ทุนทั้งหมดแสดงดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 แสดงตน้ทุนโรงงานทั้ง 2 ประเภท 
 

 

          ก า ร

วิเคราะห์ทางการเงินและการประเมินโครงการพบว่า ถา้ก าหนดราคาเพ่ือสร้างรายไดต้ามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
จะมีระยะเวลาคืนทุนท่ี 4 ปี 8 เดือน มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV) ท่ี 2.8 ลา้นบาทดงัตารางท่ี 3 โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ี 
9.3% (WACC) มีอตัราผลตอบแทนภายในท่ี 13.73% ดงัตารางท่ี 4 

ตารางที่ 3 แสดงการค านวณมลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ของโครงการ 

รายการ ปีท่ี 1 2 3 4 5 6 7 

CBG ลา้น kg 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

ราคาขาย บาท 23 23 23 24 24 25 25 

รายได้ ล้านบาท 13.8 13.8 13.8 14.4 14.4 15.0 15.0 

รายการ ปีท่ี 1 2 3 4 5 6 7 

ตน้ทุนโรงงาน ลา้นบาท 7.00 7.00 7.375 12.175 7.75 7.75 8.125 

ตน้ทุนบริหาร ลา้นบาท 0.386 0.402 0.420 0.439 0.458 0.478 0.500 

ปีท่ี กระแสเงินสดสุทธิ อตัราส่วนคิดลด 9.3% มลูค่าปัจจุบนั 

0 - 19,270,000 1 - 19,270,000  

1 5,137,229 0.915 4,698,509 

2 5,122,949 0.837 4,288,933 

3 4,789,205 0.766 3,667,094 
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ตารางที่ 4 แสดงการค านวณอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการ จากการหา NPV 

 
     การค านวณอตัราผลตอบแทนภายในโดยการน า NPV ของ IRR 13%-14% แลว้น าไปหารกบั IRR 13%  
จะได ้422,525 / 580,061 = 0.73 %  ดงันั้น อตัราผลตอบแทนภายในจะเท่ากบั IRR 13% + 0.73% =  13.73%  

4 1,203,461 0.701 843,024 

5 4,948,180 0.641 3,173,268 

6 4,966,476 0.586 2,912,341 

7 4,723,967 0.537 2,535,825 

ผลรวมตั้งแต่ปีท่ี  1 - 7 
 

22,118,994 

มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  2,848,994 

ปีท่ี กระแสเงินสดสุทธิ อตัราคิดลด 13% มลูค่าปัจจุบนั อตัราคิดลด 14% มลูค่าปัจจุบนั 

0 -     19,270,000 1 -  19,270,000 1 -   19,270,000 

1 5,137,229 0.885 4,546,447 0.877 4,505,349 
2 5,122,949 0.783 4,011,269 0.769 3,939,547 

3 4,789,205 0.693 3,318,919 0.675 3,232,713 

4 1,203,461 0.613 737,722 0.592 712,449 

5 4,948,180 0.543 2,686,862 0.519 2,568,105 

6 4,966,476 0.480 2,383,908 0.456 2,264,713 

7 4,723,967 0.425 2,007,686 0.400 1,889,587 
กระแสเงินสดรับสุทธิ 19,692,525 

 
19,112,464 

มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 422,525 
 

-  157,536 

ปีท่ี รายได ้ อตัราส่วนลด 9.3% มลูค่ารายไดปั้จจุบนั รายจ่าย มลูค่ารายจ่ายปัจจุบนั 

0 - 1 0 19,270,000 19,270,000 

1 13,800,000 0.915 12,621,480 8,242,000 7,538,133 

2 13,800,000 0.837 11,553,360 8,258,800 6,914,267 

3 13,800,000 0.766 10,566,660 8,651,440 6,624,408 

4 14,400,000 0.701 10,087,200 13,469,962 9,435,708 
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ตารางที่ 5 แสดงรายการค านวณอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit Cost  ratio : B/C ratio) 
      
จากตารางท่ี 5 สามารถค านวณหาค่า B/C ratio ไดโ้ดยการน ามลู ค่ารายไดปั้จจุบนั หารดว้ย มลูค่ารายจ่ายปัจจุบนั 
ซ่ึงค านวณไดเ้ป็น 70,911,420 / 66,012,414 = 1.074 ซ่ึงเม่ือค่า B/C ratio มากกวา่ 1 แสดงวา่โครงการมีความคุม้ค่า
ต่อการลงทุน  
     จากการวิเคราะห์ความไวของโครงการ โดยท าการจ าลองตน้ทุนเพ่ิมเป็น 5% 10% และ 15% จ าลองรายไดล้ดลง
เป็น5% 10% และ 15% ตามล าดบั พบวา่ ตน้ทุนเพ่ิมเป็น 10% ท าใหม้ลูค่าปัจจุบนัสุทธิติดลบ และอตัรา
ผลตอบแทนภายในต ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั และทดลองลดรายไดล้งท่ี 5% ส่งผลใหม้ลูค่าปัจจุบนั
สุทธิติดลบ และอตัราผลตอบแทนภายในกล็ดต ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ช่นกนั จากการจ าลองรายไดล้ดลงนั้น
ส่งผลต่อมลูค่าปัจจุบนัและอตัราผลตอบแทนภายในมากกวา่การจ าลองตน้ทุนเพ่ิมอยา่งเห็นไดช้ดั ดงันั้นในการ
บริหารโครงการตอ้งควบคุมไม่ใหต้น้ทุนเพ่ิมเกิน 5% และรายไดต้อ้งเป็นไปตามแผนโครงการถึงจะไม่ขาดทุนใน
การด าเนินการ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
     ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นการตลาดจากการด าเนินการศึกษาพบวา่ความตอ้งการเช้ือเพลิงเพ่ือใชท้ดแทนน ้ามนัดีเซลท่ีมีราคาสูง
นั้น มีความตอ้งการใชสู้งมากและมีการใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติกนัอยา่งกวา้งขวาง แต่ปัญหาของก๊าซธรรมชาติ
คือไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการรถขนส่ง ทางผูป้ระกอบการจึงสนใจในตวัก๊าซไบโอมีเทนอดั
เป็นพิเศษ  

2. ดา้นเทคนิคจากการศึกษาพบวา่ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอดัสามารถผลิตก๊าซไบโอมีเทนท่ีมีคุณสมบติัตาม
เกณฑม์าตรฐานของก๊าซธรรมชาติได ้ และจากจุดเด่นของระบบ Membrane ท่ีมีขนาดเลก็ ใชพ้ื้นท่ีในการติดตั้ง
อุปกรณ์นอ้ย รวมถึงใชอุ้ปกรณ์ร่วมระบบนอ้ย ท าใหส้ามารถติดตั้งระบบทั้งหมดในตูค้อนเทรนเนอร์ได ้ และ
สามารถเคล่ือนยา้ยไปตามแหล่งวตัถุดิบไดต้ามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

3. ดา้นบริหารจดัการ การจดัตั้งบริษทัใหม่ท่ียงัไม่มีกฎหมายบงัคบัเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน อาจท าใหก้าร
ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการล่าชา้ ส่วนการบริหารจดัการสามารถท าไดส้ะดวกรวดเร็วเน่ืองจากโครงสร้าง
องคก์รเลก็มาก มีจ านวนคนงานเพียง 2 คน และใชผู้รั้บเหมาในการซ่อมบ ารุงระบบ  

4. ดา้นการเงิน งบประมาณของโครงการท่ี 19.27 ลา้นบาท ใชเ้งินลงทุนจาก 2 แหล่งคือ ระดมทุนจากผูส้นใจ 
60% และกูสิ้นเช่ือธนาคาร 40% โดยโครงการท่ีมีอาย ุ 7 ปี พบวา่โครงการสามารถคืนทุนไดใ้นเวลา 4 ปี 8 เดือน 
โดยโครงการมีจุดคุม้ทุนของราคาขายต่อตน้ทุนการผลิตท่ี 20.36 บาทต่อกิโลกรัมไบโอมีเทนอดั มีมลูค่าปัจจุบนั

5 14,400,000 0.641 9,234,720 9,064,410 5,813,006 

6 15,000,000 0.586 8,796,000 9,084,831 5,327,345 

7 15,000,000 0.537 8,052,000 9,481,272 5,089,547 

ผลรวมตั้งแต่ปีท่ี 0 - 7 
 

70,911,420 
 

66,012,414 
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สุทธิ (NPV) ของโครงการอยูท่ี่ 2,848,994 บาท และมีอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) อยูท่ี่ 13.73% ซ่ึงมากกวา่
ตน้ทุนทางการเงินท่ี 9.3% จากตน้ทุนของโครงการท่ีสูงถึง 19.27 ลา้นบาท และตน้ทุนการซ้ือวตัถุดิบท่ีสูง ซ่ึงสูง
กวา่ราคาก๊าซธรรมชาติท่ี 14.84 บาทต่อกิโลกรัม (อา้งอิงราคาท่ีจงัหวดัมุกดาหาร วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558) ส่งผล
ใหร้าคาขายท่ีจุดคุม้ทุนต่อตน้ทุนการผลิตกบัราคาขายก๊าซธรรมชาติต่างกนัถึง 5.52 บาท จึงไม่ดึงดูดใจใหเ้กิดความ
ตอ้งการใช ้และค่า B/C Ratio เพียง 1.074 ซ่ึงเกิน 1 เพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น ประกอบกบัราคาน ้ามนัดีเซลท่ีต ่าลงมากยิ่ง
ท าใหค้วามเป็นไปไดใ้นการลงทุนของโครงการเป็นไปไดย้ากและไม่น่าสนใจ 
     ขอ้เสนอแนะ โอกาสของผูล้งทุนโดยไม่มีหน่วยงานจากภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามสนใจสนบั 
สนุนท าใหโ้ครงการน้ีมีความเป็นไปไดน้อ้ย หากไดรั้บเงินลงทุนดอกเบ้ียต ่าจะมีความเป็นไปได ้ เพราะพลงังานเกิด
การน ามาใชอ้ยา่งคุม้ค่า ไม่ตอ้งเสียเปล่าโดยการเผาท้ิง 
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การเปรียบเทียบความแม่นย าในการพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่นค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
ระหว่าง แบบจ าลอง ARIMA- GARCH   และ ARIMA- EGARCH 

Comparing the preciseness in forecasting the Thai baht vs US Dollar between 
ARIMA - GARCH and ARIMA - EGARCH Models 

สุพตัรา วสิาการ1 และ อรรถพล สืบพงศกร2 

Supatra Wisakarn and Auttapol Suebpongsakorn 
บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเลือกแบบจ าลองท่ีเหมาะสมเพ่ือน าไปพยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้แบบจ าลอง ARIMA - GARCH และ ARIMA - EGARCH  ซ่ึงใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา
รายวนัตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2549 จนถึง วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 รวมทั้งส้ิน 2,282 วนั 
การศึกษาแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาเพ่ือหาแบบจ าลอง ARIMA - GARCH และ ARIMA - 
EGARCH ท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดเพ่ือใช้ส าหรับพยากรณ์ ส่วนท่ีสองเป็นการน าผลการพยากรณ์ของแบบจ าลอง 
ARIMA - GARCH และ ARIMA - EGARCH มาเปรียบเทียบความแม่นย  าโดยใช้ค่า Root Mean Squared Error 
(RMSE) และ Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

ผลการทดสอบ Unit Root  โดยใชว้ิธี Augmented Dickey and Fuller test (ADF Test) พบว่าขอ้มูลอนุกรมเวลามี
ลกัษณะน่ิงท่ีระดบั First Difference นอกจากน้ี ผลการพยากรณ์พบว่า แบบจ าลองท่ีมีค่า RMSE และ MAPE ท่ีต ่าท่ีสุด คือ 
แบบจ าลอง ARIMA (2,1,2) with EGARCH (1,1)  รองลงมาคือแบบจ าลอง ARIMA (2,1,2) with GARCH (1,1)  ดงันั้น จึง
สรุปไดว้า่ แบบจ าลอง ARIMA (2,1,2) with EGARCH (1,1) มีความแม่นย  าในการพยากรณ์มากท่ีสุด 
ค าส าคัญ: อัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาท แบบจ าลองการ์ช แบบจ าลองอีการ์ช 

Abstract 

This study aims to select the suitable model for forecast the Thai baht vs US Dollar between ARIMA - GARCH 
and ARIMA - EGARCH Models. The study was based on secondary data using the daily values of Thai baht vs US dollar 
exchange rate from January 2, 2006 to 30 September 30, 2014 covering the total data of 2,282 observations. 

The study was divided into two sections. The first section dealt with identifying the most appropriate ARIMA – 
GARCH and ARIMA – EGARCH models for forecasting purpose. The second section involved the predictive 
performance of the models by comparing the value of the root mean squared error ( RMSE)  and the mean absolute 
percentage error (MAPE) of the selected models. 

According to unit roots test by Augmented Dickey – Fuller test method, the statistical test of the time series were 
stationary at 1st difference. The forecasting results of Thai exchange rate revealed that the ARIMA (2,1,2) with EGARCH 
(1,1) has the lowest value of RMSE and MAPE followed by ARIMA (2,1,2) with GARCH (1,1). Thus, we can conclude that 
the ARIMA (2,1,2) with EGARCH (1,1)is the most accurate model for forecasting Thai baht vs US dollar exchange rate. 
Keywords: Exchange rate Thai Baht, ARIMA - GARCH Model, ARIMA – EGARCH Model 
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1. บทน า 

 การเปิดเสรีทางการเงินส่งผลใหร้ะบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอิสระมากข้ึน ทั้งทางดา้นการคา้ระหวา่ง

ประเทศ การเงิน และการลงทุน โดยมีการเช่ือมโยงกบัประเทศต่างๆ ทัว่โลก ทั้งน้ีในระบบการเงินระหว่างประเทศ 

อตัราแลกเปล่ียนถือเป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญั ไม่เพียงแต่การติดต่อซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ และการช าระเงิน

ระหว่างประเทศ แต่ยงัท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางเช่ือมโยงราคาสินค้าของประเทศต่างๆ ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ
เปรียบเทียบราคาสินคา้ในแต่ละประเทศได ้ 

ตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา ประเทศไทยไดเ้ปล่ียนมาใช้ ระบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตวัแบบมีการจดัการ 

(Managed - Float System) ซ่ึงค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินตราสกุลต่างๆ ถกูก าหนดโดยกลไกตลาดตามอุปสงคแ์ละ

อุปทานของตลาดเงินตราต่างประเทศ และสามารถเปล่ียนแปลงข้ึนลงไดต้ามปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็

ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเขา้แทรกแซงตามความจ าเป็น เพ่ือไม่ให้อตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนมาก

เกินไป และเพ่ือใหก้ารเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนสอดคลอ้งกบันโยบายเศรษฐกิจมหภาค  

การปรับเปล่ียนมาสู่ระบบดงักล่าว ส่งผลให้การท างานของเคร่ืองมือการเงินของทางการไทยมีความ

ยืดหยุน่ และคล่องตวัมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบอตัราแลกเปล่ียนคงท่ี แต่ค่าเงินบาทยงัคงมีความผนัผวน และ

ยงัมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบคา้ระหว่างประเทศ ส่งผลใหห้น่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงต่อค่าเงิน

บา ซ่ึงไดแ้ก่ ธนาคารแห่งประเทศไทยตอ้งติดตาม และควบคุมความเคล่ือนไหวของค่าเงินบาทอย่างใกลชิ้ด เพ่ือ
ไม่ใหอ้ตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนมากเกินไปจนเป็นอนัตรายต่อการน าเขา้ และส่งออกของประเทศ 

ในช่วงท่ีค่าเงินบาทเคล่ือนไหวผิดปกติ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเขา้แทรกแซงตลาดการเงินผ่านทาง

เคร่ืองมือต่างๆ อาทิ การซ้ือ หรือขายเงินตราต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงดอกเบ้ียนโยบาย การเปล่ียนแปลงอตัรา

เงินสดส ารองตามกฎหมาย การเปล่ียนแปลงอตัราซ้ือลด ฯลฯ เพ่ือให้อตัราแลกเปล่ียนมีความเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินก าหนด  อย่างไรก็ตาม การเคล่ือนไหวของค่าเงินบาทยงัมี

ความผนัผวนท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น การเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ สถานการณ์ทางดา้น

ดุลการคา้ของไทย และประเทศคู่คา้ รวมไปถึง การด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางของประเทศยกัษใ์หญ่ 

อยา่งสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป ฯลฯ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพยากรณ์อตัรา

แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดว้ยแบบจ าลองท่ีมีความแม่นย  าสูง อาทิ แบบจ าลอง ARIMA - GARCH,  

ARIMA - EGARCH ฯลฯ ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการน าผลพยากรณ์
ดงักล่าว ไปประยกุตใ์ชส้ าหรับการป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

2. วธิีการศึกษา 

การพยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในงานวิจยัช้ินน้ี อาศยัแบบจ าลอง ARIMA - 

GARCH และ ARIMA - EGARCH ในการพยากรณ์ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลารายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 2 
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มกราคม ปี พ.ศ. 2549 จนถึง วนัท่ี 30 กันยายน ปี พ.ศ. 2557 รวมทั้ งส้ิน 2,282 วนั ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส าหรับระเบียบวิธีการศึกษาท่ีใชใ้นงานวิจยัทั้งหมด ประกอบดว้ย 

2.1 การทดสอบความน่ิงของข้อมูล 

การทดสอบความน่ิงของขอ้มูลอนุกรมเวลา (Stationarity)* เป็นส่ิงท่ีควรกระท าก่อนท่ีจะน าขอ้มูลอนุกรม

เวลามาใชใ้นการวิเคราะห์ เน่ืองจาก ความน่ิงของอนุกรมเวลา (Stationary) เป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัในการน าขอ้มูล

อนุกรมเวลามาใชใ้นการพยากรณ์ กล่าวคือ ขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีน ามาใชจ้ะตอ้งมีลกัษณะน่ิง เพ่ือใหก้ารพยากรณ์มี

ความน่าเช่ือถือ ดงันั้น ถา้อนุกรมเวลามีลกัษณะท่ีไม่น่ิง (Nonstationary) จะตอ้งท าให้อนุกรมเวลาดงักล่าวมีความ
น่ิงเสียก่อน โดยการหาผลต่างของอนุกรมเวลา (Difference) 

การทสอบความน่ิงของขอ้มูลในงานวิจยัช้ินน้ี อาศยัการทดสอบ Unit Root ดว้ยวิธี Augmented Dickey-
Fuller Test  โดยใชแ้บบจ าลอง ดงัต่อไปน้ี 

กรณีทัว่ไป                              

กรณีมีค่าคงท่ี                          

กรณีมีค่าคงท่ีและแนวโนม้          

 การพิจารณาความน่ิงของข้อมูลสามารถพิจารณาได้จาก การไม่มีนัยส าคญัของค่าพารามิเตอร์  ใน

แบบจ าลองขา้งตน้ 

2.2 การพยากรณ์โดยใช้แบบจ าลองอารีมา (ARIMA) 

วิธีการ Box and Jenkins เป็นวิธีการพยากรณ์ค่าในอนาคตท่ีพฒันาและเสนอโดยนกัสถิติผูมี้ช่ือเสียงสอง

ท่านคือ George E.P. Box และ Gwilym M. Jenkins ในปี ค.ศ. 1970 วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีใหค่้าพยากรณ์ในระยะสั้นท่ีดี คือ 

มีค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง (Mean Square Error: MSE) ของการพยากรณ์ต ่ากว่าวิธีอ่ืน และยงัเหมาะ

ส าหรับการพยากรณ์ไปขา้งหน้าในช่วงเวลาสั้นๆ อย่างไรก็ตาม การสร้างแบบจ าลองจะตอ้งมีอนุกรมเวลาท่ียาว
พอสมควร  

                                                           
* ความน่ิงของอนุกรมเวลา หมายถึง อนุกรมเวลาท่ีอยูใ่นสภาวะสมดุลเชิงสถิติ (Statistical equilibrium) หรือกล่าวไดว้่าคุณสมบติัทางสถิติของ

อนุกรมเวลาไม่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
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ส าหรับแบบจ าลองท่ีใชใ้นการพยากรณ์ คือ ตวัแบบ ARIMA (p, d, q) ซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน 

ไดแ้ก่ 1) Auto Regressive (AR) ล าดบั (p) 2) Integrated Order (I) ล าดบัท่ี d และ 3) Moving Average (MA) ล าดบั
ท่ี q โดยท่ี 

- AR (p) เป็นรูปแบบท่ีแสดงว่าค่าสังเกต   ข้ึนอยู่กบัค่าของ   หรือค่าสังเกตท่ี

เกิดข้ึนก่อนหนา้ p ค่า 
- MA (q) เป็นรูปแบบท่ีแสดงว่าค่าสังเกต   ข้ึนอยู่กับค่าความคลาดเคล่ือน   

หรือความคลาดเคล่ือนท่ีอยูก่่อนหนา้ q ค่า และ 

- Integrated Order (I) คือ จ านวนคร้ังของการหาผลต่าง (Difference) ของอนุกรมเวลาท่ีท าให้

อนุกรมดังกล่าวมีลกัษณะน่ิง (Stationarity) เหตุผลท่ีต้องหาผลต่างของอนุกรมเวลา เน่ืองจาก

แบบจ าลอง ARIMA จะตอ้งใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีมีคุณสมบติัน่ิง (Stationary) 

เท่านั้น ในกรณีท่ีข้อมูลอนุกรมเวลาท่ีใช้ในการวิเคราะห์มีคุณสมบัติไม่คงท่ี (Non stationary) 

จะตอ้งท าการแปลงขอ้มูลอนุกรมเวลาดงักล่าวให้มีคุณสมบัติคงท่ีก่อน โดยการหาผลต่างของ

ขอ้มลูอนุกรมเวลา หรือการหาค่า Natural logarithm ของอนุกรมเวลาก่อนท่ีจะน าขอ้มูลไปใชส้ร้าง
แบบจ าลอง ARIMA 

ส าหรับขั้นตอนการพยากรณ์ดว้ยวิธี ARIMA ประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี 

- การก าหนดรูปแบบ (Identification) ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการก าหนดล าดบั (p,d,q) ในแบบจ าลอง 

ARIMA โดยการพิจารณา Autocorrelation Function (ACF) และ Partial Autocorrelation Function 

(PACF) โดยการสุ่มเลือกแบบจ าลองท่ีหลากหลายเพ่ือเลือกแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุดท่ีเหมาะสมกับ

อนุกรมเวลา โดยเปรียบเทียบจาก Correlogram ของค่า  

- การประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองที่เหมาะสม (Estimation) ซ่ึงเป็นการน าเอารูปแบบ 

ARIMA(p,d,q) จากแบบจ าลองท่ีพิจารณาจากค่า ACF และ PACF มาประมาณค่าพารามิเตอร์ โดย 

แบบจ าลองท่ีเหมาะสมสามารถพิจารณาได้จากความมีนัยส าคัญทางสถิติของแบบจ าลองด้วย

ค่าสถิติ t และค่า Akaike Information Criterion (AIC) และ Schwarz Information Criterion(SIC) ท่ี

มีค่าต ่าท่ีสุด 

- การตรวจสอบรูปแบบ  (Diagnostic Checking) เป็นขั้นตอนหลงัจากการก าหนดรูปแบบ และ การ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง ส่ิงท่ีต้องตรวจสอบ คือ แบบจ าลอง ARIMA (p,d,q) ท่ี

ก าหนดไวมี้ความเหมาะสมกบัขอ้มูลอนุกรมเวลา หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาไดจ้ากการท่ีค่า

ความคลาดเคล่ือนในแบบจ าลองมีการแจกแจงแบบปกติ ทั้งน้ี สามารถวิเคราะห์ไดจ้าก แผนภาพ 

Correlogram  การพิจารณาค่าสถิติ t และการทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการทดสอบ

ของ Box and Pierce 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3  63  
 

- การพยากรณ์ (Forecasting) คือ การน าแบบจ าลอง ARIMA ท่ีเหมาะสมมาพยากรณ์ค่าในอนาคต 

โดยสามารถท าไดท้ั้ งการพยากรณ์แบบจุด (Point forecast) และการพยากรณ์แบบช่วง (Interval 

forecast) อยา่งไรกต็าม การพยากรณ์โดยวิธีการของ Box and Jenkins จะใหค่้าพยากรณ์ไปขา้งหนา้

ท่ีดีในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น 

2.3 แบบจ าลอง GARCH  

แบบจ าลอง GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) เป็นแบบจ าลองท่ีมี

พ้ืนฐานมาจากแบบจ าลอง ARCH โดยมีแนวคิดว่าการพยากรณ์ค่าความแปรปรวนอย่างมีเง่ือนไขสามารถอธิบาย
จากค่าความแปรปรวน และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีมีลกัษณะ ดงัน้ี 

                                                          (2.1) 

                (2.2)            

โดยท่ี สมการ (2.1) เป็นสมการค่าเฉล่ีย (Mean Equation) ท่ีถูกก าหนดจากตวัแปรภายนอกและค่าความ

คลาดเคล่ือน ขณะท่ีสมการ (2.2) แสดงถึง ค่าความแปรปรวนในคาบเวลาปัจจุบัน ท่ีถูกก าหนดโดย 3 

องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ ค่าคงท่ี  ค่าก าลงัสองของค่าความคลาดเคล่ือนจากสมการค่าเฉล่ีย (ARCH 

Term) และ ค่าพยากรณ์ความแปรปรวนในคาบเวลาท่ีผา่นมา (GARCH Term) 

2.4 แบบจ าลอง Exponential GARCH  (EGARCH) 

แบบจ าลอง GARCH มีขอ้จ ากดัอยูส่องประการในการประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่  
- ในกระบวนการ GARCH แบบสมมาตรนั้น ถา้มีความผิดปกติ (Shock) เกิดข้ึนไม่ว่าในทางบวก หรือ

ทางลบ จะสร้างระดบัความแปรปรวนให้กับขอ้มูลในขนาดท่ีเท่ากัน อย่างไรก็ตาม Black (1976) 
พบวา่ ความแปรปรวนของขอ้มลูจะมีค่าสูงกว่าเม่ือมีความผิดปกติทางลบเกิดข้ึน ขณะท่ี ความผิดปกติ
ทางดา้นบวกจะส่งผลกระทบต่อค่าความแปรปรวนของขอ้มูลท่ีน้อยกว่า ลกัษณะความไม่สมมาตร
ของความแปรปรวนแบบมีเง่ือนไข มีช่ือเรียกว่า Leverage Effect ซ่ึงแบบจ าลอง GARCH แบบ
เส้นตรงไม่สามารถน ามาปรับใช้กบัการแปรปรวนในลกัษณะน้ีได ้เน่ืองจาก ค่าบวก หรือลบของ
ขอ้มูลในอดีตจะไม่มีส่วนในการก าหนดความแปรปรวนของขอ้มูลในอนาคต หรือกล่าวไดว้่า ใน
แบบจ าลอง GARCH เฉพาะขนาดของค่าความคลาดเคล่ือนจากการประมาณการถดถอยโดยมีการ
ทอดระยะเวลา (Lagged Residuals) เท่านั้นท่ีมีส่วนก าหนดค่าความแปรปรวนอย่างมีเง่ือนไข แต่ความ
เป็นบวกหรือลบของค่าความคลาดเคล่ือนไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง (Nelson, Daniel B, 1991)  

- แบบจ าลอง GARCH ก าหนดให้ค่าพารามิเตอร์ตอ้งไม่เป็นค่าลบ เพ่ือบงัคบัให้ค่าความแปรปรวน
อย่างมีเง่ือนไขมีค่าเป็นบวกเสมอ อย่างไรก็ตาม เง่ือนไขน้ีมกัถูกฝ่าฝืนเม่ือค่าพารามิเตอร์ดงักล่าวถูก
ค านวณข้ึนจากขอ้มลูจริง 
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ดงันั้น เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว แบบจ าลอง EGARCH จึงถกูพฒันาข้ึนโดยมีลกัษณะท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

- ความแปรปรวนในแบบจ าลอง EGARCH ไม่เพียงข้ึนอยู่กบัขนาดของความผิดปกติ (Shock) ในอดีต

แต่ยงัข้ึนอยูก่บัวา่ความผิดปกตินั้นท่ีมีค่าเป็นบวกหรือลบดว้ย  

- การ ใชฟั้งกช์นั Log ส าหรับค่าความแปรปรวนแบบมีเง่ือนไข หรือ  

    

                  

(2.3) 
ส่งผลให ้ค่าความแปรปรวนมีค่าเป็นบวกเสมอ ไม่ว่าตวัแปรท่ีน ามาใชจ้ะมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก หรือ

ลบกต็าม ดงันั้น จึงไม่จ าเป็นตอ้งระบุขอ้จ ากดัเก่ียวกบัค่าสัมประสิทธ์ิเช่นเดียวกบัแบบจ าลอง GARCH 
   

3. ผลการศึกษา 

3.1 การทดสอบ Unit Root 

การทดสอบ Unit Root ของขอ้มูล เป็นการทดสอบเพ่ือดูว่าข้อมูลนั้นมีลกัษณะน่ิงหรือไม่ โดยใช้การ
ทดสอบของ Augmented Dickey – Fuller : ADF Test โดยการเปรียบเทียบค่าสถิติ ADF-Statistic กบัค่า Mackinnon 
Critical ท่ีระดบั 1% 5% 10% ซ่ึงถา้พบวา่ค่าสถิติ ADF มากกวา่ Mackinnon Critical แสดงวา่ ขอ้มลูอนุกรมเวลานั้น
มีลกัษณะไม่น่ิง (Non stationary) ในกรณีน้ีการแกไ้ขใหข้อ้มูลมีความน่ิงสามารถท าไดโ้ดยการหาผลต่างล าดบัท่ี 1 
(1st Differencing) หรือล าดบัถดัไป (Nth Differencing) จนกวา่ขอ้มลูอนุกรมเวลานั้นจะมีลกัษณะน่ิง (Stationary)  

ส าหรับผลการตรวจสอบความน่ิงของขอ้มูลอนุกรมอตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ พบว่า ขอ้มูล
อนุกรมเวลามีลกัษณะน่ิงท่ีระดบัผลต่างอนัดบัท่ี 1 (1st Differences) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 

 ตารางที่ 3.1: การทดสอบ unit root ของขอ้มลูอนุกรมอตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ  

ADF test statistic % Critical value ADF test statistic % Critical value ADF test statistic % Critical value

1% 1% 1%
-2.565977 -3.433023 -3.962072

5% 5% 5%
-1.940963 -2.862607 -3.41178

10% 10% 10%
-1.616606 -2.567384 -3.127776

1% 1% 1%
-2.565977 -3.433023 -3.962072

5% 5% 5%
-1.940963 -2.862607 -3.41178

10% 10% 10%
-1.616606 -2.567384 -3.127776

FX -1.433373 -3.269592 -2.617286

At Level

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/ดอลลารส์หรัฐ

None Intercept Trend and Intercept

-39.88615

At First Differences Level

D(FX) -39.8646 -39.95923
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3.2 การประมาณค่าจากแบบจ าลอง ARIMA - GARCH 

ในส่วนของการก าหนดรูปแบบของแบบจ าลอง ARIMA สามารถพิจารณาไดจ้ากแผนภาพ Correlogram 

โดยพิจารณาจากค่า Autocorrelation Function (ACF) และค่า Partial Autocorrelation Function (PACF) ของขอ้มูล

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ หลงัจากท่ีไดมี้การหาผลต่างคร้ังท่ี 1 หรือ ท่ีระดบั I(1) เพ่ือ

ใชใ้นการก าหนดล าดบัของโครงสร้าง Autoregressive [AR(p)] และ Moving Average [MA(q)] ตามล าดบั  

ซ่ึงจากการพิจารณากราฟ ACF และ PACF ณ ระดบัผลต่างอนัดบัท่ี 1 ผูว้ิจยัสามารถคดัเลือกแบบจ าลองท่ี

คาดว่ามีความเหมาะสมกับข้อมูล จ านวน 3 แบบจ าลอง ได้แก่  ARIMA (1,1,2) with GARCH (1,1), ARIMA 
(2,1,1) with GARCH (1,1) และ ARIMA (2,1,2) with GARCH (1,1) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 

 
ตารางที่ 3.2: แบบจ าลอง ARIMA – GARCH ท่ีเหมาะสมส าหรับอตัราแลกเปล่ียน B/$  

ค่าสถิตใินการตดัสินใจ 
ARIMA (1,1,2) 

with GARCH (1,1) 

ARIMA (2,1,1) 

with GARCH (1,1) 

ARIMA (2,1,2) 

with GARCH (1,1) 

Akaike info criterion  -1.406102 -1.405666 -1.408873 

Schwarz criterion  -1.388504 -1.388062 -1.388754 

ที่มา: การค านวณโดยใชโ้ปรแกรม EVIEWS 7 

จากทางเลือกของแบบจ าลอง ARIMA - GARCH ทั้งหมดตามตารางท่ี 3.2 ผูวิ้จัยพบว่า แบบจ าลองท่ี

เหมาะสมท่ีสุด คือ ARIMA (2,1,2) with GARCH (1,1)  เน่ืองจาก แบบจ าลองดงักล่าวให้ค่า Akaike info criterion 

(AIC)  และ Schwarz Information Criterion (SIC) ต ่ าท่ีสุด ซ่ึงมีสมการค่าเฉล่ีย (Mean Equation) และค่าความ
แปรปรวน (Variance Equation) ดงัน้ี 

          
          (-1.019)***   (18.453)***       (-11.299)***        (-22.483)***     (14.336)***    

         (3.1) 

                                                                 

            (8.759)***    (17.918)***            (95.962)***             (3.2)    

โดยท่ี ค่าสถิติ t แสดงในวงเลบ็ และ *** หมายถึงการมีนยัส าคญัท่ีร้อยละ 0.01 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3  66  
 

ตารางที่ 3.3: ผลการประมาณค่าดว้ยแบบจ าลอง ARIMA (2,1,2) with GARCH (1,1) 

Variable Coefficient Std. Error Z - Statistic Prob. 
C -0.002 0.002 -1.019 0.308 

AR(1) 1.230 0.067 18.453 0.000 
AR(2) -0.769 0.068 -11.299 0.000 
MA(1) -1.259 0.056 -22.483 0.000 
MA(2) 0.828 0.058 14.336 0.000 

Variance Equation 
C 0.0002 2.48E-05 8.759 0.000 

RESID(-1)^2 0.257 0.014 17.918 0.000 
GARCH(-1) 0.802 0.008 95.962 0.000 

    Akaike info criterion -1.409 
    Schwarz criterion -1.389 

      

 จากการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจ าลอง ARIMA - GARCH ตามสมการท่ี (3.1) และ(3.2) พบว่า 

อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เวลาท่ี t ข้ึนอยูก่บัผลตอบแทนของอตัราแลกเปล่ียน และค่าความ

คลาดเคล่ือน  (Error) ท่ี เกิดข้ึนในสองคาบเวลาท่ีผ่านมา ( และ  อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ ขณะท่ี ความแปรปรวนอย่างมีเง่ือนไขของแบบจ าลองน้ีข้ึนอยู่กบัค่าความคลาดเคล่ือนยกก าลงั
สอง และค่าความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนในคาบเวลาท่ีผา่นมา (  และ ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

ส าหรับการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง สามารถพิจารณาไดจ้ากค่า Q – Statistic และ ARCH 

LM Test เพ่ือทดสอบลกัษณะความเป็น White Noise ของค่าความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง ซ่ึงผลการทดสอบ 

พบว่า ค่า ACF ของค่าความคลาดเคล่ือนไม่มีลกัษณะลดลงแบบ Exponential และค่าสถิติ LM ไม่มีนัยส าคญัท่ี

ช่วงเวลาใดเลย  ดังนั้ น  จึงสรุปได้ว่า แบบจ าลอง ARIMA (2 ,1,2) with GARCH (1,1) เป็นแบบจ าลองท่ี มี

ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการพยากรณ์ขอ้มลูในอนาคต  

3.3 การประมาณค่าแบบจ าลอง ARIMA - EGARCH 

ส าหรับการก าหนดรูปแบบของแบบจ าลอง ARIMA – EGACH เร่ิมต้นจากการพิจารณาแผนภาพ 

Correlogram ของขอ้มูลอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ หลงัจากมีการหาผลต่างคร้ังท่ี 1 ซ่ึง

ผูวิ้จยัสามารถคดัเลือกแบบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมกบัขอ้มูลอนุกรมได ้ 3  รูปแบบ ไดแ้ก่ แบบจ าลอง ARIMA 

(1,1,1) with EGARCH (1,1) แบบจ าลอง ARIMA (1,1,2) with EGARCH (1,1) และ แบบจ าลอง ARIMA (2,1,2) 
With EGARCH (1,1) 
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ตารางที่ 3.4: การเปรียบเทียบค่าสถิติในการประมาณค่าพารามิเตอร์จากแบบจ าลอง  

ARIMA - EGARCH 

ค่าสถิตใินการตัดสินใจ 
ARIMA (1,1,1) 

with EGARCH (1,1) 

ARIMA (1,1,2) 

with EGARCH (1,1) 

ARIMA (2,1,2) 

with EGARCH (1,1) 

Akaike info criterion -1.416048 -1.418699 -1.421241 

Schwarz criterion -1.398450 -1.398587 -1.398607 
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จากตารางท่ี 3.4 แบบจ าลอง ARIMA - EGARCH ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ แบบจ าลอง ARIMA (2,1,2) with 

EGARCH (1,1)  เน่ืองจาก แบบจ าลองให้ ค่า Akaike Information Criterion (AIC)  และ Schwarz Information 
Criterion ต ่าท่ีสุด โดยมีสมการค่าเฉล่ีย (Mean Equation) และค่าความแปรปรวน (Variance Equation) ดงัน้ี 

                 

                   (-2.960)***  (6.992)***          (-3.323)***           (-7.602)***    (4.063)***                     (3.3)    

                                                                         

                       (21.555)***    (25.282)***   (-5.745)***     (447.458)***                  (3.4) 

โดยท่ี ค่าสถิติ t แสดงในวงเลบ็ และ *** หมายถึงการมีนยัส าคญัท่ีร้อยละ 0.01 

ตารางที่ 3.5: ผลการประมาณค่าดว้ยแบบจ าลอง ARIMA - EGARCH 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -0.006 0.002 -2.960 0.003 

AR(1) 1.154 0.165 6.992 0.000 
AR(2) -0.480 0.144 -3.323 0.001 
MA(1) -1.186 0.156 -7.602 0.000 
MA(2) 0.548 0.135 4.063 0.000 

Variance Equation 
C(6) -0.374 0.017 -21.555 0.000 
C(7) 0.404 0.015 25.282 0.000 
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Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C(8) -0.069 0.012 -5.7446 0.000 
C(9) 0.977 0.002 447.459 0.000 

Akaike info criterion -1.421 
Schwarz criterion -1.399 
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จากการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจ าลอง ARIMA - EGARCH ตามสมการท่ี (3.3) พบว่า อตัรา

แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ คาบเวลาท่ี t ข้ึนอยู่กบัค่าอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนใน และค่าความ

คลาดเคล่ือน  (Error) ท่ี เกิดข้ึนในสองคาบเวลาก่อนหน้า ( และ ) อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ  

นอกจากน้ี ผลการประมาณการสมการท่ี (3.4) พบว่า ค่าความแปรปรวนอย่างมีเง่ือนไขของแบบจ าลองน้ี

ข้ึนอยู่กบัค่าความคลาดเคล่ือน และค่าความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนในคาบเวลาท่ีผ่านมาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 

นอกจากน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิ C(8) มีค่าน้อยกว่าศูนย ์แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบของเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้ งใน

ทางบวก และทางลบ ส่งผลต่อฟังก์ชันค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Asymmetry Effect) กล่าวคือ ค่าความ

แปรปรวนแบบมีเง่ือนไขจะแปรผกผนักับค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนในคาบเวลาท่ีผ่านมา ดังนั้ น 

ผลกระทบในทางลบ (Negative Shock: กรณีท่ี มีค่าเป็นลบ) จะส่งผลใหค้วามแปรปรวนในคาบเวลา t มีค่า

สูงข้ึน ขณะท่ีผลกระทบทางบวก (Positive Shocks: กรณีท่ี มีค่าเป็นบวก) จะส่งผลให้ความแปรปรวนใน

คาบเวลาท่ี t มีค่าลดลง  

เช่นเดียวกนั การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง สามารถพิจารณาไดจ้ากค่า Q - Statistic และ 

ARCH  LM Test เพ่ือทดสอบคุณสมบัติความเป็น White Noise ของค่าความคลาดเคล่ือนท่ีค านวณข้ึนจาก

แบบจ าลอง ARIMA – EGARCH ผลการตรวจสอบพบว่า ค่า ACF ของค่าความคลาดเคล่ือนดงักล่าวไม่มีลกัษณะ

ลดลงแบบ Exponential  และไม่มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงแสดงถึงการท่ีค่าความคลาดเคล่ือนมีลกัษณะเป็น White 

Noise จึงสามารถสรุปไดว้่า แบบจ าลอง ARIMA (2,1,2) with EGARCH (1,1) เป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะสมในการ
พยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ 

3.4 การพยากรณ์ (Forecasting) 

การศึกษาน้ีไดท้ าการพยากรณ์ออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก Historical Forecast, Ex-post Forecast และ Ex-

ante Forecast เพ่ือทดสอบความแม่นย  าในการพยากรณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Root Mean 

Squared Error (RMSE) และ Mean Absolute Percentage Error (MAPE) ทั้งน้ีความแม่นย  าของการพยากรณ์จะอยู่

ในระดบัท่ีสูงถา้ค่าสถิติเหล่าน้ีมีค่านอ้ย 
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3.4.1 Historical Forecast 

Historical Forecast คือ การพยากรณ์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบกับค่าจริง โดยในการศึกษาน้ีได้ท าการ

พยากรณ์ขอ้มูลเร่ิมตั้งแต่ค่าท่ี 1 ถึงค่าท่ี 2,282 คือตั้งแต่ วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 

2557 ผลการศึกษาพบวา่ แบบจ าลองท่ีมีความแม่นย  าในการพยากรณ์มากท่ีสุดในช่วง Historical Forecast ซ่ึงไดจ้าก

การเปรียบเทียบค่า RMSE และ MAPE ท่ีต ่าท่ีสุด คือ แบบจ าลอง ARIMA (2,1,2) with EGARCH (1,1) 

ตารางที่ 3.6: แสดงค่าสถิติจากการพยากรณ์ในลกัษณะ Historical Forecast 

แบบจ าลอง RMSE MAPE 

ARIMA (2,1,2) With GARCH (1,1) 0.188387 0.289387 

ARIMA (2,1,2) With EGARCH (1,1) 0.187801 0.286972 

           ที่มา: การค านวณโดยใชโ้ปรแกรม EVIEWS 7 

3.4.2 Ex-post Forecast 

Ex-post Forecast คือการพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือเปรียบเทียบความแม่นย  าในการพยากรณ์ โดย

ในการศึกษาน้ีจะท าการทดสอบโดยการลดจ านวนขอ้มลูกลบัไป 10 ช่วงระยะเวลา คือค่าท่ี 2273 ถึงค่าท่ี 2282 เพ่ือ

เปรียบกบัค่าจริง ในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 17 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2557ผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลองท่ีมีความแม่นย  าใน

การพยากรณ์มากท่ีสุดในช่วง Ex-post Forecast ซ่ึงได้จากการเปรียบเทียบค่า RMSE และ MAPE ท่ีต ่าท่ีสุด คือ 

แบบจ าลอง ARIMA (2,1,2) with EGARCH (1,1) 

ตารางที่ 3.7: ค่าสถิติจากการพยากรณ์ในลกัษณะ Ex-post Forecast 

แบบจ าลอง RMSE MAPE 

ARIMA (2,1,2) With GARCH (1,1) 0.159177 0.410510 

ARIMA (2,1,2) With EGARCH (1,1) 0.055091 0.147086 

               ที่มา: การค านวณโดยใชโ้ปรแกรม EVIEWS 7 

จากการพยากรณ์ Historical Forecast  และ Ex-post Forecast แบบจ าลองท่ีมีค่า RMSE และ MAPE ท่ีต ่า

ท่ีสุด คือ แบบจ าลอง ARIMA (2,1,2) with EGARCH (1,1) 
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3.4.3 Ex-ante Forecast 

เน่ืองจาก การพยากรณ์โดย วิธี ARIMA จะมีความแม่นย  าในระยะสั้น ดงันั้นในการศึกษาน้ีจึงไดท้ าการ

พยากรณ์ล่วงหน้าในอนาคตจ านวน 10 ช่วงเวลา คือค่าท่ี 2283 ถึง 2292 ตั้งแต่ วนัท่ี 1 ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
แสดงไดด้งัแผนภาพท่ี 1 

แผนภาพที่ 1: การพยากรณ์ Ex-ante Forecast 

 

             ที่มา: การค านวณโดยใชโ้ปรแกรม EVIEWS 7 

จากการวิเคราะห์ผลการพยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐท่ีได้จากแบบจ าลอง 

ARIMA (2,1,2) With EGARCH (1,1) ในช่วง Ex-ante forecast พบว่าค่าท่ีไดมี้แนวโน้มเคล่ือนไหวไปในทิศทาง
ลดลง กล่าวคือ ค่าเงินบาทมีทิศทางปรับตวัแขง็ค่าข้ึน   

3.5 สรุปผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 

3.5.1 สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาลกัษณะความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือก าหนด

แบบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมในการพยากรณ์ค่าเงินบาทในอนาคต โดยน าเอาแนวคิดของแบบจ าลอง ARIMA - 
GARCH และแบบจ าลอง ARIMA - EGARCH เขา้มาใชใ้นการศึกษา มีขอ้สรุปดงัน้ี 

- การทดสอบ Unit Root ของขอ้มลู เป็นการทดสอบเพ่ือดูว่าขอ้มูลนั้นมีลกัษณะน่ิงหรือไม่ โดยใชก้าร

ทดสอบของ Augmented Dickey – Fuller : ADF Test โดยการเปรียบเทียบค่าสถิติ ADF-Statistic กบั

ค่า Mackinnon Critical ท่ีระดบั 1% , 5% และ 10% พบว่าข้อมูลอนุกรมเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีมี

ลกัษณะน่ิงท่ีระดบัผลต่างล าดบัท่ี 1 (1st Difference) 

- ในส่วนของการก าหนดแบบจ าลอง ARIMA ท่ีเหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการ 

Box-Jenkins ในการวิเคราะห์ ดว้ยการพิจารณาแผนภาพ Correlogram ของขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีมี
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ลกัษณะน่ิง และน าข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบจ าลองท่ีมีความเหมาะท่ีสุดเพียง 1 แบบจ าลอง ผล

การศึกษาพบว่า แบบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการพยากรณ์ในทั้ง 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

แบบจ าลอง ARIMA (2,1,2) with GARCH (1,1) และ  แบบจ าลอง ARIMA (2,1,2) with EGARCH (1,1) 

- ส าหรับการทดสอบความแม่นย  าของการพยากรณ์ ผูวิ้จยัไดท้ าการตรวจสอบโดยท าการพยากรณ์ใน 3 

ลกัษณะ เพ่ือก าหนดแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุด ผลการตรวจสอบ พบว่า ในช่วง Historical Forecast และ 

Ex-post Forecast แบบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด (ซ่ึงได้จากการเปรียบเทียบค่า RMSE และ 

MAPE ท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด) ไดแ้ก่ แบบจ าลอง ARIMA (2,1,2) with EGARCH (1,1) นอกจากน้ี เน่ืองจาก 

การพยากรณ์โดยวิธี ARIMA จะมีความแม่นย  าในระยะสั้น ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงไดท้ าการ

พยากรณ์ล่วงหน้าในจ านวน 10 ช่วงเวลา คือค่าท่ี 2283 ถึง 2292 ตั้งแต่ วนัท่ี 1 ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2557 ซ่ึงพบวา่ แนวโนม้อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโนม้ของการแขง็ค่าข้ึน  

กล่าวโดยสรุป การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเลือกแบบจ าลองท่ีเหมาะสมส าหรับการพยากรณ์การ

เคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนโดยวิธี ARIMA - GARCH และ  ARIMA – EGARCH ซ่ึงแบบจ าลองท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดคือ ARIMA (2,1,2) with EGARCH (1,1)  

จากค่าพยากรณ์ของแบบจ าลองดงักล่าว ท าใหเ้ห็นแนวโนม้การเคล่ือนไหวของค่าเงินบาทในอนาคต ซ่ึง

สามารถใชใ้นการวางแผนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทั้งน้ี แบบจ าลองถือเป็น

เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงจะช่วยให้นกัลงทุน หรือผูป้ระกอบการน าเขา้/ส่งออก สามารถลดความเส่ียง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนได ้จากการน าค่าพยากรณ์ทางดา้นเศรษฐมิติ มาประยกุตใ์ชร่้วมกบัเคร่ืองมือ

ทางการเงิน จะยิ่งช่วยใหน้กัลงทุน เลือกเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงไดเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ของตลาดเงิน
อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.5.2 ข้อเสนอแนะ 
- การศึกษาโดยการเลือกรูปแบบของ ARMA (p,q) ท่ีเหมาะสมนั้น แบบจ าลองท่ีได้จากวิธีการ

ดงักล่าว อาจจะไม่ใช่แบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะการพยากรณ์นั้นข้ึนอยู่กบัการเลือก

แบบจ าลองท่ีเหมาะสมซ่ึงไม่สามารถระบุรูปแบบท่ีแน่นอนได ้ดงันั้น ควรมีการทดลองเลือก

รูปแบบของแบบจ าลองท่ีมากกวา่ 1 แบบจ าลองและท าการเปรียบเทียบผลการพยากรณ์จากแต่ละ

แบบจ าลองก่อนท่ีจะท าการเลือกแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุดจากแบบจ าลอง GARCH แต่ละแนวคิด 

- การพยากรณ์โดยใช้แบบจ าลอง ARIMA with GARCH นั้ น  เป็นการพยากรณ์ภายใต้ข้อ

สมมติฐานท่ีว่าขอ้มูลอนุกรมเวลามีอิทธิพลโดยตวัของมนัเอง กล่าวคือค่าพยากรณ์ข้ึนอยู่กบัค่า

สงัเกตและค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้น้ีเท่านั้น ในความเป็นจริงแลว้อตัราแลกเปล่ียน

ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมกัจะไดรั้บผลกระทบทั้งภายในและภายนอกประเทศจากปัจจยั

หลายประการ (แสดงในแผนภาพท่ี 2) เช่น ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง และภัย
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ธรรมชาติต่าง ๆ หรือแมก้ระทัง่การเก็งก าไรค่าเงินของนกัลงทุนต่างชาติ ท่ีเกิดข้ึนในตลาดเงิน ซ่ึง

ลว้นแต่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนั ดงันั้น การพยากรณ์

ด้วยแบบจ าลอง ARIMA จึงมีข้อจ ากัดในการอธิบายพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของอัตรา

แลกเปล่ียน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรจะมีการเลือกใชแ้บบจ าลองประเภทอ่ืนๆ เพ่ือน าผล
การพยากรณ์มาเปรียบเทียบกนั 

แผนภาพที่ 2:  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดข้องการออกจากระบบราชการของโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิเป็นโรงพยาบาลองค์การมหาชน  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด ขอ้มูลตน้ทุนการให้บริการ จ านวนผูป่้วยท่ีมารับ
บริการ ฯลฯ และขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากเอกสารราชการ พระราชกฤษฎีกา และเอกสารวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นตอนการศึกษามีดังน้ี  ศึกษาบริบท พันธกิจ และด้านการเงินของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ และ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ เปรียบเทียบและก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีเป็นไปไดต้ามโรงพยาบาลตน้แบบ, พยากรณ์กระแสเงินสด เช่น เงินรายจ่ายเหมาหวัจากรัฐบาล ตน้ทุน
การให้บริการผูป่้วยตามพนัธกิจหลกัของโรงพยาบาล ไดแ้ก่ การส่งเสริมป้องกนัโรค, การให้บริการผูป่้วยเฉพาะ
สิทธิการรักษาพยาบาลบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้, สิทธิประกนัสังคม และผูป่้วยสงเคราะห์, ค่าอบรมวิจยัและ
พฒันาบุคลากร และเงินเดือนบุคคลากร และประเมินความเป็นไปไดท้างการเงินของการออกนอกระบบ  
ค าส าคัญ: การเงินโรงพยาบาล, องค์การมหาชน, ออกนอกระบบ, โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

Abstract 
The objective of the research is to study the possibility of hospital finance in changing the Government 

Hospital into the Public Organization. The sources of primary data are Income Statement, Balance Sheet, Cash 
Flow Statement, Operation Cost, Number of patient and etc. Moreover, Secondary data are official document, 
royal decree and previous related study. The research procedure are as follows; Study of Chumporn Ket 
Udomsak Hospital’s financial context and obligation compared with Banphaeo Hospital (Public Organization) 
after Autonomization. Compared and Determined autonomization process after Banphaeo Hospital’s model. 
After that forecast cash flows from expenses received by Government and compute costs of patient’s service 
under Hospital’s main obligation such as promotive and preventive right, universal coverage right, social security 
right, patient with subsidization, and training, research and develop human resource including wages and salaries. 
Finally estimate the financial feasibility of autonomization process by the net cash flow. 
Keyword: Hospital finance, Public Organization, Autonomization, Chumporn KetUdomsak Hospital 
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1. บทน า 

 การพฒันาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมีการพฒันาอย่างเป็นไปตามล าดบัตามการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านัก

นายกรัฐมนตรี แสดงให้เห็นถึงมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มีค่าเพ่ิมข้ึน

จาก 5,133,512 ลา้นลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2544 เป็น 11,898,710 ลา้นลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2556  ขณะเดียวกนัจ านวน

ประชากรก็เพ่ิมมากข้ึนเช่นกนั จาก 62,308,887 คน ในปีพ.ศ. 2544 เป็น 64,785,909 คน ในปี 2556   ส่งผลต่อความ

ตอ้งการการรักษาพยาบาลท่ีมากข้ึน และความตอ้งการคุณภาพในการบริการท่ีมากข้ึน ในอดีตระบบสาธารณสุข

หลกัของประเทศคือ ระบบโรงพยาบาลของรัฐบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา

โรงพยาบาลของรัฐประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเน่ือง พบว่าในปี 2554 โรงพยาบาลของรัฐ ขาดทุนพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ 

จาก 505 แห่ง หรือ 63% ในไตรมาส 4 ของปี 2552 เพ่ิมเป็น 540 แห่งหรือ 67% ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2553 และเพ่ิม

เป็น 579 แห่งหรือ 70% ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2553 ท าให้ปี 2553 ทุกโรงพยาบาลขาดทุนรวม 7,388 ลา้นบาท (ส านกั

งานวิจยัเพ่ือการพฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย (สวปก.)) ทั้งน้ีเน่ืองจากจุดอ่อนของระบบราชการท่ีมีโครงสร้าง

ใหญ่ ประกอบกับทั้ งมีกฎ ระเบียบ ท่ีมากจนขาดความคล่องตัวทางด้านการบริหาร และประกอบกับการท่ี

โรงพยาบาลรัฐไดรั้บจดัสรรงบประมาณผ่านคนกลาง คือ ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เงิน

บ ารุงท่ีมาจากกองทุนและสิทธิรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ มาจากหน่วยผูจ่้ายเขา้มาควบคุม ซ่ึงไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย

ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

  ในปี พ.ศ. 2540 นกัวิชาการจากสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข ไดน้ าเสนอ

แนวคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงพยาบาลรัฐบาลดว้ยการออกนอกระบบราชการ เพ่ือเพ่ิมความเป็นอิสระใน

การบริหารงาน ต่อมากระทรวงสาธารณสุขไดแ้สดงเจตจ านงในการเร่ิมโครงการน าร่องแปรรูปโรงพยาบาลของ

รัฐบาลไปสู่ระบบใหม่ท่ีมีความเป็นอิสระคล่องตวักวา่เดิม  

ในช่วงปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลไทยไดท้ าการศึกษาวิจยัแนวทางการปรับเปล่ียนระบบบริหารโรงพยาบาล และ

ได้ก าหนดใช้แนวทางในรูปแบบองค์การมหาชนข้ึน โดยใช้แนวคิดขององค์การมหาชน  ท่ีได้บัญญัติข้ึนตาม

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ท่ีเป็นองค์การของรัฐประเภทหน่ึงท่ีก าหนดข้ึน เพ่ือการบริการ

สาธารณะท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยมิไดค้า้ก าไรจากการบริการ มีวฒันธรรม

องคก์รเหมือนภาคธุรกิจ ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงไม่อาจด าเนินการไดใ้น

ส่วนของราชการซ่ึงเป็นองค์การแบบราชการ และ ไดเ้ร่ิมในขั้นตอนการพยายามท าให้โรงพยาบาลมีอิสระข้ึน ซ่ึง

เป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานของรัฐบาล ใหมี้แนวทางการบริหารแบบเอกชน จึงมีการใชศ้พัทใ์หม่
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ว่า Autonomous Hospital เพ่ือความชดัเจน และเม่ือมีพระราชบญัญติั องค์การมหาชนอิสระข้ึนจึงใชแ้นวคิดของ

องคก์ารมหาชนอิสระเขา้ประยกุต ์เกิดแนวคิดโรงพยาบาลในก ากบัของรัฐ หรือโรงพยาบาลองคก์ารมหาชน ข้ึน 

 ดงันั้นในปี พ.ศ. 2543 ไดมี้พระราชกฤษฎีกา จดัตั้งโรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์การมหาชน)  ข้ึนโดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือให้มีการรักษาพยาบาลทัว่ไป การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพ

ตามมาตรฐานทางการแพทย ์และด าเนินกิจการอ่ืนๆให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและความตอ้งการของ

ชุมชน ในขณะเดียวกนัโรงพยาบาลบา้นแพว้ ตอ้งไม่ด าเนินการท่ีแสวงหาก าไรเป็นหลกั  

กรณีศึกษาของโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) จึงถือไดว้่า เป็นความส าเร็จของการเปล่ียนแปลง

โรงพยาบาลรัฐ สู่ โรงพยาบาลองคก์ารมหาชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย หลงัจากด าเนินการมาได ้10 ปี 

สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุขไดท้ าการประเมินโรงพยาบาลบา้นแพว้อย่างรอบดา้น  ผลปรากฏว่าโรงพยาบาล

ประสบความส าเร็จในทุกดา้น โดยท่ีโรงพยาบาลสามารถขยายบริการออกไปไดม้าก จากเดิม 120 เตียง เป็น 300 

เตียง,ดา้นประสิทธิภาพ พบว่าตน้ทุนต่อหน่วยในการรักษาพยาบาลผูป่้วยทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยในนั้นต ่ากว่า

โรงพยาบาลของรัฐขนาดเดียวกนัอย่างชดัเจน, ดา้นสถานะทางการเงิน พบว่ารายไดข้องโรงพยาบาลสูงกว่ารายจ่าย

มาโดยตลอด ยกเวน้ปี 2549 ท่ีไดมี้การขยายสาขาไปในโรงพยาบาลพร้อมมิตร  

ถึงแมว้่าการปฏิรูปโรงพยาบาลเขา้สู่องค์การมหาชน ของโรงพยาบาลบา้นแพว้ จะประสบความส าเร็จ

อย่างสูง และการด าเนินงานของโรงพยาบาล มีประสิทธิภาพและ แต่การปฏิรูปโรงพยาบาลออกนอกระบบนั้นยงั

ไม่ไดรั้บความสนใจอยา่งจริงจงั ยงัไม่มีโรงพยาบาลน าร่อง หรือโรงพยาบาลรัฐอ่ืนๆ เปล่ียนแปลงเขา้สู่โรงพยาบาล

องคก์ารมหาชนอีก ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

แต่สภาวะการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของประชากร ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลถึงการใช้ค่าใช้จ่ายทาง

สาธารณสุขท่ีมากข้ึนตามมาดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุข (Health Care Expenditure) ของประเทศ

ไทยท่ีเพ่ิมข้ึน จาก 214,475 ลา้นลา้นบาท ในปี 2545 เป็น 419 ,313 ล้านล้านบาท (ส านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านกันายกรัฐมนตรี) ซ่ึงเป็นการเติบโตอย่างไม่เป็นสัดส่วนต่ออตัราการ

เจริญเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงจ าเป็นตอ้งแบกภาระค่ารักษาพยาบาลประชาชน

อยา่งมาก เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บการบริการสาธารณสุข อยา่งทัว่ถึง แต่ดว้ยเงินจดัสรรใหโ้รงพยาบาลท่ีไม่เพียงพอ

ในแต่ละปี จากรายงานขอ้มูลสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลสังกดัส านกัปลดั กระทรวงสาธารณสุข ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2555 พบว่าภาพรวมผลประกอบการ จากการรายงานผลประกอบการของโรงพยาบาล 832 แห่ง จาก

โรงพยาบาลทั้งหมด 841 แห่ง มีโรงพยาบาลท่ีไดก้ าไร 336 แห่ง ภาพรวมผลก าไร 5,238 ลา้นบาท ส่วนโรงพยาบาล

ขาดทุนมีจ านวน 496 แห่ง รวมเป็นเงิน 4,505 ลา้นบาท   
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การผลกัดนัให้โรงพยาบาลรัฐ เปล่ียนแปลงเขา้สู่องค์การมหาชนจึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีท าให้ลดการ

ขาดทุนของโรงพยาบาลและลดรายจ่ายงบประมาณของแผ่นดินได้ ดังเช่นในกรณีของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

(องคก์ารมหาชน) นั้น  จึงเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการบริหารโรงพยาบาลท่ีประสบความส าเร็จดา้นการเงิน   

ดงันั้นการศึกษาโครงสร้างทางการเงินของโรงพยาบาลบ้านแพว้  จะสามารถน าไปสู่การพยากรณ์ถึง

ความส าเร็จของการพฒันาโรงพยาบาลรัฐอ่ืนๆ สู่โรงพยาบาลองค์การมหาชน ดงันั้นทางผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาความ

เป็นไปไดใ้นการออกนอกระบบของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ เพ่ือใหผู้บ้ริหารโรงพยาบาล

รัฐ น าขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแนวทางในการพยากรณ์ความเป็นไปได ้ความเส่ียง และแนวทางในการแกไ้ข

ดา้นการเงิน เม่ือโรงพยาบาลปฏิรูปเขา้สู่โรงพยาบาลองคก์ารมหาชนต่อไป 

2. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 ในช่วง 60 ปีท่ีผ่านมา ประเทศในกลุ่มก าลงัพฒันาและดอ้ยพฒันา รวมถึงประเทศไทย นั้นไดมี้การพฒันา
ระบบการเงินสาธารณสุขอย่างมาก โดยมุ่งเน้นในเร่ืองของความเสมอภาคในการให้บริการ และการกระจาย
ทรัพยากรอย่างเท่าเทียม แต่ระบบการบริหารแบบราชการ (Bureaucratic Management) ท่ีน ามาใช้ในการบริหาร
โรงพยาบาลของรัฐบาล (Budgetary Hospital)  ท าให้โรงพยาบาลบริหารงานอยู่ภายใต้กลไกการบริหารแบบ
ราชการ  รัฐบาลจะจดัสรรงบประมาณมาสู่โรงพยาบาลโดยตรง ใหโ้รงพยาบาลเป็นผูจ้ดัการงบประมาณนั้น ใหต้รง
ตามระเบียบงบประมาณและนโยบาย ท่ีรัฐบาลเป็นผูก้  าหนด โดยท่ีปัญหาของระบบการบริหารแบบราชการนั้น 
ขาด การมุ่งเนน้ไปท่ีการบริหารเพ่ือให้ไดป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ทรัพยากรในองค์การถูกใชไ้ปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงน าไปสู่ความลม้เหลวในการพฒันาระบบบริการสาธารณสุข จึงไดมี้การปฏิรูประบบการบริหาร
โรงพยาบาลข้ึนใหม่ โดยอิงรูปแบบการบริหารของเอกชนมากข้ึน (Privatization) โดยให้มีการกระจายอ านาจการ
บริหารโรงพยาบาลมากข้ึนเพ่ือลดความซ ้ าซอ้นในการบริหาร และมีความสามารถในการบริหารงบประมาณของ
ตวัเองได้1   น ามาสู่การปฏิรูปโรงพยาบาลสู่ระบบ Hospital Autonomy ซ่ึงเป็นรูปแบบขององค์การมหาชน ตามท่ี
บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน ปี 2542  

แนวคิดเกีย่วกบัโรงพยาบาลองค์การมหาชน 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นตัวอย่างของโรงพยาบาลท่ีปฏิรูป การบริหาร

โรงพยาบาลแบบ Hospital Autonomy แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ รัฐบาลไดอ้นุมติัพระราชกฤษฎีกา จดัตั้ง
โรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์การมหาชน) ข้ึน เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2543  เพ่ือให้บริการในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว
จงัหวดัสมุทรสาครและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง   

กระบวนการการออกนอกระบบของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 การเปลีย่นแปลงหลงัจากออกนอกระบบ   

 แมว้า่โรงพยาบาลบา้นแพว้จะออกนอกระบบ โดยอาศยัความตามพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน โรงพยาบาล

บา้นแพว้ยงัคงเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชนท่ีคา้ก าไร และยงัคงไดรั้บเงินงบประมาณอุดหนุน

จากทางรัฐบาล โดยงบรายไดใ้นส่วนของการให้บริการแก่ผูป่้วยนั้นข้ึนอยู่กบัประเภทของผูป่้วยท่ีมาเขา้รับบริการ 
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ได้แก่ ผูป่้วยรายได้น้อย ผูป่้วยบัตรประกนัสุขภาพ ได้รับการจัดสรรจากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ผูป่้วย

ประกนัสังคมไดรั้บจากส านกังานประกนัสงัคมโดยตรง เน่ืองจากโรงพยาบาลบา้นแพว้ เป็น main contractor ผูป่้วย

ขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจ ไดรั้บเตม็จ านวนจากการเบิกผา่นคลงัจงัหวดั  

เม่ือพิจารณาสดัส่วนรายได ้ค่าใชจ่้ายของโรงพยาบาลบา้นแพว้ก่อนการออกนอกระบบในปี 2542 พบวา่รายได้

จากงบประมาณ เป็นสดัส่วนประมาณ 24.65% ของรายไดท้ั้งหมดของโรงพยาบาล ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ โรงพยาบาล

บา้นแพว้ มีการพ่ึงพิงงบประมาณค่อนขา้งน้อย และรายไดร้วมตลอดปียงัมีมากกว่าค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในปี 2542  

ประมาณ 3 ลา้นบาท 

การจดัสรรงบประมาณหลงัจากท่ีโรงพยาบาลบา้นแพว้มีการออกนอกระบบ โรงพยาบาลบา้นแพว้ยงัอยูภ่ายใต้

ของตกลงของหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (Universal coverage) ในปีงบประมาณ 2542 โรงพยาบาลบา้นแพว้ มี

รายรับทั้งส้ิน 107,308,505.83 บาท รายไดร้วมตลอดปี มากกว่าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 3,133,833 บาท จากการปฏิรูป

โรงสร้างของงบประมาณดงักล่าว หลงัจากท่ีโรงพยาบาลบา้นแพว้ออกนอกระบบพบว่า ในปีงบประมาณ 2544 

โรงพยาบาลบา้นแพว้ มีรายไดท้ั้งส้ิน 154 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากเงินงบประมาณ 42%  และมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงกว่า

รายรับตลอดทั้งปี อยู่ 11 ลา้นบาท ซ่ึงสัดส่วนค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึนมากนั้น มาจากค่าใชจ่้ายเงินเดือนบุคลลากร ท่ีจาก

เดิม ปี 2542 มีสดัส่วน 25.39% เพ่ิมข้ึนเป็น  40% ในปี 2544 

ผลการด าเนินการ ในปีแรกของการออกนอกระบบ โรงพยาบาลบา้นแพว้มีรายไดจ้ากการด าเนินงาน 154 
ลา้นบาท และรายจ่ายจากการด าเนินงาน 165 ลา้นบาท ขาดทุน 11 ลา้นบาท  แต่หลงัจากนั้นโรงพยาบาลบา้นแพว้มี
ก าไรจากการด าเนินอยา่งต่อเน่ืองและมากข้ึนทุกๆ ปี                         

เม่ือศึกษาดชันีทางการเงิน พบว่าอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนรวม (Current ratio) และ อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนเร็ว (Quick ratio) มีค่ามากกว่า 1 ทุกปี อตัราการหมุนของสินคา้ (Inventory turnover) มีค่าสูงมากทุกปี 
ส่งผลให ้ระยะเวลาในการหมุนเวียนใชสิ้นคา้เฉล่ียต ่ามาก ไม่เกิน 3 วนั  อตัราส่วนแห่งหน้ี (Debt ratio) ค่อนขา้งต ่า 
ค่าประมาณร้อยละ 30 ความสามารถในการท าก าไร เม่ือพิจารณาผลตอบแทนต่อยอดขาย (Profit margin on sales) 
มีเพียงปี 2544 และ ปี 2549 เท่านั้นท่ีขาดทุน เพราะเป็นปีท่ีมีการเปล่ียนเออกนอกระบบและ มีการขยายสาขาไปยงั
โรงพยาบาลพร้อมมิตร 

โดยในการศึกษาความเป็นไปได้ในทางการเงินคร้ังน้ี อาศัยทฤษฏีทางการเงินเพ่ือการวิเคราะห์และ
วางแผนทางการเงิน และพยากรณ์การออกนอกระบบของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ โดยการค านวณหา ผล
ก าไรสุทธิ (Net Present Value) โดยการค านวณรายรับท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือออกนอกระบบ ซ่ึงไดรั้บจากการคาดการณ์
เงินงบประมาณ, เงินกองทุนสวสัดิการสังคมต่างๆ, เงินค่าบริการทางการแพทยแ์ละจากการขายเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย,์ เงินบริจาค, และอ่ืนๆ เช่นค่าเช่าสถานท่ี เม่ือหักลบจากค่าใช้จ่ายโดยประมาณการท่ีจะเกิดข้ึนไดแ้ก่ 
เงินเดือนและค่าจา้งบุคคลากร, ค่าพสัดุและส่ิงก่อสร้าง, ค่าเส่ือมราคา, ดอกเบ้ีย, หน้ีสูญ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  

  ดงัจะเห็นไดว้่าการปฏิรูปโรงพยาบาลรัฐออกนอกระบบราชการนั้น มีประโยชน์อย่างมากในแง่ของการ
บริหารทรัพยากรสาธารณสุข ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือใหก้ารบริการผูป่้วยเป็นไปอย่างทัว่ถึง 
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และเท่าเทียมกนั ส่วนส าคญัคือความส าเร็จในการปฏิรูปโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลนอกระบบของโรงพยาบาล
บา้นแพว้ (องค์การมหาชน) นั้นจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาโครงสร้างทางการเงินอย่างละเอียด เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้า
เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลอ่ืน และสามารถพยากรณ์โอกาสความส าเร็จในการปฏิรูปโรงพยาบาลสู่ องคก์าร
มหาชนต่อไปในอนาคต   

 

3. วธิีการศึกษา 

รูปแบบการศึกษาวิจยัเป็นการศึกษาโดยใชห้ลกัทฤษฏีทางการเงินเพ่ือการวิเคราะห์เพ่ือน าผลการด าเนินการ

ของโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์การมหาชน) ในช่วงท่ีก่อนและหลงัการออกนอกระบบมาเปรียบเทียบกบัผลการ

ด าเนินการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ นอกจากนั้นการวิจยัน้ียงัศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของ

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ ในการออกนอกระบบราชการ  

เน่ืองจากการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงวิเคราะห์ (Analytical Study) โดยเป็นการศึกษายอ้นหลงั (Retrospective 

Study) จากงบประมาณปี 2544-2556 ของโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) น ามาเปรียบเทียบกบังบประมาณ

ปี 2556 ของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  เน่ืองจากเป็นการศึกษายอ้นหลัง โดยเฉพาะงบประมาณของ

โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์กรมหาชน) นั้นผ่านมาหลายปี ท าให้ขอ้มูลบางส่วนไม่สามารถคน้หาได ้ทางผูวิ้จยัจึง

จ าเป็นต้องมีการใช้ดัชนีช้ีวดัอ่ืนๆ มาเป็นตัวเปรียบเทียบ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีได้ และศึกษา

เปรียบเทียบสดัส่วนทางการเงินต่างๆ 

แหล่งขอ้มลู 

 เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและสามารถเปิดเผยในการรายงานผลวิจยัได ้ผูว้ิจยัไดมี้การขออนุญาตใชข้อ้มูล
ของโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) และ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จากผูอ้  านวยการโรงพยาบาลทั้ง
สองแห่งเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 

1. ขอ้มลูปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มลู งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด ขอ้มลู
ตน้ทุน จ านวนผูป่้วยท่ีมารับบริการ ฯลฯ 

2. ขอ้มลูทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มลูจากเอกสารราชการ รายละเอียดจากพระราชกฤษฎีกา เอกสารวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

1. ศึกษาบริบทการเงินการคลงั ตลอดจนพันธกิจ งบประมาณของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เพ่ือจัดท าการ

วิเคราะห์ อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง, อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน, อตัราส่วนวดัการก่อหน้ี และ 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  ปี 2544-2556และ

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ (ปี 2556) 
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2. จดัท า proforma  เพ่ือคาดการณ์งบทางการเงินในการออกนอกระบบของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 

ในปี 2557 โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงินของโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) ในช่วงท่ีมีการออกนอกระบบ  
3. ศึกษาค านวณงบประมาณเพ่ือจดัสรรใหก้บัโรงพยาบาลของรัฐในรูปองคก์ารมหาชน  

3.1 ค านวณสดัส่วนเงินงบประมาณจากรัฐบาลต่อเงินอุดหนุนของโรงพยาบาลในหน่วยหลกั ไดแ้ก่ หน่วย
ใหบ้ริการและหน่วยเงินเดือน 

3.2  ศึกษาสดัส่วนการใหบ้ริการท่ีโรงพยาบาลจ าเป็นตอ้งจดัใหบ้ริการงานตามท่ีระบุไวใ้นองคก์ารมหาชน 
ไดแ้ก่ สัดส่วนงบประมาณการบริการส่งเสริมป้องกนัโรค, สัดส่วนงบประมาณการให้บริการรักษาพยาบาลแก่
ผูป่้วยทุกคน และ สดัส่วนงบประมาณการศึกษา อบรม วิจยัและพฒันาบุคคลากร 

3.2.1  วิเคราะห์งบประมาณทางการเงินจากตน้ทุนต่อหน่วย ของหน่วยงานทั้ง 3 ขา้งตน้ โดยก าหนดเป็น 
3.2.1.1 หน่วยงานการบริการส่งเสริมป้องกนัโรค  
3.2.1.2 หน่วยงานบริการรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วย  
3.2.1.3. หน่วยการศึกษาอบรม วิจยัและพฒันาบุคลากร  

3.3 ศึกษางบประมาณเงินเดือนบุคลากร ท่ีเพ่ิมข้ึนในกรณีท่ีโรงพยาบาลออกนอกระบบ  

3.4 รวมค่าใช้จ่าย จากขอ้ 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 และ 3.3 เพ่ือค านวณหาค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน หลงัจาก
โรงพยาบาลออกนอกระบบ 

4.   ค านวณหารายจ่ายเหมาหวัท่ีรัฐบาลจะใหเ้พ่ิมข้ึนในช่วงแรกของการออกนอกระบบ (เช่นเดียวกบักรณีการ

ออกนอกระบบของโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์การมหาชน)) ค านวณจาก ค่าใชจ่้ายเหมาหัวเดิมท่ีรัฐบาลให้ บวก

เพ่ิมดว้ย 1.5 เท่า ของเงินเดือนบุคคลกรเดิม  

5.   ค านวณหาค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน หลงัจากท่ีโรงพยาบาลออกนอกระบบ และน ามาเปรียบเทียบกบังบประมาณ

ทางการเงินท่ีคาดการณ์ไวใ้นปี 2557 (Proforma) จากขอ้ 2.1 

6.   ศึกษาสดัส่วนรายรับจากสิทธิการรักษาพยาบาลหลกั 3 สิทธิ ไดแ้ก่ สวสัดิการขา้ราชการ ประกนัสงัคม และ

ประกนัสุขภาพแห่งชาติ  ท่ีเหมาะสมท่ีท าใหเ้กิดรายรับท่ีสูงสุดของโรงพยาบาล 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 

      จากผลการศึกษาตามสมมุติฐาน และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ พบว่าเม่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการเงิน

โรงพยาบาลบา้นแพว้(องคก์ารมหาชน) แลว้จะได ้โครงสร้างทางการเงินของโรงพยาบาลบา้นแพว้ ทั้งในดา้นของ

สัดส่วนรายไดจ้ากงบประมาณประจ าปีท่ีไดจ้ากภาครัฐบาล รายไดจ้ากการใหบ้ริการผูป่้วยสิทธิต่างๆ รายไดอ่ื้นๆ 

และสัดส่วนของค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆของโรงพยาบาล ผลก าไรสุทธิท่ีเกิดจากสดัส่วนรายรับและรายจ่ายในแต่ละ

ปีงบประมาณ หลังจากนั้ นเม่ือน ามาวิเคราะห์อัตราส่วนวดัสภาพคล่อง, อัตราส่วนวดัประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน, อตัราส่วนวดัการก่อหน้ี และ อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร ของโรงพยาบาลบา้นแพว้ 
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(องคก์ารมหาชน)  ปี 2544-2556 เปรียบเทียบความแตกต่างในการบริหารการเงินของโรงพยาบาลองคก์ารมหาชน 

และโรงพยาบาลรัฐ  ประมาณการตน้ทุน โดยการประมาณรายรับท่ีจะไดรั้บจากรัฐบาล และการค่าใชจ่้ายหลกัท่ีคาด

ว่าจะเกิดข้ึนเม่ือน าโรงพยาบาลออกนอกระบบ ซ่ึงจะไดค่้าผลก าไรสุทธิ (Net Present Value) ซ่ึงจะเป็นตวัช้ีวดัท่ี

ส าคญัในการพยากรณ์ถึงความส าเร็จในการน าโรงพยาบาลรัฐออกนอกระบบในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 

 แนวทางการศึกษาในช่วงต่อไป อาจจะเป็นการศึกษาในโรงพยาบาลระดบัอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดการใหบ้ริการท่ี

แตกต่างจากโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ เช่นโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีขนาดเลก็กว่า และมีระดบัการขาดทุนจาก

การด าเนินการแบบโรงพยาบาลของรัฐท่ีรุนแรงกวา่โรงพยาบาลในระดบัทัว่ไป 

 ทั้งน้ีผลจากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าเสนอผูบ้ริหาร กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการ

แกปั้ญหา การขาดสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาลรัฐต่างๆ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการใหบ้ริการผูป่้วยไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การประเมินโครงการลงทุนคอนโดมิเนียมเพือ่ให้เช่าและขาย กรณศึีกษา ห้อง A511 
อมตะ คอนโด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 

Invest in condominium for rent and sale project evaluation. Case study Room 
no.A511 Amata Condo at Amata Nakorn industrial estate Chonburi. 

               ณัฐกร ก าแพงทิพย์1 และ จริาภรณ์ ชาวงษ์2 

           Nattakorn Kampangthip and Jiraporn Shawong 

 
บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือประเมินความคุม้ค่าของโครงการเช่าซ้ือ หอ้งA511 อมตะคอนโดเพ่ือใหเ้ช่าและ
ขาย โดยการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนทั้งหมดของโครงการ และวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการทั้งสอง
ดา้น ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท่ี้ไม่ใช่ดา้นการเงิน และการวิเคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นการเงิน ผล
การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการท่ีไม่ใช่ดา้นการเงินพบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อโครงการ โดยท า
ใหค้วามตอ้งการเช่าท่ีอยูอ่าศยัในนิคมอมตะนครเพ่ิมข้ึนไดแ้ก่ สถานการณ์การเมืองท่ีมัน่คงข้ึน นโยบายลดภาษีนิติ
บุคคล การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการขนส่งและคมนาคมโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบงั การเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลเชิงลบคือ ผลกระทบจากนโยบายรถคนัแรก ท าใหอุ้ตสาหกรรมยานยนตป์รับ
ลดก าลงัการผลิตและการจา้งงานลง ความตอ้งการเช่าท่ีอยูอ่าศยับริเวณนิคมอุตสาหกรรมจึงลดลง จุดแขง็ของ
โครงการน้ีคือมีส่ิงอ านวยความสะดวกสบายมากกวา่อพาร์ทเมน้ทใ์กลเ้คียงแต่มีอตัราค่าเช่าต ่ากวา่ จุดอ่อนคือไม่มี
สระวา่ยน ้าและไม่มีการตกแต่งหอ้งท่ีสวยงาม ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการดา้นการเงินพบวา่ NPV 
มีค่าเท่ากบั 892,162บาท, IRR เท่ากบั 19.189%, B/C ratio เท่ากบั 1.91เท่า, และ DPB เท่ากบั 14ปี2เดือน จากผลการ
ค านวณสรุปไดว้า่โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน อีกทั้งการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทั้ง 4 กรณี
ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียMLR เปล่ียนเป็น7.988%และ8.988% และอตัราการวา่งของหอ้งเช่าเป็น 6 และ 8 เดือนทุกปี จาก
ผลการค านวณทุกกรณีสรุปไดว้า่โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 

ค าส าคัญ: ประเมินโครงการ, การวิเคราะห์ความเป็นไปได้, การเช่าซื้อคอนโด 
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Abstract 

The purpose of this research is Invest in condominium for rent and sale project evaluation, case study is 
room no.A511 Amata Condo. The method is collecting all details of costs and benefits and executing feasibility 
analysis in 2 sectors which are non-financial feasibility analysis and financial feasibility analysis.   Results of 
non-financial feasibility analysis found that important positive factors which had effected to increasing 
accommodation in industrial estate rental demand was stability of political situation, Decrease corporate income 
tax policy, Infrastructure improvement particularly Laem Chabang Port, Approaching AEC. However, important 
negative factors were affected from First-time car policy which effected to automobile industry decreased 
production capacity and decreased demand of employment. And important strength points of this project were 
room A511 had facility more than nearby apartment but lower rental price. But weakness points were no 
swimming pool and no attractively interior decoration.  Results of non-financial feasibility analysis found that 
calculated NPV was 892,162 Baht, IRR was 19.189%, B/C ratio was 1.91, DPB was 14 years and 2 months. Refer 
to results make a conclusion that this investment project has worthiness. Moreover, 4 cases of sensitivity analysis 
were MLR interest rate changed to be 7.988% and 8.988%, and vacant room rate changed to be 6 and 8 months 
every year. Calculated result also had same conclusion that this investment project has worthiness. 
 
Keyword:  project evaluation, feasibility analysis, condominium for rent and sale. 
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บทน า 

 ในอดีตผูวิ้จยัเคยท างานอยูท่ี่บริษทัไทยนิปปอนเซอิกิจ ากดั เฟส7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดั
ชลบุรี และไดท้ าการเช่าอพาร์ทเมน้ทใ์นซอยทองหลาง บริเวณหนา้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพ่ือเป็นท่ีพกัอาศยั
ชัว่คราว ซ่ึงอพาร์ทเมน้ทใ์นบริเวณนั้นมกัจะมีผูเ้ช่าเตม็ตลอด ผูวิ้จยัจึงไดเ้ลง็เห็นโอกาสท าก าไรจากการปล่อยเช่าท่ี
อยูอ่าศยับริเวณดงักล่าว  

 ท่ีตั้งอมตะ คอนโด ตั้งอยูใ่นซอยทองหลาง บริเวณหนา้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซ่ึงซอยทองหลางจะ
เป็นซอยท่ีเช่ือมระหวา่งทางเล่ียงเมืองชลบุรีกบัถนนหลกัหนา้นิคมฯ ซอยทองหลางจึงเป็นเสน้ทางหลกัในการเขา้
ออกนิคมฯสู่ถนนเล่ียงเมืองชลบุรี ท่ีตั้งคอนโดมิเนียมห่างจากปากซอยทางดา้นซา้ยท่ีเช่ือมกบัถนนหลกัหนา้นิคมฯ
ประมาณ 400 เมตร และห่างจากปากซอยทางดา้นขวาท่ีเช่ือมกบัถนนเล่ียงเมืองชลบุรีประมาณ 1 กิโลเมตร 
สภาพแวดลอ้มบริเวณรอบๆอมตะ คอนโด ทางดา้นขวาจะมีส่ิงปลูกสร้างต่างๆอาทิเช่น สนามฟุตบอล ตลาดนดั 
ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านยา คลินิก อพาร์ทเมน้ท ์คอนโดมิเนียม เป็นตน้ ท าใหบ้รรยากาศคึกคกัตลอดเสน้ทางจนออก
ถนนเล่ียงเมืองชลบุรี ส่วนทางดา้นซา้ยจะเป็นทางออกไปหนา้ปากซอยท่ีเช่ือมกบัถนนหลกัหนา้นิคมฯซ่ึงบริเวณ
ใกลเ้คียงจะมีหา้งสรรพสินคา้โลตสัพลสัมอลล ์ สถาบนัไทย-เยอรมนั โรงเรียนสาธิตเกษตรฯโรงพยาบาลวิภาราม 
อีกทั้งสามารถออกไปยงัถนนสุขมุวิทและโรงงานต่างๆในนิคมฯได ้ จากสภาพแวดลอ้มของซอยทองหลางหรือรอบ
บริเวณอมตะคอนโดความตอ้งการเช่าท่ีอยูอ่าศยัในซอยทองหลางจึงมีมากและเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สังเกตไดจ้ากอ
พาร์ทเมน้ทท่ี์เต็มตลอดเวลาหรือช่วงเวลาท่ีมีหอ้งวา่งจะไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น สาเหตุมาจากซอยทองหลางเป็นพ้ืนท่ี
ท่ีมีความไดเ้ปรียบทั้งในเชิงท าเลท่ีตั้งและความสะดวกสบาย เน่ืองจากมีทางเขา้ออก 2 ทางเช่ือมถนน 2 เสน้หลกั
ส าคญัและส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานครบ กล่าวคือผูอ้ยูอ่าศยับริเวณนั้นไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางไกลเพ่ือหาซ้ือ
สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้ ส่วนค่าเช่าท่ีอยูอ่าศยับริเวณนั้นไม่วา่จะเป็น อพาร์ทเมน้ท ์ คอนโดมิเนียม 
บา้นพกัอยูท่ี่ระดบัราคา 2,000-7,000 บาทต่อเดือน ข้ึนอยูก่บัสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 

 ส าหรับหอ้งท่ีผูว้ิจยัเลือกท่ีจะศึกษาเพ่ือการลงทุนคือหอ้ง A511 ชั้น5 ตึกAขนาด 32.5ตารางเมตร ราคาหอ้ง
740,000บาท ไม่ใช่หอ้งมุม และเม่ือเทียบกบัคอนโดมิเนียมใกลเ้คียงไดแ้ก่ ทีพลสัคอนโดซ่ึงตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มท่ีระดบั
ราคาต ่าสุด 990,000บาท และภทัรคอนโดท่ีห่างออกไปทางขวาประมาณ 500เมตร ระดบัราคาต ่าสุด 860,000บาท จะ
เห็นวา่ถึงแมห้อ้งA511 จะอยูช่ั้น5 แต่ราคายงัต ่ากวา่ราคาเปิดตวัของคอนโดใกลเ้คียงประกอบกบัสินคา้ทดแทนคือ
บา้นซ่ึงไม่มีการซ้ือขายกนัในบริเวณใกลเ้คียง หมู่บา้นจดัสรรใกลท่ี้สุดอยูห่่างออกไปกวา่ 10 กิโลเมตร ซ่ึงบา้นหลงั
ใหม่ระดบัราคาเร่ิมตน้ซ้ือขายท่ีประมาณ 1,500,000บาท ดงันั้นการลงทุนเช่าซ้ืออมตะคอนโดจึงเป็นโครงการท่ี
น่าสนใจ และผูวิ้จยัคาดวา่โครงการมีผลตอบแทนจากการใหเ้ช่าและขายนั้นมีความคุม้ค่า 

ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ปนิดา มหตักีรติ (2553) ไดศึ้กษาตน้ทุนและผลตอบแทนโครงการลงทุนธุรกิจหอพกัใหเ้ช่าบริเวณซอย
รังสิตภิรมยถ์นนพหลโยธินจงัหวดัปทุมธานี โดยส ารวจผูป้ระกอบการหอพกัจ านวน 5 รายจาก 45 รายโดยผูว้ิจยัได้
ใชวิ้ธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
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1. ตน้ทุนของโครงการธุรกิจหอพกัใหเ้ช่าประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปรพบวา่ตน้ทุนส่วนใหญ่เป็น
ตน้ทุนผนัแปรซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 65.59 ท่ีเหลือเป็นตน้ทุนคงท่ีร้อยละ 34.41 โดยตน้ทุนสูงสุดของโครงการธุรกิจ
หอพกัคือค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 26.30 และค่าภาษีโรงเรือนร้อยละ 15.92  

2. ผลตอบแทนในโครงการธุรกิจหอพกัใหเ้ช่าโดยมีเกณฑช้ี์วดัเป็นเกณฑต์ดัสินใจคือมลูค่าปัจจุบนั(NPV)มีค่า
เท่ากบั 418,223 บาทอตัราส่วนผลประโยชนต่์อตน้ทุน(BCR)มีค่าเท่ากบั 1.57 เท่า อตัราผลตอบแทนภายใน(IRR)มี
ค่าเท่ากบั 8.17% ระยะเวลาคืนทุน(PB)เท่ากบั 12 ปี 4 เดือน 5 วนัและระยะเวลาคืนทุนคิดลด(DPB)เท่ากบั 13 ปี 4 
วนัจากตวัช้ีวดัดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่โครงการธุรกิจหอพกัมีความคุม้ค่าในการลงทุนเพราะมลูค่าปัจจุบนัมีค่า
มากกวา่ศูนยอ์ตัราส่วนผลประโยชนต่์อตน้ทุนของโครงการมีค่ามากกวา่ 1 อตัราผลตอบแทนภายในมีค่ามากกวา่
อตัราคิดลดในการลงทุนและระยะเวลาคืนทุนนอ้ยกวา่ระยะเวลาโครงการ 

3. การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของโครงการคือรายไดล้ดลงร้อยละ 10 ตน้ทุนค่าใชจ่้ายของ
โครงการต่อปีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 โดยรายไดเ้ท่าเดิม และรายไดล้ดลงร้อยละ 10 และตน้ทุนค่าใชจ่้ายของโครงการต่อ
ปีเพ่ิมข้ึนร้อยละ10สามารถสรุปทั้ง3กรณีโครงการธุรกิจหอพกัมีความคุม้ค่าในการลงทุน 

 อภิเทพ กิมสุวรรณ (2552) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจหอพกัหญิงบริเวณมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ โดยท าการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นต่างๆ 4 ดา้นประกอบดว้ยดา้นการตลาด วิเคราะห์ถึงสภาพโดยรวม
ของตลาด และการวิเคราะหS์WOT ดา้นเทคนิค ประกอบดว้ยการวิเคราะห์การก าหนดขนาดและวิธีก่อสร้าง ท าเล
ท่ีตั้งของโครงการ การก าหนดขนาดหอ้งพกัและจ านวนหอ้ง ระยะเวลาก่อสร้าง ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้ง 
ความปลอดภยั การคาดคะเนตน้ทุนในการก่อสร้าง รวมไปถึงประมาณการงบซ่อมแซมส่ิงอ านวยความสะดวกและ
การปรับปรุงตวัอาคารของหอพกั ดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ กฎระเบียบในการเช่าหอ้งพกั และดา้นการเงิน ไดแ้ก่ 
เงินทุนและแหล่งท่ีมาของเงินทุน ประมาณการรายรับจากค่าเช่าหอ้งพกั การคิดค่าเส่ือมราคา การช าระเงินกูแ้ละ
ดอกเบ้ียเงินกู ้ มูลค่าท่ีดินและอาคารเม่ือส้ินสุดการศึกษา ประมาณการกระแสเงินสดและงบก าไรขาดทุน และการ
วิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน ผลสรุปงานวิจยั ผูวิ้จยัแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการผูว้ิจยัใชอ้ตัราคิดลด (Discount Rate) หรือ
ผลตอบแทนในการลงทุนท่ีตอ้งการเท่ากบัร้อยละ 8 พบว่าโครงการมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเน่ืองจากมีค่า
มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เป็นบวกเท่ากบั 18,456,303 บาทซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0 อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
(IRR) เท่ากบัร้อยละ 14.8209 ซ่ึงมีค่ามากกวา่อตัราคิดลดท่ีก าหนดไวส่้วนระยะเวลาคืนทุนของโครงการอยูท่ี่ 8 ปี 
343 วนั 

 2. ผลการวิเคราะห์ความไหวตวัของโครงการ (Sensitivity Analysis) พบวา่เม่ือรายไดร้วมจากค่าเช่าหอ้งพกั
ลดลง 20% โครงการยงัมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน และเม่ือค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรวมแต่ละปีมีค่าเพ่ิมข้ึน 
20% โครงการยงัมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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วธิีการ 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชวิ้ธีการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการทั้งดา้นการเงินและไม่ใช่ดา้นการเงิน เพ่ือ
ประเมินความคุม้ค่าการลงทุน โดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินและไม่ใช่ดา้นการเงินต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการวิเคราะห์ได้แก่ อตัราดอกเบ้ียMLRยอ้นหลงั อตัราเงินเฟ้อยอ้นหลงั ข้อมูลด้าน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆของคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเมน้ท์ให้เช่าในรัศมี5กิโลเมตร 
อตัราหักค่าเส่ือมราคา อตัราเติบโตเฉล่ียของมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั และอตัราการว่างของห้องเช่าของอ
พาร์เมน้ท์ให้เช่าโดยรอบ ซ่ึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ และ
ขอ้ก าหนดงานวิจยัมีดงัต่อไปน้ี 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1) ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary data) ขอ้มลูต่างๆจากผูป้ระกอบการคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่า ซ่ึงมี
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1.1) วิธีการรวบรวมขอ้มลูส าหรับการส ารวจคอนโดมิเนียม 
1.1.1) การระบุกลุ่มประชากรท่ีเป็นเป้าหมาย (Defining the Target Population) โดยก าหนดขอบเขตของกลุ่ม
ประชากร (Population) คือคอนโดมิเนียมในรัศมี 5 กิโลเมตรจากโครงการอมตะคอนโด 
1.1.2) การรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการคอนโดมิเนียมจะใชแ้นวทางปฏิบติัการท าส ามะโนประชากร (Census) 
เพราะถือเป็นคู่แข่งของอมตะคอนโดโดยตรง โดยใชก้ารส ารวจแบบ Interviewer-Complete Survey และแนวทาง 
Depth Interviews คือการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการหรือผูแ้ทนคอนโดมิเนียมโดยตรง 
1.2) วิธีการรวบรวมขอ้มลูส าหรับการส ารวจอพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่า 
การรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการอพาร์ทเมน้ท์ให้เช่านั้น จ าเป็นตอ้งใช้แนวทางการสุ่มตัวอย่าง(Sampling) 
เน่ืองจากอพาร์ทเมน้ท์แต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของขนาดห้อง การมีเคร่ืองปรับอากาศ ราคาให้เช่า 
ฯลฯ ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีก าหนดระดบัท่ีพกัอาศยัและกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงถา้หากอพาร์ทเมน้ทใ์ดมีระดบัท่ีพกั
อาศยัและกลุ่มเป้าหมายต่างจากคอนโดมิเนียมมาก จะไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งทางตรง ส่งผลให้เป็นตวัแทนของขอ้มูล
(Proxy)ท่ีไม่ดี โดยมีการก าหนด Cluster โดยจะแบ่งอพาร์ทเมน้ท์เป็น 2 ระดบัคือ 1.ทุกห้องมีความกวา้ง 24 ตาราง
เมตรข้ึนไป มีหอ้งท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศใหเ้ช่า และราคาค่าเช่าหอ้งท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 3,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป 2.
อพาร์ทเมน้ท์ให้เช่าท่ีนอกเหนือจากเง่ือนไขของกลุ่มท่ี1 และเลือก Cluster กลุ่มท่ี1 เป็นตัวแทนกลุ่มประชากร 
จากนั้นท าการส ารวจเช่นเดียวกบักรณีคอนโดมิเนียม 
 2) ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary data) ขอ้มลูท่ีสืบคน้ไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียMLRยอ้นหลงั อตัราเงินเฟ้อยอ้นหลงั 
อตัราหกัค่าเส่ือมราคา อตัราเติบโตเฉล่ียของมูลค่าผลิตมวลรวมจงัหวดั ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดท้ า
การอา้งอิงถึงแหล่งขอ้มลูทุกแห่งท่ีใชป้ระกอบงานวิจยัช้ินน้ีในส่วนของบรรณานุกรม 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้วเิคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ 
 1) การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน 
 1.1) PEST Analysis  
 PEST Analysis คือการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อโครงการ 4 ปัจจยัไดแ้ก่ การเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม และเทคโนโลยี ซ่ึงท าการวิเคราะห ์2 ประเดน็ของทุกปัจจยัไดแ้ก่ สภาวะปัจจุบนั และผลกระทบต่อโครงการ 
 1.2) SWOT Analysis 
 SWOT Analysis คือการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของโครงการ ซ่ึงการวิเคราะห์ปัจจยั
ภายในไดแ้ก่การวิเคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของโครงการ ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่การวิเคราะห์
โอกาสและอุปสรรคของโครงการ 
 1.3) เปรียบเทียบอตัราส่วนรายละเอียดต่างๆของคอนโดมิเนียมกบัคู่แข่งในขอบเขตรัศมี 5 กิโลเมตรและ
จดัท าเป็นเกณฑม์าตรฐาน (Benchmark) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทุกอตัราส่วนกบัคู่แข่งและเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 
11 อตัราส่วน 
 2) การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการดา้นการเงินแบบปรับค่าเวลา 
 2.1) มลูค่าปัจจุบนัผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) 
 คือเคร่ืองมือท่ีแสดงผลการค านวณของผลรวมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดป้รับค่าเวลาตลอดอายโุครงการ 
ซ่ึงค านวณข้ึนเพ่ือใชว้ดัวา่โครงการท่ีก าลงัพิจารณาอยูน่ั้นใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน หรือมีผลก าไร
หรือไม่ โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ MLR (Minimum Loan Rate) เฉล่ียยอ้นหลงั5ปี น ามาอา้งอิงเป็นอตัราส่วนลด 
(Discount Rate) โดย เง่ือนไขพิจารณาความคุม้ค่าของโครงการคือ NPV ตอ้งมากกว่า 0 

 NPV =  

โดยท่ี  = ผลตอบแทนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในปีท่ี t,  = ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีท่ีt,  = ค่าใชจ่้ายในการลงทุน
เร่ิมแรก, i = อตัราส่วนลด, t = ปีท่ีด าเนินโครงการ, n = อายขุองโครงการ 
 2.2) อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
 คือการค านวณหาค่าอตัราผลตอบแทนท่ีท าให ้ NPV มีค่าเท่ากบัศูนย ์หรือการลงทุนไดผ้ลตอบแทนเท่าทุน 
โดยเง่ือนไขพิจารณาความคุม้ค่าของโครงการคือ เม่ือค านวณไดค่้า IRR ตอ้งมากกวา่ Discount rateซ่ึงมีวิธีการหา 
IRR โดยใช ้Financial functions ของโปรแกรม Microsoft Excel  
 2.3) อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit cost ratio หรือ B/C Ratio) 
 คืออตัราส่วนระหวา่งผลรวมมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนเทียบกบัผลรวมมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน
ทั้งหมดตลอดอายขุองโครงการ โดยเง่ือนไขพิจารณาความคุม้ค่าของโครงการคือ B/C Ratio ตอ้งมีค่ามากกวา่หรือ
อยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งมีค่าเท่ากบั 1 (B/C ≥ 1) 

 B/C ratio =  
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โดยท่ี = ผลรวมมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนทั้งหมดตลอดอายุของโครงการ, = ผลรวมมูลค่าปัจจุบนั
ของค่าใชจ่้ายทั้งหมดตลอดอายุของโครงการ,  = ผลตอบแทนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในปีท่ี t,  = ค่าใชจ่้ายทั้งหมด
ในปีท่ีt,  = ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรก, i = อตัราส่วนลด, t = ปีท่ีด าเนินโครงการ, n = อายขุองโครงการ 
 2.4) ระยะเวลาคืนทุนของโครงการแบบปรับค่าเวลา (Discounted Payback Period: DPB) 
 คือระยะเวลาการด าเนินงานโครงการท่ีท าใหผ้ลตอบแทนสุทธิของโครงการ มีค่าเท่ากบัค่าใชจ่้ายในการ
ลงทุนพอดีหรือเท่าทุน โดยเง่ือนไขพิจารณาลงทุนคือระยะเวลาคืนทุนของโครงการตอ้งนอ้ยกวา่ระยะเวลาส้ินสุด
โครงการ การค านวณใชห้น่วยปีเป็นหลกัซ่ึงสามารถค านวณไดต้ามสูตรการค านวณดงัน้ี 

DPB = A+  

A = จ านวนปีสุดทา้ยท่ีจ านวนเงินในกระแสเงินสดสะสมติดลบ 
B = มลูค่าไม่คิดเคร่ืองหมายของจ านวนเงินในกระแสเงินสดสะสม ท่ีติดลบในปีสุดทา้ย  
C = มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินในกระแสเงินสดในปีท่ีจ านวนเงินในกระแสเงินสดสะสมเร่ิมเป็นบวกในปีแรก 
 2.5) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) คือการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ท่ี
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อดา้นการเงินของโครงการ ท่ีประกอบดว้ยสองส่วนหลกัคือดา้นตน้ทุนและดา้นรายได ้โดย
ท าการก าหนดปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลง และท าการค านวณผลลพัธ์ของ NPV, IRR, B/C Ratio และ DPB อีกคร้ัง เพ่ือ
พิจารณาผลลพัธ์ของแต่ละกรณีวา่โครงการจะยงัมีความคุม้ค่าในการลงทุนหรือไม่ 

 

ข้อก าหนดงานวจิัย 
1) อตัราส่วนลด (Discount Rate) ใชค่้าเฉล่ียยอ้นหลงั10ปี (ตั้งแต่ ต.ค.2548 – ต.ค.2557) ของอตัราดอกเบ้ีย MLR 
(Minimum Loan Rate) ของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงจากการค านวณไดค่้าอตัราส่วนลด
เท่ากบั 7.166% 
2) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation rate) ใชค่้าเฉล่ียยอ้นหลงั10ปี (ตั้งแต่ ต.ค.2548 – ต.ค.2557) ของอตัราการเปล่ียนแปลง
ของดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป โดยจากการค านวณไดค่้าอตัราเงินเฟ้อเท่ากบั 3.11% 
3) ราคาหอ้งA511 อมตะคอนโด ณ ปีท่ี0 เท่ากบั 740,000บาท ซ้ือโดยจ่ายเงินดาวน์ 80,000บาท และกูธ้นาคาร 
660,000บาท ผอ่นช าระเงินกู ้ 180งวด และใชวิ้ธีค านวณดอกเบ้ียแบบลดตน้ลดดอก โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย 7.166% 
คงท่ีตลอดอายโุครงการ และอายโุครงการเท่ากบั 15ปี  
4) ค่าเส่ือมราคาของเฟอร์นิเจอร์ ใชอ้ตัรา 10% ทุกๆปี โดยอา้งอิงตามการค านวณค่าเส่ือมราคามลูค่าทรัพยสิ์น 
กรมบญัชีกลาง ในหวัขอ้ครุภณัฑส์ านกังาน 
5) ราคาหอ้งA511 ณ ปีท่ี15 ค านวณจากสองปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบไดแ้ก่ 
 5.1) ค่าเส่ือมตึกคอนโดมิเนียม ใชอ้ตัรา 4% โดยอา้งอิงตามการค านวณค่าเส่ือมราคามลูค่าทรัพยสิ์น 
กรมบญัชีกลาง ในหวัขอ้ส่ิงก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ ดงันั้นมลูค่าหอ้งA511 จะลดลง 4% ต่อปี 
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 5.2) อตัราเติบโตเฉล่ียของมลูค่าผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP: Gross Provincial Product) โดยใชข้อ้มลู
การค านวณแบบ Current Market Prices ในส่วนของภาคการบริการดา้นอสงัหาริมทรัพย ์การใหเ้ช่าและบริการทาง
ธุรกิจ ของจงัหวดัชลบุรี ยอ้นหลงั 18 ปี (พ.ศ.2538-2555) โดยไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 14% ดงันั้นมูลค่าหอ้งA511 จะ
เพ่ิมข้ึน 14% ต่อปี 
 จากปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบขา้งตน้ เม่ือคิดรวมกนัแลว้ มลูค่าหอ้งA511 จะเติบโต
หรือเพ่ิมข้ึน 10% ต่อปี 
6) ก าหนดใหมี้ผูเ้ช่าคอนโดมิเนียมตลอดอายโุครงการ และไม่มีการผิดนดัช าระค่าเช่า 
7) การก าหนดกรณีปัจจยัเปล่ียนแปลงเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) จะก าหนดกรณี
ปัจจยัเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนและรายรับไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียMLR และอตัราการว่างของห้องเช่า 
ปัจจยัแรกจะก าหนดกรณีอตัราดอกเบ้ียMLRเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน โดยอา้งอิงขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียMLRค่าสูงท่ีสุดใน
รอบ10ปียอ้นหลงั ซ่ึงเท่ากบั 7.988% และก าหนดเพ่ิมอีกเป็น 8.988% ส่วนปัจจยัท่ีสองจะก าหนดกรณีอตัราการว่าง
ของหอ้งเช่าเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน โดยอา้งอิงขอ้มลูจากการส ารวจ อตัราการวา่งของหอ้งเช่าโดยเฉล่ียต่อปีของอพาร์ท
เมน้ทใ์นรัศมี5กิโลเมตร ซ่ึงจากการส ารวจมีค่าเท่ากบั 6-8เดือน 
ดงันั้นงานวิจยัน้ี ก าหนดกรณีปัจจยัเปล่ียนแปลงเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดงัน้ี 
กรณีท่ี1 อตัราดอกเบ้ียMLR เปล่ียนแปลงเป็น 7.988% ตลอดอายโุครงการ 
กรณีท่ี2 อตัราดอกเบ้ียMLR เปล่ียนแปลงเป็น 8.988% ตลอดอายโุครงการ 
กรณีท่ี3 อตัราการวา่งของหอ้งเช่าเป็น 6 เดือนทุกปี ตลอดอายโุครงการ 
กรณีท่ี4 อตัราการวา่งของหอ้งเช่าเป็น 8 เดือนทุกปี ตลอดอายโุครงการ 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility study) ที่ไม่ใช่ด้านการเงนิ 
 1) เคร่ืองมือ PEST Analysis 
1.1) การเมือง (Political) 
 จากการจดัตั้งรัฐบาลชุดใหม่ โดยมีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี แสดงใหเ้ห็นถึงสภาวะ
ทางการเมืองท่ีมีความมัน่คงข้ึน ท าใหภ้าพลกัษณ์ทางการเมืองไทยดีข้ึนในมุมมองของผูป้ระกอบการ โดยสงัเกตจาก
ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจท่ีปรับตวัสูงข้ึน จากเดือนม.ค.57 อยูท่ี่ระดบั45.4 สูงข้ึนอยูท่ี่ระดบั48.9 ในเดือนก.ย.57 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจึงไดรั้บผลดีจากสถานการณ์การเมืองท่ีดีข้ึน ประกอบกบัปริมาณรถยนตท่ี์ค่อนขา้ง
หนาแน่นภายในนิคมฯ ซ่ึงเกิดจากนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาลชุดก่อนเป็นส าคญั ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัใกล้
นิคมฯจึงเพ่ิมมากข้ึน จึงส่งผลดีต่อโครงการลงทุนคอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่าน้ี 
1.2) เศรษฐกิจ (Economic) 
 ประเดน็แรกคือ นโยบายท่ีมีผลดา้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบนั ไดแ้ก่นโยบาย 
หวัขอ้ท่ี6 นโยบายดา้นการเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในดา้นอุตสาหกรรม 
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ขอ้ท่ี6.10 ปรับปรุงวิธีการจดัเก็บภาษีใหจ้ดัเกบ็ไดอ้ยา่งครบถว้น โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีใหค้งอตัราภาษีเงินได้
ไวใ้นระดบัปัจจุบนั ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ฯลฯ 
นโยบายการปรับลดภาษีนิติบุคคลเป็นการสนบัสนุนธุรกิจภาคเอกชนซ่ึงรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตวั
อยา่งต่อเน่ือง และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เม่ือโรงงานมีการขยายการลงทุน 
ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัภายในนิคมอมตะจึงเพ่ิมมากข้ึน จึงเป็นปัจจยับวกต่อโครงการ 
ขอ้ท่ี6.12 ในระยะยาว พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการขนส่งและคมนาคม ดา้นการคมนาคมทางน ้าโดยพฒันาการ
ขนส่งสินคา้ทางล าน ้าและชายฝ่ังทะเล เพ่ือลดตน้ทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เร่ิมจากการเร่งรัดพฒันาท่าเทียบ
เรือชายฝ่ังท่ีท่าเรือแหลมฉบงั ท่าเรือชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยและอนัดามนั 
 จากนโยบายดงักล่าว เน่ืองจากนิคมฯอมตะนครตั้งอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงใกลก้บัท่าเรือแหลมฉบงั ดงันั้น
หากท่าเรือแหลมฉบงั(เฟส3)เสร็จสมบูรณ์ คาดวา่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมสร้างใหม่เพ่ิมเติมในนิคมอมตะนคร ท า
ใหเ้กิดการจา้งงานเพ่ิมข้ึน จึงเป็นปัจจยับวกต่อโครงการ  
 ประเดน็ท่ีสองคือ การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ซ่ึงเป็นปัจจยับวกต่อภาคเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศไทย เม่ือมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน จึงมีผลต่อจ านวนแรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมตอ้งเพ่ิมมากข้ึน จึงเป็นปัจจยับวกต่อโครงการ 
 1.3) สงัคม (Social) 

 ประเดน็แรกคือรูปแบบของแรงงานในนิคมฯ เน่ืองจากมีปริมาณแรงงานอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่
ไม่ไดมี้ภูมิล  าเนาอยูจ่.ชลบุรี ฉะนั้นความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัในนิคมฯจึงมีสูง จึงเป็นปัจจยับวกโครงการ 
ประเดน็ท่ีสองคือสถานท่ีใหบ้ริการรูปแบบต่างๆโดยรอบคอนโดมิเนียม ซอยทองหลางเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของ
พนกังานในนิคมฯ จึงมีสถานท่ีใหบ้ริการรูปแบบต่างๆแก่ผูท่ี้พกัอาศยัภายในซอยอยูเ่ป็นจ านวนมากเช่น มินิมาร์ท 
ร้านซกัรีด สนามฟุตบอล ฟิตเนสเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร ฯลฯ ปัจจยัทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผู ้
ท่ีตอ้งการมาเช่าอยูอ่มตะคอนโด จึงส่งผลดีต่อโครงการการลงทุนน้ี 
1.4) เทคโนโลยี (Technological) 
 Social network มีบทบาทท่ีส าคญัมาก มีขอ้ดีคือทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได ้โดยท่ีตน้ทุนในการแบ่งปัน
และกระจายขอ้มลูต ่ามาก ซ่ึงส่งผลดีต่อโครงการในแง่ของการโฆษณาหาผูเ้ช่าคอนโดมิเนียม  
 2) เคร่ืองมือ SWOT Analysis 
2.1) Strengths (จุดแขง็) 
- ราคาหอ้งขนาด 32ตารางเมตร ชั้นท่ี5ของอมตะคอนโด มีราคาต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัคอนโดมิเนียมในรัศมี5
กิโลเมตร ท าใหมี้โอกาสท าก าไรจากการปล่อยเช่าไดดี้กวา่ 
- เป็นคอนโดมิเนียมท่ีตั้งอยูใ่กลห้นา้ปากซอยดา้นถนนหลกันิคมฯมากท่ีสุด 
- หอ้ง A511 ท่ีปล่อยเช่า มีเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าครบกวา่อพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่า 
- ระเบียงดา้นนอกหอ้ง A511 ไม่ติดกบัระเบียงหอ้งอ่ืน จึงมีความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัสูง   
- มีฟิตเนสส่วนกลางของคอนโดมิเนียม 
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2.2) Weaknesses (จุดอ่อน) 
- หอ้งA511 ไม่มีการตกแต่งเพ่ือเพ่ิมความสวยงามอยา่งโดดเด่น 
 - ไม่มีสระวา่ยน ้าส่วนกลางของคอนโดมิเนียม 
2.3) Opportunities (โอกาส) 
 - สถานท่ีตั้งคอนโดฯอยูบ่ริเวณหนา้นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท าใหมี้โอกาสหาผูเ้ช่าไดม้าก 
 - จากประเด็นสถานการณ์ทางการเมืองท่ีมัน่คงข้ึน และนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรม 
ท าใหโ้รงงานในนิคมฯมีโอกาสในการขยายการลงทุน จึงมีโอกาสหาผูเ้ช่าไดม้ากข้ึน 
 - สภาพแวดลอ้มและสังคมภายในซอยทองหลางมีลกัษณะเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยั เดินทางเขา้ออกสะดวก มี
สถานท่ีใหบ้ริการรูปแบบต่างๆมากมาย ท าใหมี้โอกาสหาผูเ้ช่าไดม้ากข้ึน 
 2.4) Treats (อุปสรรค) 
 - โรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ลดก าลงัการผลิตในปี 2557 ท าให้ความตอ้งการเช่าท่ีอยู่อาศยัใน
นิคมอุตสาหกรรมลดลงอยา่งมาก 
 - คู่แข่งท่ีเป็นรูปแบบธุรกิจใหเ้ช่าท่ีอยูอ่าศยัภายในซอยทองหลางมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
 - หากฝนตกหนกัมากและต่อเน่ือง มกัมีน ้าท่วมขงัความสูงประมาณคร่ึงแขง้บริเวณหนา้ปากซอยทองหลาง 

 3) เปรียบเทียบอตัราส่วนรายละเอียดต่างๆของคอนโดมิเนียม มีดงัต่อไปน้ี 
อตัราส่วน 
ขอ้ท่ี 

อมตะ
คอนโด 

T-Plus  
(ก าลงั
ก่อสร้าง) 

The 
Kump 

ภทัร
คอนโด
ทาวน์ 

ค่าเฉล่ีย
(Benchmark) 

อมตะคอนโดเทียบ
Benchmark 

3.1 23,125 53,125 25,000 26,765 32,004 ต ่ากวา่ = ไดเ้ปรียบ 
3.2 187.5 ไม่มีขอ้มูล 203 176.5 189 ต ่ากวา่ = ไดเ้ปรียบ 
3.3 187.5 420 180 180 241.9 ต ่ากวา่ = ไดเ้ปรียบ 
3.4 197.5 350 200 500 311.9 ต ่ากวา่ = ไดเ้ปรียบ 
3.5 0.0114 0.0098 0.0127 0.013 0.0117 ต ่ากวา่ = เสียเปรียบ 
3.6 0.3409 0.3512 0.5823 0.4545 0.4322 ต ่ากวา่ = เสียเปรียบ 
3.7 0 0.3659 0 0.4242 0.1975 ต ่ากวา่ = เสียเปรียบ 
3.8 0.5682 0.2439 0.4177 0.1515 0.3453 สูงกวา่ = ไดเ้ปรียบ 
3.9 0.152 0.0049 0.0253 0.0087 0.0477 สูงกวา่ = ไดเ้ปรียบ 

3.10 0.1136 0 0 0.13 0.0609 สูงกวา่ = ไดเ้ปรียบ 
3.11 0.0341 0 0.0253 0.026 0.02135 สูงกวา่ = ไดเ้ปรียบ 

 3.1) อตัราส่วนราคาหอ้งเฉพาะชั้น5ต่อตารางเมตร (บาท/ตร.ม.): อมตะคอนโดมีราคาหอ้งต่อตารางเมตรต ่า
ท่ีสุด ถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นของตน้ทุนลงทุนเร่ิมแรก มีโอกาสท าก าไรเยอะกวา่คู่แข่ง 
 3.2) อตัราส่วนค่าเช่ารายเดือนเฉพาะชั้น5ต่อตารางเมตร (บาท/ตร.ม.): อมตะคอนโดมีอตัราค่าเช่าต ่าเป็น
อนัดบัท่ี2 รองจากภทัรคอนโดทาวน ์แต่ยงัต ่ากวา่ Benchmark ถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ 
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 3.3) อตัราส่วนค่าส่วนกลางต่อขนาดหอ้ง (บาท/ตร.ม.): อมตะคอนโดมีอตัราค่าส่วนกลางต ่าเป็นอนัดบัท่ี2 
แต่ยงัต ่ากวา่ Benchmark ถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ ในแง่ของตน้ทุนค่าส่วนกลางรายปีท่ีต ่ากวา่คู่แข่งโดยเฉล่ีย 
 3.4) อัตราส่วนค่ากองทุนคอนโดมิเนียมต่อขนาดห้อง (บาท/ตร.ม.): อมตะคอนโดมีอตัราค่ากองทุน
คอนโดมิเนียมรายปีต ่าท่ีสุด ถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง 
 3.5) อตัราส่วนจ านวนลิฟต์ต่อจ านวนห้องทั้ งหมด (ตัว/ห้อง): ค่าต ่ากว่า Benchmark และไม่ต่างกนักับ
คู่แข่งมาก เน่ืองจากจ านวนลิฟทมี์เท่ากนั แต่จ านวนหอ้งต่างกนัเลก็นอ้ย จึงถือเป็นขอ้เสียเปรียบเลก็นอ้ย 
 3.6) อตัราส่วนท่ีจอดรถต่อจ านวนห้องทั้งหมด (คนั/ห้อง): อมตะคอนโดมีค่าต ่าท่ีสุด แต่ไม่ต่างกบัคู่แข่ง
มาก เน่ืองจากจ านวนท่ีจอดรถและจ านวนห้องต่างกนัเล็กนอ้ย ไม่มีคอนโดมิเนียมใดมีท่ีจอดรถมากกว่าอย่างโดด
เด่น จึงถือเป็นขอ้เสียเปรียบเลก็นอ้ย 
 3.7) อตัราส่วนขนาดสระว่ายน ้าต่อจ านวนห้องทั้งหมด (ตร.ม./หอ้ง): เน่ืองจากอมตะคอนโดไม่มีสระว่าย
น ้ า จึงถือเป็นขอ้เสียเปรียบอย่างมากในดา้นโอกาสในการไดผู้เ้ช่า เพราะคอนโดมิเนียมคู่แข่งท่ีมีสระว่ายน ้ า จะ
สามารถใชส้ระวา่ยน ้าเป็นส่ิงจูงใจผูท่ี้ตอ้งการเช่าคอนโดมิเนียม จึงมีโอกาสหาผูเ้ช่าไดง่้ายกวา่อมตะคอนโด 
 3.8) อตัราส่วนขนาดฟิตเนสต่อจ านวนห้องทั้งหมด (ตร.ม./ห้อง): อมตะคอนโดมีค่าสูงท่ีสุด ถือเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบในดา้นโอกาสในการไดผู้เ้ช่า เพราะสามารถใชจุ้ดเด่นในดา้นน้ีจูงใจผูท่ี้ตอ้งการเช่าคอนโดมิเนียม 
 3.9) อตัราส่วนจ านวนเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัต่อจ านวนหอ้งทั้งหมด (คน/หอ้ง): อมตะคอนโดมีค่า
สูงท่ีสุด ถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นโอกาสในการไดผู้เ้ช่า เน่ืองจากมีจุดเด่นในดา้นความปลอดภยั 
 3.10) อตัราส่วนความเร็วอินเตอร์เน็ตใหบ้ริการฟรีต่อจ านวนหอ้งทั้งหมด (เมกกะไบท/์หอ้ง): แมว้า่ค่าท่ีได้
จะต ่ ากว่าภัทรคอนโดทาวน์ แต่สูงกว่า Benchmark เน่ืองจาก T-Plus condo และ The Kump ไม่มีอินเตอร์เน็ต
ใหบ้ริการฟรี ดงันั้นถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นโอกาสในการไดผู้เ้ช่า  
 3.11) อตัราส่วนจ านวนเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญต่อจ านวนหอ้งทั้งหมด (เคร่ือง/ห้อง): อมตะคอนโดมีค่า
สูงท่ีสุด ถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นโอกาสในการไดผู้เ้ช่า 

การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility study) ด้านการเงินแบบปรับค่าเวลา 
 1) โครงสร้างตน้ทุน ประกอบดว้ย 
1.1) ตน้ทุนปีท่ี0 คือค่าใชจ่้ายทั้งหมดในปีท่ีคอนโดมิเนียมยงัไม่พร้อมเขา้อยู่ ประกอบดว้ย 
- ค่าจองซ้ือหอ้งA511 อมตะคอนโด 5,000 บาท (จ่ายคร้ังเดียว) 
- ค่าท าสญัญาจะซ้ือจะขาย 10,000 บาท (จ่ายคร้ังเดียว) 
- วางเงินดาวน์ 65,000 บาท (จ่ายคร้ังเดียว) 
1.2) ตน้ทุนปีท่ี1 คือค่าใชจ่้ายทั้งหมดในปีท่ีคอนโดมิเนียมพร้อมเขา้อยู ่ประกอบดว้ย 
- ค่าส่วนกลางล่วงหนา้1ปี 6,000 บาท (จ่ายปีละคร้ังและมลูค่าเพ่ิมข้ึนทุกปีตามอตัราเงินเฟ้อ3.11%) 
- ค่ากองทุนคอนโดมิเนียม 6,320 บาท (จ่ายคร้ังเดียว) 
- ค่ามิเตอร์น ้า 2,000 บาท (จ่ายคร้ังเดียว) 
- ค่าธรรมเนียมการโอนรวม 50,463 บาท (จ่ายคร้ังเดียว) 
- ค่าเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าใหม่ 2,000 บาท (จ่ายคร้ังเดียว และไดรั้บคืนตอนขายคอนโดมิเนียม) 
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- ค่าเฟอร์นิเจอร์รวม 85,940 บาท (หกัค่าเส่ือม10%ทุกปี ฉะนั้นตอ้งซ้ือเฟอร์นิเจอร์ใหม่ในปีท่ี11 และราคา
เฟอร์นิเจอร์เพ่ิมข้ึนทุกปีตามอตัราเงินเฟ้อ3.11% ดงันั้นค่าเฟอร์นิเจอร์ปีท่ี11เท่ากบั 116,736บาท) 
- ค่าผอ่นช าระเงินกูธ้นาคาร 6,000 บาท (ช าระ ณ วนัสุดทา้ยของเดือน อตัราดอกเบ้ีย 7.166% คงท่ีตลอดอายุ
โครงการ และช าระเพ่ิมข้ึนทุกปีตามอตัราเงินเฟ้อ3.11% ซ่ึงสามารถช าระหน้ีทั้งหมดไดโ้ดยใชเ้วลาทั้งส้ิน 12 ปี 9
เดือน)   
 2) โครงสร้างผลตอบแทน ประกอบดว้ย 
2.1) ค่าเช่า ซ่ึงเร่ิมตน้ในปีท่ี1 โดยสญัญาฉบบัแรกท าสญัญาค่าเช่าเดือนละ 6,000 บาท (ค่าเช่าเพ่ิมข้ึนทุกปีตามอตัรา
เงินเฟ้อ3.11% และขอ้ก าหนดปัจจยัคงท่ีคือผูเ้ช่าไม่ผิดนดัช าระ ดงันั้นผลตอบแทนจะเกิดข้ึนทุกเดือน และจะไม่มี
รายรับจากค่าปรับเน่ืองจากผิดนดัช าระ) 
2.2) การขายหอ้งA511 ซ่ึงจะเกิดในปีท่ี15 (ส้ินสุดอายขุองโครงการ) โดยราคาหอ้งในปีท่ี15 คิดจากปัจจยัหลกัท่ีมี
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบประกอบกนั ตามขอ้ก าหนดงานวิจยัผลสรุปคือมูลค่าคอนโดมิเนียมเติบโต 10% ต่อ
ปี จากราคาหอ้งท่ีซ้ือ ณ ปีท่ี1 เท่ากบั 740,000 บาท ดงันั้นราคาขาย ณ ปีท่ี 15 เท่ากบั 3,091,164 บาท  
2.3) การไดรั้บเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าใหม่คืนจ านวน 2,000 บาท ซ่ึงจะเกิดเม่ือขายคอนโดมิเนียม 
 3) มลูค่าปัจจุบนัผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) แสดงตามตารางดา้นล่าง 

ปี 
(t) 

ค่าใชจ่้ายก่อนคอนโดฯ
พร้อมเขา้อยู ่( ) 

ค่าใชจ่้ายหลงัคอนโดฯ
พร้อมเขา้อยู ่( ) 

ผลตอบแทน 
( ) 

ผลตอบแทนสุทธิ 
( ) 

PVของ
ผลตอบแทน

สุทธิ 
0 80,000 0  0  -80,000 -80,000 
1 0  224,723 72,000 -152,723 -142,511 
2 0  80,426 74,239 -6,187 -5,387 
3 0  82,927 76,548 -6,379 -5,183 
4 0  85,506 78,929 -6,577 -4,987 
5 0  88,165 81,383 -6,782 -4,798 
6 0  90,907 83,914 -6,993 -4,617 
7 0  93,734 86,524 -7,210 -4,442 
8 0  96,650 89,215 -7,435 -4,274 
9 0  99,655 91,990 -7,666 -4,112 

10 0  102,755 94,850 -7,904 -3,956 
11 0  222,686 97,800 -124,886 -58,329 
12 0  83,684 100,842 17,157 7,478 
13 0  8,665 103,978 95,313 38,763 
14 0  8,934 107,212 98,278 37,295 
15 0  9,212 3,203,710 3,194,498 1,131,221 
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 จากตารางค านวณมลูค่าปัจจุบนัผลตอบแทนสุทธิของโครงการ พบวา่NPVมีค่าเท่ากบั 892,162 บาท ดงันั้น
โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน เน่ืองจาก NPV > 0 
 4) อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)  
จากการใช ้ Financial functions ของโปรแกรม Microsoft Excel ในคอลมันผ์ลตอบแทนสุทธิ พบวา่ IRR เท่ากบั 
19.189% ดงันั้นโครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน เน่ืองจาก IRR > อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้7.166%) 
 5) อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit cost ratio หรือ B/C Ratio) 

 จากสูตร B/C ratio =  เม่ือแทนค่าจะได ้  และผลลพัธ์เท่ากบั 1.91 เท่า โครงการมีความ

คุม้ค่าในการลงทุน เน่ืองจาก B/C ratio  มีค่ามากกวา่1 
  
 6) ระยะเวลาคืนทุนของโครงการแบบปรับค่าเวลา (Discounted Payback Period: DPB) 

ปี รวมค่าใชจ่้าย ผลตอบแทน 
ผลตอบ 
แทนสุทธิ 

มลูค่าปัจจุบนัผลตอบ 
แทนสุทธิ 

กระแสเงินสด
สะสม 

0 80,000   -80,000 -80,000 -80,000 
1 224,723 72,000 -152,723 -142,511 -222,511 
2 80,426 74,239 -6,187 -5,387 -227,898 
3 82,927 76,548 -6,379 -5,183 -233,081 
4 85,506 78,929 -6,577 -4,987 -238,067 
5 88,165 81,383 -6,782 -4,798 -242,866 
6 90,907 83,914 -6,993 -4,617 -247,482 
7 93,734 86,524 -7,210 -4,442 -251,924 
8 96,650 89,215 -7,435 -4,274 -256,197 
9 99,655 91,990 -7,666 -4,112 -260,309 

10 102,755 94,850 -7,904 -3,956 -264,266 
11 222,686 97,800 -124,886 -58,329 -322,595 
12 83,684 100,842 17,157 7,478 -315,117 
13 8,665 103,978 95,313 38,763 -276,355 
14 8,934 107,212 98,278 37,295 -239,059 
15 9,212 3,203,710 3,194,498 1,131,221 892,162 

 จากสูตร DPB = A+  เม่ือแทนค่าจะได ้DPB = 14+(239.059/1,131,221) เท่ากบั 14.2 หรือมีค่าเท่ากบั 14 ปี 

2 เดอืน ซ่ึงนอ้ยกวา่ระยะเวลาส้ินสุดโครงการคือ15ปี ดงันั้น โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 7) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
7.1) กรณีท่ี1 อตัราดอกเบ้ียMLR เปล่ียนแปลงเป็น 7.988% ตลอดอายโุครงการ 
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 - มลูค่าปัจจุบนัผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV): เม่ืออตัราดอกเบ้ียMLR 
เพ่ิมข้ึน ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงคือ ตน้ทุนการผอ่นช าระมีมลูค่าเพ่ิมข้ึนและอตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน และจากการค านวณพบวา่ 
NPV เท่ากบั 740,793 บาท ซ่ึงมากกวา่ 0 ดงันั้นโครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
  - อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR): พบวา่ IRR เท่ากบั 18.89% ซ่ึง
มากกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(7.988%) ดงันั้นโครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 - อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit cost ratio หรือ B/C Ratio): จากการค านวณไดผ้ลลพัธ์เท่ากบั 1.76 
เท่า ซ่ึงมากกวา่ 1 ดงันั้นโครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 - ระยะเวลาคืนทุนของโครงการแบบปรับค่าเวลา (Discounted Payback Period: DPB): จากการค านวณ 
DPB = 14+(267,926/1,008,719) ไดผ้ลลพัธ์เท่ากบั 14.3 หรือ 14 ปี 3 เดอืน ซ่ึงระยะเวลาคืนทุนของโครงการนอ้ย
กวา่ระยะเวลาส้ินสุดโครงการคือ15ปี ดงันั้น โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
7.2) กรณีท่ี2 อตัราดอกเบ้ียMLR เปล่ียนแปลงเป็น 8.988% ตลอดอายโุครงการ 
 - มลูค่าปัจจุบนัผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV): เม่ืออตัราดอกเบ้ียMLR เพ่ิมข้ึน ส่ิง
ท่ีเปล่ียนแปลงคือ ตน้ทุนการผ่อนช าระมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนและอตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน และจากการค านวณพบวา่ NPV เท่ากบั 
577,617 บาท ซ่ึงมากกวา่ 0 ดงันั้นโครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน  
 - อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR): พบวา่ IRR เท่ากบั 18.48% ซ่ึง
มากกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(8.988%) ดงันั้นโครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 - อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit cost ratio หรือ B/C Ratio): จากการค านวณไดผ้ลลพัธ์เท่ากบั 1.6 
เท่า ซ่ึงมากกวา่ 1 ดงันั้นโครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 - ระยะเวลาคืนทุนของโครงการแบบปรับค่าเวลา (Discounted Payback Period: DPB): จากการค านวณ 
DPB = 14+ (300,844/878,461) ไดผ้ลลพัธ์เท่ากบั 14.3 หรือ 14 ปี 3 เดอืน ซ่ึงระยะเวลาคืนทุนของโครงการนอ้ยกวา่
ระยะเวลาส้ินสุดโครงการคือ15ปี ดงันั้น โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 7.3) กรณีท่ี3 อตัราการวา่งของหอ้งเช่าเป็น 6 เดือนทุกปี ตลอดอายโุครงการ 
- มลูค่าปัจจุบนัผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV): เม่ือไม่มีผูเ้ช่าเป็นระยะเวลา 6 เดือนในทุกปี 
ส่งผลใหร้ายไดล้ดลงจากกรณีปกติ และจากการค านวณพบวา่ NPV เท่ากบั 502,165 บาท ซ่ึงมากกวา่ 0 ดงันั้นโครงการมี
ความคุม้ค่าในการลงทุน  
 - อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR): พบวา่ IRR เท่ากบั 13.025% ซ่ึง
มากกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(7.166%) ดงันั้นโครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 - อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit cost ratio หรือ B/C Ratio): จากการค านวณไดผ้ลลพัธ์เท่ากบั 1.51 
เท่า ซ่ึงมากกวา่ 1 ดงันั้นโครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 - ระยะเวลาคืนทุนของโครงการแบบปรับค่าเวลา (Discounted Payback Period: DPB): จากการค านวณ 
DPB = 14+ (609,482/502,165) ไดผ้ลลพัธ์เท่ากบั 14.5 หรือ 14 ปี 5 เดอืน ซ่ึงระยะเวลาคืนทุนของโครงการนอ้ยกวา่
ระยะเวลาส้ินสุดโครงการคือ15ปี ดงันั้น โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
7.4) กรณีท่ี4 อตัราการวา่งของหอ้งเช่าเป็น 8 เดือนทุกปี ตลอดอายโุครงการ 
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- มลูค่าปัจจุบนัผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) :  เม่ือไม่มีผูเ้ช่าเป็นระยะเวลา     8 
เดือนในทุกปี และจากการค านวณพบวา่ NPV เท่ากบั 372,167 บาท ซ่ึงมากกวา่ 0 ดงันั้นโครงการมีความคุม้ค่าใน
การลงทุน  
 - อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR): พบวา่ IRR เท่ากบั 11.337% ซ่ึง
มากกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(7.166%) ดงันั้นโครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 - อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit cost ratio หรือ B/C Ratio): จากการค านวณไดผ้ลลพัธ์เท่ากบั 1.38 
เท่า ซ่ึงมากกวา่ 1 ดงันั้นโครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
- ระยะเวลาคืนทุนของโครงการแบบปรับค่าเวลา (Discounted Payback Period: DPB): จากการค านวณ DPB = 
14+(732,957/1,105,123) ไดผ้ลลพัธ์เท่ากบั 14.7 หรือ 14 ปี 7 เดอืน ซ่ึงระยะเวลาคืนทุนของโครงการนอ้ยกวา่
ระยะเวลาส้ินสุดโครงการคือ15ปี ดงันั้น โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 การประเมินมลูค่าในอนาคตของหอ้งคอนโดมิเนียม ควรประเมินมูลค่าโดยค านึงถึงทุกปัจจยัส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งและสมมติปัจจยัอ่ืนคงท่ี จากนั้นสร้างสมการและศึกษาประกอบกบัขอ้มูลในอดีตและขอ้มลูท าการส ารวจ
ในปัจจุบนั ซ่ึงจะเป็นการประเมินมูลค่าท่ีมีความละเอียดและแม่นย  า 
 การส ารวจความตอ้งการเช่าท่ีอยู่อาศยั ควรท าการส ารวจความตอ้งการเช่าท่ีอยู่อาศยัภายในบริเวณท่ีตอ้งการ 
ลงทุนอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ช่าและเกง็ก าไร โดยวิธีการแจกแบบสอบถามโดยใหร้ะบุถึงความตอ้งการดา้นต่างๆ เช่น 
ราคาท่ียอมรับ ลกัษณะหอ้งท่ีตอ้งการ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการ ฯลฯ ซ่ึงจะท าใหท้ราบความตอ้งการของ
กลุ่มลกูคา้ก่อนตดัสินใจลงทุน 
 การประเมินความคุม้ค่าของทุกคอนโดมิเนียม ควรท าการประเมินความคุม้ค่าของคอนโดมิเนียมอ่ืนดว้ย 
เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลเปรียบเทียบประกอบการตดัสินใจลงทุนเช่าซ้ือในโครงการใดโครงการหน่ึง ท่ีจะใชผ้ลตอบแทน
ในการลงทุนท่ีคุม้ค่ากวา่ 
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เปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อมูลค่าการน าเข้าและมูลค่าการส่งออกภายใต้วธีิการช าระ
เงนิแบบเลตเตอร์ออฟเครดติ กรณศึีกษาธนาคาร A 

A Comparison of Factors Affecting the Value of Imports and Exports under the 
Letter of Credit a Case Study of Bank A 

ภารดี เลศิอนันต์ตระกูล2 
Paradee Lerdanantakool 

  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงสภาพทัว่ไปของปัจจยัและขนาดอิทธิพลของแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อ
มูลค่าการน าเขา้และมูลค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต โดยใชข้อ้มูลจากธนาคาร A 
เป็นกรณีศึกษา ซ่ึงมีตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ีย ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
ดชันีการคา้และราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม โดยใช้
ขอ้มูลอนุกรมเวลารายเดือน ตั้ งแต่เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2552–พฤศจิกายนปี พ.ศ. 2557 น ามาวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุและประมาณค่าสมัประสิทธ์ิดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ดว้ยโปรแกรม E-Views 
 
ค าส าคัญ: มลูค่าการน าเข้า, มลูค่าการส่งออก, เลตเตอร์ออฟเครดิต 
 

Abstract 
This study aims to determine the general condition of the size and influence of each of the factors that affect the 
value of imports and exports under the letter of credit. Bank A using data from a case study. The independent 
variables related to this research including Real effective exchange rate Interest rate Domestic private 
consumption Trade index and price - to compare (USD) and Manufacturing production index. Using time series 
data monthly since January 2009-November 2014. Analysis using Multiple Linear Regression and the estimated 
coefficients by Ordinary Lease Square with E-Views. 
 
Keywords: Value of Imports, Value of Exports, Letter of Credit 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นประเทศก าลงัพฒันา และประเทศต่างๆก็มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ส่งผลให้เกิดการ
น าเขา้และการส่งออกสินคา้กนัมากข้ึน อนัเกิดจากความเช่ือมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจท่ีเป็นภาคการผลิตท่ีแทจ้ริง
และภาคการเงิน ในการคา้ระหว่างประเทศนั้นมีผูค้า้ขายกนัอยู่สองฝ่าย ไดแ้ก่ ผูน้ าเขา้และผูส่้งออก การท่ีผูซ้ื้อและ
ผูข้ายอาศยัอยู่คนละประเทศ ตอ้งการท่ีจะซ้ือขายกนันั้น ต่างคนอาจจะยงัไม่รู้จกักนัดีพอ ท าใหต่้างคนต่างเกิดความ
ไม่มัน่ใจกนัข้ึน ซ่ึงผูซ้ื้อก็อยากไดต้วัสินคา้ ส่วนผูข้ายก็อยากไดเ้งินท่ีแน่นอน จากกลไกระบบการเงินระหว่าง
ประเทศจะช่วยท าให้ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุถึงความตอ้งการของตนเองได ้เพราะโดยทัว่ไปแลว้จะตอ้งมีการ
เจรจาตกลงกนัว่าจะซ้ือขายสินคา้อะไร ปริมาณเท่าไร ราคาเท่าไร ส่งมอบกนัเม่ือไร แลว้เร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งตกลง
กนัก็คือ วิธีการช าระเงิน ซ่ึงมีใช้กนัอยู่ 4 วิธี ได้แก่ การช าระเงินล่วงหน้า เปิดบัญชี ตั๋วเงินเพ่ือการเรียกเก็บท่ีมี
เอกสารประกอบ และเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีมีเอกสารประกอบ ในปัจจุบนัการคา้ระหวา่งประเทศส่วนใหญ่นิยมระบุ
เง่ือนไขวิธีการช าระเงินค่าสินค้าด้วยระบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) หรือท่ีเรียกกันย่อๆว่า 
“เครดิต” หรือ “แอลซี” เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือทางการเงินชนิดหน่ึงท่ีใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูซ้ื้อและผูข้าย เป็นตวั
ช่วยให้การซ้ือขายสินคา้ระหว่างประเทศและการช าระเงินมีความสะดวกสบายมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีท่ีผู ้
น าเขา้และผูส่้งออกยงัไม่มัน่ใจระหว่างกนัในเร่ืองจ านวนเงิน การช าระเงินตราต่างสกุลกนั การส่ือสารและภาษา 
รวมถึงวิธีปฏิบติัทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั เลตเตอร์ออฟเครดิตสามารถปกป้องผูซ้ื้อให้ไดรั้บการปฏิบติัตามเง่ือนไข
ขอ้ตกลงดว้ยการระบุระยะเวลา 3 อย่างท่ีส าคญั อนัไดแ้ก่ วนัท่ีหมดอายุของเลตเตอร์ออฟเครดิต วนัสุดทา้ยของการ
ส่งสินคา้ออก และช่วงเวลาวนัสุดทา้ยของการยื่นเอกสารใหก้บัธนาคารผูไ้ดรั้บการแต่งตั้ง รวมถึงระบุตวัเอกสารท่ีผู ้
ซ้ือต้องการและเง่ือนไขอ่ืนๆอย่างชัดเจน ท าให้ผูข้ายจ าเป็นต้องปฏิบัติตามก่อนท่ีจะได้รับการช าระเงิน ใน
ขณะเดียวกนัก็ยงัปกป้องผูข้ายสินคา้ให้ไดรั้บการช าระเงินตรงตามจ านวนและสกุลเงินท่ีตกลงกนัไว ้เม่ือมีการ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขในเลตเตอร์ออฟเครดิตไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงกบัภายใตป้ระเพณีพิธีปฏิบติัเก่ียวกบั
เลตเตอร์ออฟเครดิต ท่ีมีเอกสารประกอบของหอการคา้นานาชาติ เลขท่ี 600 (The Uniform Customs and Practice 
for Documentary Credits: UCP 600) และมาตรฐานสากลในการปฏิบติัของธนาคารส าหรับการตรวจเอกสารภายใต้
เลตเตอร์ออฟเครดิต ฉบบัปรับปรุง ค.ศ. 2013 (International Standard Banking Practice Publication No. 745E) เพ่ือ
ก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้ง และการปฏิบติัของธนาคารในการเปิดและใชเ้ลตเตอร์ออฟ
เครดิตใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั อีกทั้งตลาดการเงินระหวา่งประเทศยงัสามารถช่วยสนบัสนุนการจดัหาเงินทุน
ให้กบัผูน้ าเขา้และผูส่้งออก โดยการแปลงสภาพของตราสารเครดิต L/C เป็นหลกัค ้ าประกนัการให้สินเช่ือแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอีกดว้ย การเลือกใชก้รณีศึกษาของธนาคาร A เน่ืองจากผูวิ้จยัมีขอ้มลูและเห็นว่าเป็นสถาบนัการเงินของคน
ไทย อีกทั้งในปัจจุบนัเป็นธนาคารชั้นน าท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอนัดบัตน้ๆของ
ประเทศไทย 
     จากความส าคญัของการคา้ระหว่างประเทศควบคู่กบัเคร่ืองมือทางการเงินระหว่างประเทศอย่างเลตเตอร์ออฟ
เครดิต และเป็นท่ีทราบกนัดีว่ามูลค่าการน าเขา้และส่งออกของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัหลากหลาย
ปัจจยั ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดเ้ลือกปัจจยัมาท าการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ีย ดชันีการอุปโภค
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บริโภคภาคเอกชน ดชันีการค้าและราคาสินค้าเข้า-ออกเปรียบเทียบ (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม โดยคาดว่าผลการศึกษาท่ีไดจ้ะตอบโจทยต์ามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ี ท าใหท้ราบถึงสภาพทัว่ไป
ของปัจจยั และท าให้ทราบถึงขนาดอิทธิพลของแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าการน าเขา้และมูลค่าการส่งออกภายใต้
วิธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต เพ่ือรองรับกบัปัญหาความผนัผวนของปัจจยัต่างๆไดดี้มากข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
     อตัราดอกเบ้ีย เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรทั้งระบบเศรษฐกิจและภาคการเงิน อนัมีผลต่อมาตรฐาน
การครองชีพของประชาชนในประเทศ ทฤษฎีซ่ึงอธิบายถึงการก าหนดข้ึนเป็นอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพท่ีส าคญั ขอ
กล่าวถึงเพียงทฤษฎีปริมาณเงินใหกู้ ้ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายในส่วนของตลาดสินเช่ือเท่านั้น ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู้ ้มี
พ้ืนฐานคลา้ยกับทฤษฎีของคลาสสิก แต่ไดมี้การน าตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นจริงของระบบเศรษฐกิจมา
ประกอบการวิเคราะห์ ซ่ึงเห็นว่า อตัราดอกเบ้ียโดยแทจ้ริงแลว้ไม่ไดจ่้ายเพ่ือการออมแต่เป็นการจ่ายเพ่ือการให้กู ้
ดงันั้น อตัราดอกเบ้ียจึงถูกก าหนดโดยอุปทานของเงินใหกู้ก้บัอุปสงคข์องเงินขอกู ้ซ่ึงนโยบายการเงินและอุปทาน
ของเงินตอบสนองกบัอตัราดอกเบ้ียในเชิงบวก ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนปริมาณความตอ้งการเงินทุนจะนอ้ยลง 
และถา้อตัราดอกเบ้ียต ่าลงปริมาณความตอ้งการเงินทุนจะเพ่ิมข้ึน (วเรศ อุปปาติก, 2544) 
     เกวลิน ตั้งค า (2544) ไดท้ าการศึกษาการเปรียบเทียบอุปสงคก์ารน าเขา้และส่งออกของประเทศไทยก่อนและหลงั
ค่าของเงินบาทลอยตวั เพ่ือวิเคราะห์ตวัแปรท่ีก าหนดอุปสงค์การน าเขา้และอุปสงคก์ารส่งออก และเปรียบเทียบค่า
ความยืดหยุน่ของอุปสงคก์ารน าเขา้และอุปสงคก์ารส่งออก โดยท่ีแบบจ าลองอุปสงคก์ารน าเขา้ของประเทศไทยใช้
ตวัแปรอิสระดงัน้ี ดชันีรายไดท่ี้แทจ้ริงของประเทศไทย ดชันีราคาเปรียบเทียบระหว่างดชันีมูลค่าการน าเขา้สินคา้
ต่อหน่วยและดชันีราคาขายส่งของประเทศไทย ดชันีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีแทจ้ริง ดชันีปริมาณการ
น าเขา้ในเดือนท่ีผ่านมา ส่วนแบบจ าลองอุปสงค์การส่งออกของประเทศไทยใชต้วัแปรอิสระดงัน้ี ดชันีรายไดท่ี้
แทจ้ริงของโลก ดชันีราคาเปรียบเทียบระหว่างดชันีมูลค่าการส่งออกสินคา้ต่อหน่วยของไทยและดชันีราคาส่งออก
ของโลก ดชันีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีแทจ้ริง ดชันีปริมาณการส่งออกในเดือนท่ีผ่านมา โดยใชรู้ป
แบบจ าลองของออสกอ้ีู (Oskooee, 1984) เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการน าเขา้และการส่งออก 
และเปรียบเทียบนโยบายในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาอุปสงคก์ารน าเขา้และอุปสงคก์ารส่งออกของไทยทั้ง 2 ช่วงนั้น 
     ศกัด์ิสินธ์ุ ชาญสุนทร (2545) ไดศึ้กษาวิเคราะห์ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของไทยและประเทศคู่แข่งขนัต่อ
มูลค่าส่งออกสินคา้ไทยสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆของรัฐ แลว้
น ามาค านวณหาดชันีค่าเงินบาทไทย และน าดชันีค่าเงินบาทไทยท่ีไดม้าวิเคราะห์ร่วมกบัดชันีราคาส่งออก และ
รายไดป้ระชาชาติสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีวิธีวิเคราะห์ดงัน้ี การหาดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง การหามูลค่าการส่งออกท่ีแทจ้ริง 
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าการส่งออกท่ีแทจ้ริง วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริงกบัสัดส่วนการน าเขา้สินคา้จากประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา หาค่าความยืดหยุ่น ศึกษา
ความสัมพนัธ์ในรูปแบบสมการถดถอยต่อมูลค่าการส่งออก เม่ือประเทศไทยไดป้ระกาศใชร้ะบบอตัราแลกเปล่ียน
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แบบลอยตวัภายใตก้ารจดัการ ระดบัอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทไทยมีการเคล่ือนไหวข้ึนลงมาก ส่วนประเทศคู่
แข่งขนัทางการคา้ของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาก็มีการเคล่ือนไหวของค่าเงินในลกัษณะเดียวกนั ผลการศึกษา
พบว่า อัตราแลกเปล่ียนเป็นเพียงปัจจัยหน่ึงเท่านั้นท่ีมีส่วนในการก าหนดมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยงั
ต่างประเทศ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆอีกมากท่ีส่งผลกระทบต่อมลูค่าการส่งออกสินคา้ไทยไปยงัต่างประเทศ 
     นิศาชล บุง้ทอง (2546) ไดศึ้กษาผลกระทบของดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริงท่ีมีต่อการส่งออกสินคา้ ซ่ึงปัจจยัท่ีน ามาใช้
ในการพิจารณาถึงความสามารถทางการแข่งขนัในการส่งออกสินคา้ ก็คือ ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริง หากดชันีค่าเงินท่ี
แทจ้ริงมีค่าลดลง ก็จะช่วยให้ประเทศสามารถส่งออกสินคา้ไดม้ากข้ึน เพราะในสายตาของชาวต่างชาติ จะเห็นว่า
สินคา้ท่ีน าเขา้มีราคาถูกลง ไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริงภายในประเทศไทย อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย โดยน ามาพิจารณาวา่ ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริงอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมหรือไม่ และใชวิ้ธีวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ 
โดยสมการถดถอยเชิงซ้อนหลายตวัแปร ประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดธรรมดา เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบถึง
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงต่อมูลค่าการส่งออกสินคา้โดยรวม ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติ และ
ปริมาณการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งทางการคา้ใน 2 ตลาดหลกั ไดแ้ก่ ตลาด
สหรัฐฯ และตลาดญ่ีปุ่น ผลการศึกษาพบว่า ดชันีค่าเงินท่ีแทจ้ริงภายในประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีการ
อ่อนค่ามากกว่าค่าดชันี ณ ปีฐาน ตลอดช่วงเวลาของการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ ค่าเงินท่ีเป็นอยูข่องเงินสกลุบาท เงิน
สกลุริงกิต และเงินสกุลรูเปีย มีการอ่อนค่ามากเกินไป โดยเงินสกลุภายในประเทศอินโดนีเซียมีแนวโนม้การอ่อนค่า
ลงมากท่ีสุด ตามมาดว้ยประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย ตามล าดบั 
     ทิชา ขจรเกียรติอุดม (2549) ไดศึ้กษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าเขา้และการส่งออกของประเทศไทย โดยใช้
เทคนิค Cointegration และ Error Correction Method ในการประมาณความสัมพันธ์ในระยะยาวและระยะสั้ น 
การศึกษาพบว่ามูลค่าน าเขา้ในสินค้าท่ีศึกษามีการตอบสนองต่อราคาน าเข้าโดยเปรียบเทียบ รายได้และอตัรา
แลกเปล่ียนในนาม โดยท่ีความยืดหยุ่นของมูลค่าน าเขา้ต่ออตัราแลกเปล่ียนมีค่าค่อนขา้งสูง การเปล่ียนแปลงของ
อัตราแลกเปล่ียนส่งผลต่อการน าเข้าในขนาดท่ีมาก ซ่ึงอาจเพราะเน่ืองจากในงานศึกษาน้ีอยู่ในช่วงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงของระบบเงินจากการจดัการค่าเงินบาทแบบตะกร้าเงินมาเป็นแบบลอยตวั ดงันั้น อตัราแลกเปล่ียนจึง
ส่งผลต่อการน าเขา้อย่างมาก นอกจากนั้นผลการศึกษายงับ่งช้ีว่าวิกฤติเศรษฐกิจส่งผลต่อการน าเขา้ในสินคา้น าเขา้
รวม สินคา้วตัถุดิบ สินคา้ทุน สินคา้เช้ือเพลิง เคมีภณัฑ ์และเคร่ืองจกัร ดา้นอุปทานการส่งออก มีการตอบสนองต่อ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเกือบทุกสินคา้ ยกเวน้ สินคา้ประมง กุง้สดแช่แข็ง เส้ือผา้ส าเร็จรูป อญัมณีและ
เคร่ืองประดบั ส าหรับดา้นอุปสงค์การส่งออกมีการตอบสนองต่อราคาเช่นเดียวกนั ส่วนค่าความยืดหยุ่นต่ออตัรา
แลกเปล่ียนในนามของสินคา้ส่งออกรวม และสินคา้อุตสาหกรรม มีเคร่ืองหมายเป็นบวกตรงตามสมมติฐาน ผลของ
การส่งออกต่อรายไดต่้างประเทศ แสดงทิศทางวา่การส่งออกของประเทศไทยเป็นผลมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจ
โลกดว้ย 
     CheHashim and Mahdzan (2014) ร่วมกันส ารวจปัญหาการทุจริตในการท าธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิตจาก
ประสบการณ์ของธนาคารในประเทศมาเลเซีย ส ารวจวิธีการท างานท่ีใชโ้ดยทัว่ไปและเนน้การด าเนินการต่างๆท่ี
ธนาคารตอ้งจดัการกบัเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิตปลอมและสินคา้ปลอม พบวา่แมจ้ะมีเหตุการณ์ของการทุจริตจริง 
ธนาคารก็ไดรั้บค าแนะน าจากกรมศุลกากรและการปฏิบติัตามUCPท่ีชดัเจน ไดย้ืนยนัว่าธนาคารจะตอ้งช าระเงิน
ให้แก่ผูข้ายเม่ือปฏิบติัตามขอ้ตกลงในเครดิตไดอ้ย่างถูกตอ้ง แสดงใหเ้ห็นว่าธนาคารตอ้งปฏิบติัตามUCP แมจ้ะถูก
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น าเสนอดว้ยเอกสารปลอมท่ีไม่สามารถพิสูจน์ไดอ้ย่างเต็มท่ี เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชเ้พ่ืออ านวย
ความสะดวกในการช าระเงินในการท าธุรกรรมระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย สามารถน ามาใช้ไดท้ั้ งในประเทศหรือ
ระหว่างประเทศทัว่โลก ซ่ึงถูกควบคุมโดยกรมศุลกากรและการปฏิบติัตามUCPและสภาหอการคา้ระหวา่งประเทศ
ของพาณิชย ์(ICC) ธนาคารรับผิดชอบในการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารหรือลายเซ็นท่ีระบุไวเ้ท่านั้น ดงันั้น
ในกรณีท่ีจะจ่ายเงินให้แก่ผูข้ายผิดพลาดนั้น ในUCP600 ขอ้34 อา้งไวอ้ย่างชัดเจนว่าธนาคารไม่ไดรั้บผิดชอบต่อ
เอกสารปลอมแปลงหรือสินคา้ท่ีตกลงซ้ือขายกนัท่ีระบุไวใ้นเครดิต จากการศึกษาท่ีไม่มีขอ้มูลทางสถิติ จึงท าการ
ส ารวจปัญหาโดยใชวิ้ธีเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์กบันายธนาคารและผูเ้ช่ียวชาญดา้นเลตเตอร์
ออฟเครดิต นอกจากน้ียงัไดส้มัภาษณ์ผูอ้  านวยการทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMB) จนไดรั้บขอ้มูลเชิงลึกและความ
คิดเห็นของเขา การทุจริตในการท าธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิตโดยทัว่ไปถกูมองว่าค่อนขา้งยาก โดยทัว่ไปUCPไม่
มีการบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย แมว้่าUCPจะใชท้ัว่โลกแต่ก็ไม่ไดถู้กยอมรับเป็นกฎหมายท่ีสามารถบงัคบัใชก้บัศาลใน
ประเทศได ้ดงันั้นการแกปั้ญหาคือ บงัคบัใชก้ฎหมายทอ้งถ่ินในการลงโทษผูทุ้จริตเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นแนวทาง
ท่ีชดัเจน และแนวทางท่ีน่าจะเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินการโดยธนาคารคือ การใชห้ลกัการของ KYC หรือ “รู้ลกูคา้ของ
คุณ” ก่อนท่ีจะมีการอนุมติัใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต ท าให้สามารถดูแลลูกค้าท่ีมีประวติัท่ีดีแลว้ธนาคารจะรู้สึก
ปลอดภยัมากข้ึน 
     ผูวิ้จยัไดส้นใจศึกษาการคา้ระหว่างประเทศควบคู่กบัเคร่ืองมือทางการเงินระหว่างประเทศอย่างเลตเตอร์ออฟ
เครดิต ซ่ึงไดเ้ลือกตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา โดยพิจารณาจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษา และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ีย และ ดชันีการคา้และราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ 
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ส่วนดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม เป็นปัจจยัท่ีผูวิ้จยั
สนใจเพ่ิมเติมเพราะเห็นว่าทั้งสองปัจจยัน้ีเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงของรายไดป้ระชาชาติสุทธิท่ีมีขอ้มูลอนุกรม
เวลาเป็นรายเดือน พร้อมกบัวิเคราะห์ถึงสภาพทัว่ไปของปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าการน าเขา้และมูลค่าการส่งออกภายใต้
วิธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต และทราบถึงขนาดอิทธิพลของแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าการน าเขา้และ
มลูค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาในคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time series data) เป็น
รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2552–พฤศจิกายนปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งส้ินจ านวน 71 เดือน ซ่ึงท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่างๆดงัน้ี มูลค่าการน าเขา้ภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต และมูลค่าการส่งออก
ภายใต้วิธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต  โดยเก็บข้อมูลจากธนาคาร A ดชันีค่าเงินบาทท่ีแท้จริง อตัรา
ดอกเบ้ีย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน  ดัชนีการค้าและราคาสินค้าเข้า -ออกเปรียบเทียบ (ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) โดยเก็บขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม โดยเก็บขอ้มูลจากส านกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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     วิธีการศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้บ่งวิธีการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
analysis) เป็นการศึกษาสภาพทัว่ไปของตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา อนัไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง อตัรา
ดอกเบ้ีย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการค้าและราคาสินค้าเข้า-ออกเปรียบเทียบ (ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม พร้อมกบัการวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อตวัแปรตามอย่างมูลค่าการ
น าเขา้และมูลค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต และทราบถึงขนาดอิทธิพลของแต่ละ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกนั 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ใช้การ
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชว้ิธีทาง เศรษฐมิติ (Econometrics analysis) เพ่ือทดสอบและหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ
กบัตวัแปรตามเพ่ือตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยท าการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัดงักล่าวดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์เชิงอนุกรมเวลา (Time Series 
Analysis) ซ่ึงค านวณโดยโปรแกรมทางสถิติ Eviews โดยสามารถแสดงเป็นแบบจ าลองสมการถดถอยได ้2 สมการ
ดงัน้ี 
 

IMLC = β10 + β11(REER) + β12(I1) + β13(I2) + β14(I3) + β15(MPI) + ε1i  (1) 
 

EXLC = β20 + β21(REER) + β22(I1) + β23(I2) + β24(I3) + β25(MPI) + ε2i  (2) 
 
     การน าเสนอการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิจากแบบจ าลองของปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าการน าเขา้และมูลค่าการ
ส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต โดยแยกผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นผล
การทดสอบความน่ิงของขอ้มูลอนุกรมเวลา (Unit root test) ผลการทดสอบปัญหา Multicollinearity ผลการทดสอบ
ปัญหา Heteroskedasticity และผลการทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยท าการแก้ปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้ได้
รูปแบบสมการท่ีดีท่ีสุด ส่วนท่ีสองเป็นการแสดงผลการทดสอบท่ีระดบันยัส าคญัของตวัแปรอิสระแต่ละตวัตามค่า
สมัประสิทธ์ิของแบบจ าลอง และส่วนท่ีสามเป็นการแสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างสองค่าสมัประสิทธ์ิ
ของการถดถอยของแบบจ าลองทั้งสองสมการ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการทดสอบความเป็น Unit Root ท่ีค่าระดบัของขอ้มูล (At Level) ในรูปแบบต่างๆ พบว่ามีเพียงตวัแปรดชันี
ผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีมีค่ามากกว่าค่าสัมบูรณ์ของ Mackinnon Critical Value ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติร้อยละ 
99 ดว้ยการทดสอบแบบมีเฉพาะค่าคงท่ี หรือ มีค่าคงท่ีและแนวโนม้ของเวลา จึงท าให้สามารถปฏิเสธสมมติฐาน
หลกัได ้แสดงวา่ตวัแปรมีลกัษณะ Stationary ท่ีระดบัขอ้มูล (At Level) ดงันั้น ตวัแปรอ่ืนๆ จึงตอ้งแปลงขอ้มลูใหอ้ยู่
ในรูปของผลต่างคร้ังท่ี 1 (At First Difference) และทดสอบ Unit Root เพ่ือทดสอบอีกคร้ัง ผลการทดสอบความเป็น 
Unit Root ท่ีค่าระดบัของขอ้มูล (At First Difference) ในรูปแบบต่างๆ พบว่ามีตวัแปรทั้งหมดท่ีท าการทดสอบมีค่า
มากกว่าค่าสมับูรณ์ของ Mackinnon Critical Value ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติร้อยละ 99 ดว้ยการทดสอบแบบไม่
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มีค่าคงท่ีและแนวโนม้ของเวลา หรือ มีเฉพาะค่าคงท่ี หรือ มีค่าคงท่ีและแนวโนม้ของเวลา จึงท าให้สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลกัได ้แสดงวา่ตวัแปรทั้งหมดมีลกัษณะ Stationary ท่ีระดบัขอ้มลู (At First Difference) 
     ตรวจสอบปัญหา Multicollinearity โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Simple 
Correlation Coefficients) ของตวัแปรต่างๆ พบว่าไม่มีค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระคู่ใดท่ีมีค่ามากกว่า 0.8 จึง
สามารถสรุปไดว้า่ สมการถดถอยท่ีใชใ้นการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิในคร้ังน้ีไม่มีปัญหา Multicollinearity 
     จากแบบจ าลองมูลค่าการน าเขา้ มีการตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนท่ีไม่คงท่ีดว้ยวิธีการ 
White’s heteroskedasticity test พบว่าผลการวิเคราะห์ค่า nR2 ของแบบจ าลองมีค่านอ้ยกวา่ค่าวิกฤตท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 หรือเราสามารถตรวจสอบไดจ้ากค่า Probability ของ F-statistic > 0.05 ก็ได ้พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.5011 จึงไม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงใหเ้ห็นวา่แบบจ าลองสมการขา้งตน้ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity ในท านอง
เดียวกนัจากแบบจ าลองมูลค่าการส่งออก พบวา่ผลการวิเคราะห์ค่า nR2 ของแบบจ าลองมีค่านอ้ยกวา่ค่าวิกฤตท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 หรือเราสามารถตรวจสอบไดจ้ากค่า Probability ของ F-statistic > 0.05 กไ็ด ้พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.9890 
จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงใหเ้ห็นวา่แบบจ าลองสมการขา้งตน้ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity 
     จากแบบจ าลองมูลค่าการน าเข้า มีการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ด้วยวิธี Breusch-Godfrey (BG) Test 
หรือ LM Test พบว่าค่าทดสอบทางสถิติท่ีไดจ้ากการค านวณ (F-statistic และ nR2) มีค่านอ้ยกว่าค่าวิกฤตท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 หรือเราสามารถตรวจสอบไดจ้ากค่า Probability ของ F-statistic > 0.05 กไ็ด ้พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.6360 
จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองสมการข้างตน้ไม่มีปัญหา Autocorrelation ใน
ท านองเดียวกนัจากแบบจ าลองมูลค่าการส่งออก พบว่าค่าทดสอบทางสถิติท่ีไดจ้ากการค านวณ (F-statistic และ 
nR2) มีค่านอ้ยกว่าค่าวิกฤตท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 หรือเราสามารถตรวจสอบไดจ้ากค่า Probability ของ F-statistic > 
0.05 ก็ได ้พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.2391 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงใหเ้ห็นว่าแบบจ าลองสมการขา้งตน้
ไม่มีปัญหา Autocorrelation 
     ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ โดยมีมูลค่าการน าเขา้ภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็น
ตวัแปรตาม พบว่าไม่มีตวัแปรใดท่ีมีผลต่อตวัแปรตามอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 0.05 และ 0.01 และเม่ือ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรต่างๆ ยงัพบอีกว่ามีเพียงดัชนีการค้าและราคาสินค้าเข้า-ออกเปรียบเทียบ 
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการน าเขา้ภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม ดงันั้นจึงตอ้งท าการทดสอบอีกคร้ังดว้ยขอ้มูลของทุกตวัแปรจะถูกค านวณอยู่ในรูป Log เพ่ือ
ปรับขนาดและหน่วยของขอ้มูลท่ีต่างกนัใหใ้กลเ้คียงกนัมากข้ึน และมีการปรับ Lag ของตวัแปรท่ีเหมาะสมตามการ
ทดสอบความน่ิง พบว่าตวัแปรดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง ดชันีการคา้และราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมมีผลต่อตวัแปรตามอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 และ 0.05 
โดยท่ีดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง ยงัมีผลต่อตวัแปรตามอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆ ยงัพบอีกว่าดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดชันีการคา้และราคาสินคา้เขา้-ออก
เปรียบเทียบ (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการน าเขา้ภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟ
เครดิตในทิศทางตรงกนัขา้ม 
     ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ โดยมีมลูค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็น
ตวัแปรตาม พบว่าตวัแปรท่ีมีผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 และ 0.05 ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย 
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โดยท่ีดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง ดชันีการคา้และราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และดชันี
อุตสาหกรรม มีผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร
ต่างๆ ยงัพบอีกว่ามีเพียงดชันีการคา้และราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัมลูค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตในทิศทางตรงกนัขา้ม 
     เม่ือพิจารณาจากค่า |Z| พบว่า ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงมีค่า |Z| เท่ากบั 2.1487 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1.96 แสดงว่าเป็น
ตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าการน าเขา้แตกต่างจากมูลค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟ
เครดิตอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 และอตัราดอกเบ้ียมีค่า |Z| เท่ากบั 1.7281 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1.645 แสดงว่าเป็นตวัแปรท่ี
ส่งผลกระทบต่อมลูค่าการน าเขา้แตกต่างจากมลูค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตอยา่งมี
นัยส าคัญท่ี 0.1 นอกจากน้ียงัพบว่า ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการค้าและราคาสินค้าเข้า -ออก
เปรียบเทียบ (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม เป็นตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าการน าเขา้
ไม่แตกต่างจากมลูค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตอีกดว้ย 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงต่อมลูค่าการน าเขา้และมลูค่าการ
ส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตวา่ ประเทศท่ีมีดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงต ่ากว่าจะเป็นประเทศ
ท่ีมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการส่งออกสินคา้มากกว่าประเทศท่ีมีดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงสูงกว่าในตลาด
ส่งออกเดียวกนั ดงันั้นดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการก าหนดความสามารถในการ
แข่งขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศของผูน้ าเขา้และผูส่้งออกสินคา้ 
     จากผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียต่อมูลค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงิน
แบบเลตเตอร์ออฟเครดิตว่า เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อการส่งออกเพียงดา้นเดียว เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเป็นตวั
แปรท่ีเช่ือมโยงระหว่างเคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายการเงินกบัเป้าหมายของนโยบายทางการเงินเพ่ือสร้างสมดุล
ภายในระบบเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัสามารถแปลงสภาพของตราสารเครดิต L/C เป็นหลกัค ้ าประกนัการกูเ้งินเพ่ือ
การผลิตสินค้าแก่ผูส่้งออก ดังทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ท่ีกล่าวไวว้่า ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนปริมาณความ
ตอ้งการเงินทุนจะนอ้ยลง และถา้อตัราดอกเบ้ียต ่าลงปริมาณความตอ้งการเงินทุนจะเพ่ิมข้ึน 
     จากผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งดชันีการคา้และราคาสินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) ต่อมลูค่าการน าเขา้และมลูค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตวา่ ดชันีท่ีใช้
วดัการเคล่ือนไหวของราคาสินคา้เขา้และสินคา้ออกโดยรวมนั้นก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญั หากประเทศไทยมีระดบัราคา
สินคา้ภายในประเทศสูงกว่าโดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่คา้ ก็จะส่งผลต่อความสามารถในการส่งออกสินคา้ของ
ไทยลดลง 
     จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการน าเขา้และมูลค่า
การส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตว่า เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัเพราะเป็นเคร่ืองช้ีวดั
ระดบัการผลิตและทิศทางของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเปรียบไดก้บัรายไดป้ระชาชาติท่ีมีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นราย
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เดือน ซ่ึงรายไดป้ระชาชาติมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัระดบัรายไดสุ้ทธิส่วนบุคคลของประชาชนในประเทศและ
แสดงถึงความสามารถในการน าเขา้และการส่งออกเพ่ือท าการคา้ระหวา่งประเทศอีกดว้ย 
     จากผลการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงขนาดอิทธิพลของแต่ละปัจจยันั้น พบว่า ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง และอตัรา
ดอกเบ้ีย เป็นตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าการน าเขา้แตกต่างจากมูลค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลต
เตอร์ออฟเครดิตอย่างมีนัยส าคญั นอกจากน้ียงัพบว่า ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดชันีการค้าและราคา
สินคา้เขา้-ออกเปรียบเทียบ (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม เป็นตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อ
มลูค่าการน าเขา้ไม่แตกต่างจากมลูค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตอีกดว้ย 
     ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัส าหรับธนาคาร เสนอแนะใหธ้นาคารพาณิชยทุ์กแห่งในประเทศไทยสนบัสนุนผูน้ าเขา้
และผูส่้งออกให้หันมาใช้วิธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต เสนอการจดัหาเงินทุนให้กับผูน้ าเข้าและผู ้
ส่งออก โดยการแปลงสภาพของตราสารเครดิต L/C เป็นหลกัค ้าประกนัการใหสิ้นเช่ือเพ่ือการผลิตแก่ผูส่้งออก เป็น
เงินทุนหมุนเวียนใหก้บัภาคเอกชน โดยออกนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราดอกเบ้ีย และเสนอตวัช่วยลดความเส่ียงทาง
การคา้ โดยออกนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือกระตุน้ระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งยงัท าให้ลูกคา้ท่ีเป็นผู ้
น าเขา้และผูส่้งออกเกิดความมัน่ใจกนัข้ึน ซ่ึงผูซ้ื้อก็ไดต้วัสินคา้ ส่วนผูข้ายก็ไดเ้งินท่ีแน่นอน เป็นการสนับสนุน
กลไกระบบการเงินระหวา่งประเทศท่ีช่วยท าใหท้ั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุถึงความตอ้งการของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 
     ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัส าหรับเอกชน เสนอแนะใหภ้าคเอกชนท าการคา้ระหว่างประเทศโดยหันมาใชวิ้ธีการ
ช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูซ้ื้อและผูข้าย เป็นตวั
ช่วยให้การซ้ือขายสินคา้ระหว่างประเทศและการช าระเงินมีความสะดวกสบายมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีท่ีผู ้
น าเขา้และผูส่้งออกยงัไม่มัน่ใจระหว่างกนัในเร่ืองจ านวนเงิน การช าระเงินตราต่างสกุลกนั การส่ือสารและภาษา 
รวมถึงวิธีปฏิบติัทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั และสามารถช่วยปกป้องทั้งผูน้ าเขา้และผูส่้งออกจากกลโกงการคา้ระหวา่ง
ประเทศ อีกทั้งตลาดการเงินระหว่างประเทศยงัสามารถช่วยสนบัสนุนการจดัหาเงินทุนใหก้บัผูน้ าเขา้และผูส่้งออก 
โดยการแปลงสภาพของตราสารเครดิต เป็นหลกัค ้าประกนัการใหสิ้นเช่ือแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอีกดว้ย 
     ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัส าหรับรัฐบาล เสนอแนะให้ภาครัฐบาลส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
การออกนโยบายการลดภาษีศุลกากรขาเขา้และขาออก โดยออกมาตรการส่งเสริมผูน้ าเขา้และผูส่้งออกใหห้นัมาใช้
วิธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีให้ความเป็นธรรมแก่ผูซ้ื้อและผูข้าย 
และป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากกลโกงการคา้ระหว่างประเทศ เช่น ปัญหาความล่าชา้ในการส่งมอบ
สินคา้ ปัญหาความล่าชา้ในการรับช าระเงินค่าสินคา้ เป็นตน้ และยงัมีส่วนช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบถึงสิทธิหนา้ท่ี
ของตนไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงในอนาคตหากมีเหตุเกิดขอ้พิพาทกนัข้ึน ผลการตดัสินก็จะมีความแน่นอนและเป็นธรรม
อีกดว้ย 
     ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัส าคญั 5 ตวั
แปร ดงันั้นผูท่ี้ประสงคจ์ะศึกษาต่อควรเลือกวิเคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัอ่ืนๆนอกเหนือจากงานวิจยัช้ินน้ี เพ่ือ
น ามาศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าการน าเขา้และมูลค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต 
เพ่ือจะไดท้ราบว่ามีปัจจยัใดอีกบา้งท่ีมีผลต่อมูลค่าการน าเขา้และมูลค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลต
เตอร์ออฟเครดิต ส่งผลใหธ้นาคารพาณิชยส์ามารถน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หานโยบายส่งเสริมท่ีเหมาะสมกบัการคา้
ระหวา่งประเทศเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างดี 2. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการเกบ็ขอ้มูลตวัแปร
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ตามเฉพาะของธนาคาร A ซ่ึงเป็นขอ้มลูท่ีมีเกบ็รายงานไวใ้ชภ้ายในองคก์รเท่านั้น เพราะในปัจจุบนัขอ้มูลของมลูค่า
การน าเขา้และมูลค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตไม่ไดมี้การเผยแพร่กนัโดยทัว่ไป
ในเวบไซด ์ท าใหค้วามละเอียดแม่นย  าของขอ้มูลและประสิทธิภาพของแบบจ าลองการศึกษาจึงมีขอ้จ ากดั ดงันั้นถา้
ในอนาคตไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีละเอียดแม่นย  าข้ึน รวมทั้งมีการเผยแพร่ขอ้มูลของธนาคารพาณิชยทุ์กแห่ง
ในประเทศไทยกนัโดยทัว่ไปแลว้ กจ็ะท าใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะศึกษาต่อ สามารถวิเคราะห์ขอ้มลูไดล้ะเอียดแม่นย  าและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลให้ธนาคารพาณิชยส์ามารถน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หานโยบายส่งเสริมท่ีเหมาะสมกบั
การคา้ระหว่างประเทศเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 3. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการเกบ็ขอ้มูล
เฉพาะวิธีการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต ดงันั้นผูท่ี้ประสงคจ์ะศึกษาต่อควรจะวิเคราะห์ขอ้มูลของมูลค่าการ
น าเขา้และมูลค่าการส่งออกภายใตวิ้ธีการช าระเงินในแบบอ่ืนๆดว้ย ซ่ึงมีใชก้นัอยู ่4 วิธี ไดแ้ก่ การช าระเงินล่วงหนา้ 
(Advance Payment) เปิดบญัชี (Open Account) ตัว๋เงินเพ่ือการเรียกเก็บท่ีมีเอกสารประกอบ (Documentary Bill for 
Collection) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีมีเอกสารประกอบ (Documentary Letter of Credit) ของธนาคารพาณิชยทุ์กแห่ง
ในประเทศไทย เพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการช าระเงินในแต่ละแบบว่ามีปัจจยัอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบอีกบา้ง 
ท าให้ทราบถึงแนวโน้มการคา้ระหว่างประเทศท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่ตกลงซ้ือขายสินคา้ดว้ยวิธีการช าระเงินแบบใด
มากกว่ากัน ส่งผลให้ธนาคารพาณิชยส์ามารถน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หานโยบายส่งเสริมท่ีเหมาะสมกบัการค้า
ระหวา่งประเทศเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อราคาหลกัทรัพย์และการจ่ายเงนิปันผลบริษทัที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  กรณศึีกษา: กลุ่มธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

Factor Influencing on Stock Price and on Dividend of the listed company  

in the SET : A case study of Agro & Food Industry 
ธัญญลักษณ์   สีนวล* 

Tanyalak  Seenuan 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละการจ่ายเงินปันผล กลุ่มตวัอย่างคือ 

กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ีเป็นการเก็บข้อมูลจากงบการเงินปี 2553 - 2557 ผลการวิจัย พบว่า ก าไรทางบัญชี มีความสัมพันธ์กับราคา

หลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกัน ส่วน อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์น

ทิศทางตรงกนัขา้ม  และก าไรทางบญัชี และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ มีความสัมพนัธ์กบัการจ่ายเงินปันผล ในทิศทาง

เดียวกนั ส่วนอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีความสมัพนัธ์กบัการจ่ายเงินปันผลในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 

ค าส าคัญ: ก าไรทางบญัชี, อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น, อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย,์ ราคาหลกัทรัพย,์ 
การจ่ายเงินปันผล 

Abstract 
 The research was conducted. To determine the factors that influence stock prices and dividends. The samples 

Agro and Food Industry Group is listed on the Stock Exchange of Thailand. The instruments used in this research 

is the data collection from the financial year 2010-2014. The results showed that the accounting profit is related to 

the value of securities in the same direction. The debt to equity ratio. Correlated with stock prices in the opposite 

direction. And accounting profit And return on equity. In relation to the dividend. In the same direction The debt 

to equity ratio The debt to equity ratio. In relation to the payment of dividends in the opposite direction.  

Keyword: Accounting profit, Debt to Equity ratio, Return on Equity, Prices, Dividend. 
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 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) ท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขาย

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและพฒันาระบบต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และยงัเป็น

แหล่งระดมทุนจากนกัลงทุน มาพฒันาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ โดยการออกหลกัทรัพยเ์สนอขายต่อนกัลงทุน 

และนกัลงทุนต่างคาดหวงัผลตอบแทนจากเงินปันผลและผลตอบแทนจากส่วนต่างของการซ้ือขายหลกัทรัพย ์การ

ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้นมีการขยายตวัค่อนขา้งรวดเร็ว อีกทั้งจ านวนบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น ไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองท าให้มีผูส้นใจเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน แต่การ

ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนสูง ก็จะมีความเส่ียงในระดบัท่ีสูงตามมาดว้ยเช่นกนั ดงันั้นผูล้งทุนจึงตอ้ง

จ าเป็นท่ีจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการก าหนดมูลค่าราคาหลกัทรัพยแ์ละผลตอบแทนของหลกัทรัพยว์่าควร

เลือกวา่ควรเลือกลงทุนในหลกัทรัพยใ์ด  

  ผูล้งทุนท่ีสนใจออมเงินในหลกัทรัพยค์าดหวงัส่ิงท่ีไดจ้ากลงทุน คือ การไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึง

ประกอบดว้ย ผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์โดยผูท่ี้หวงัผลตอบแทนชนิดน้ี คือผู ้

ลงทุนระยะสั้น ซ่ึงหวงัผลก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ในระยะสั้นๆ หากมีก าไรก็จะท าการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือ

เก็งก าไร และ ผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยผูล้งทุนท่ีหวงัผลตอบแทนจากเงินปันผล คือ ผูล้งทุนระยะยาว ซ่ึง

มุ่งหวงัผลก าไรจากเงินปันผล โดยผูล้งทุนจะถือหลกัทรัพยน์ั้นต่อไป ตราบเท่าท่ีหลกัทรัพยน์ั้นใหผ้ลตอบแทนท่ีน่า

พอใจ   

  กลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ถือเป็น 1 ในปัจจยั 4 ท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคัญของประเทศไทย ประชากรจ านวนมากของประเทศด ารงอาชีพ

เกษตรกรรม อนัเน่ืองมาจากสภาพภูมิศาสตร์ และสภาพอากาศท่ีเหมาะสม โดยประเทศไทยมีผูถื้อครองท่ีดินท า

การเกษตรทั้งส้ิน จ านวน 5.9 ลา้นราย ครัวเรือนผูถื้อครองท่ีดินท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 25.9 ของครัวเรือนทั้ง

ประเทศ ท าให้ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกอาหารท่ีส าคญัของโลก อีกทั้งยงัมีการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนอย่างชดัเจน ท าใหภ้าพรวมของธุรกิจกรเกษตรขยายตวัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาราคาหลกัทรัพย ์และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ี 

  การวิจยัคร้ังน้ีตอ้งการศึกษาว่า ก าไรทางบญัชี  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทนผูถื้อ

หุ้น และรายได้รวม มีผลอย่างไรต่อราคาหลกัทรัพย์ และ การจ่ายเงินปันผล ของบริษทักลุ่มธุรกิจเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นขอ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจ หรือ นกัลงทุนใน

การตดัสินใจลงทุนและประเมินราคาหลกัทรัพย ์ในการหลีกเล่ียง ป้องกนัความเส่ียง จากการตดัสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพย ์ 

 

  การวจิยัในคร้ังนี ้มวีตัถุประสงค์ดงัต่อไปนี ้
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  1.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน

กลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

  2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผล ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในกลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 (สกล  วอ่งมงคลฤทธ์ิ, 2543) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยแ์ละปริมาณการซ้ือขาย

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า อตัราดอกเบ้ียภายในประเทศ อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ 

ปริมาณเงินออมกบัธนาคารพาณิชย ์อตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานสหรัฐมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์น

ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , 2545) การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐานเป็นการศึกษาและการ

วิเคราะห์จากขอ้มลูต่างๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการประเมินราคาหลกัทรัพยล์งทุน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประเมินราคาหุน้

สามญัของบริษทัต่างๆ ท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ละตามวิธีน้ีมูลค่าของหลกัทรัพยก์ าหนดจากมูลค่าปัจจุบนัของเงิน

สดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตหรือเงินสดท่ีผูถื้อหุน้คาดว่าจะไดรั้บในอนาคต การประเมินมลูค่าหลกัทรัพยวิ์ธีน้ีเป็น

ท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลายการท่ีจะคาดคะเนก าไรท่ีคาดหวงัในแต่ละปีตลอดช่วงท่ีลงทุนกบัอตัราคิดลด ซ่ึงแสดง

ความเส่ียงจากการลงทุนไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 (วชัรี  อัศวยิ่งเจริญ, 2548) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายเงินปันผลกับก าไรของบริษัทในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า บริษทัท่ีจ่ายเงินปันผลเพ่ิมข้ึนมีก าไรในอนาคตมากกว่า บริษทัท่ีจ่ายเงินปันผล

ลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และบริษทัท่ีจ่ายเงินปันผลมีความสม ่าเสมอของก าไรมากกว่าบริษทัท่ีไม่ไดจ่้ายเงิน

ปันผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ในกรณีท่ีใชก้ าไรจากการด าเนินงานหลกัเป็นตวัแปรในการทดสอบซ่ึงพบว่า

บริษทัท่ีเงินปันผลมีความสม ่าเสมอของก าไรไม่แตกต่างจากบริษทัท่ีไม่ไดจ่้ายเงินปันผลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ

 (วนัชยั  เอมละออ, 2552) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร พบวา่ราคา

ของหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ีจะข้ึนอยู่อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ ดชันีหุ้นกลุ่มธุรกิจ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภคมีเคร่ืองหมายติดลบ หรือตรงกนัขา้มแสดงวา่มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 (ปัญญา  ภู่กร, 2552) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับความสามารถ ในการท าก าไรและอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน แต่มี
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ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบั ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล กระแสเงินสด และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี 

และจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท า

ก าไร กระแสเงินสด และ อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี 

 (สุจิตรา  วชัรจิตติภณัฑ์, 2553) ศึกษาถึงความมีคุณค่าของขอ้มูลทางการบญัชีรายไตรมาสท่ี ส่งผลต่อราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า เม่ือก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน ราคาหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางเพ่ิมข้ึนดว้ย แต่หากก าไรสุทธิลดลง ราคาหลกัทรัพยก์ลบัเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเพ่ิมข้ึน ซ่ึงผูวิ้จยัไดใ้ห้

เหตุผลวา่อาจเป็นเพราะผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่ไดส้นใจขอ้มลูทางบญัชี  

 (อธิพัชร์  โรจนวุฒิฐิติคุณ, 2554) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ ความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษามีทั้งหมด 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราเงิน

เฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง เงินปันผลเฉล่ีย และผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติท่ีแทจ้ริง พบว่ามีเพียง 1 ตวั

แปร คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแท้จริง ท่ีสามารถพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 (ขวญัฤทยั  บุญถึง, 2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ระหว่างปี พ.ศ.2550-2552 ผล

การศึกษาพบว่า ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง มีแนวโนม้

ลดลง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยคื์อ ระดบัการเปิดเผยขอ้มลู ก าไรทางบญัชี อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้

และขนาดกิจการ โดยพบว่าก าไรทางบัญชี อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นและขนาดกิจการมีอิทธิพลต่อราคา

หลกัทรัพยใ์นทิศทางบวก ในขณะท่ีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางลบ ส่วนประเภท

ส านกังานสอบบญัชีไม่พบวา่มีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพย ์

  (Graham, King, and Bailes, 2000) ศึกษาความสามารถของข้อมูลบัญชีในการอธิบายราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจท่ีมีการลดค่าเงินบาท ในปี ค.ศ.1997 

ในการทดสอบไดใ้ชข้อ้มูลรายไตรมาส 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจในปี ค.ศ.1997 พบว่า ก าไรทางบญัชีและมูลค่าตาม

บญัชีมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 (Ettredge et al., 2005) ท าการวิจัย เร่ืองการเปิด เผยข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน ตาม SFAS No.131 ท่ี มี

ความสัมพันธ์ต่อก าไรและผลตอบแทนหลักทรัพย์ พบว่า การเปิดเผยข้อมูล ตาม SFAS No.131 ส่งผลให้

ความสัมพนัธ์ของก าไรในอนาคตกบัผลตอบแทนหลกัทรัพยปั์จจุบนัมีความสัมพนัธ์กนัมาข้ึนEttredge et al. (2005) 

ท าการวิจยัเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน ตาม SFAS No.131 ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อก าไรและผลตอบแทน

หลกัทรัพย ์พบว่า การเปิดเผยขอ้มูล ตาม SFAS No.131 ส่งผลให้ความสัมพนัธ์ของก าไรในอนาคตกบัผลตอบแทน

หลกัทรัพยปั์จจุบนัมีความสัมพนัธ์กนัมาข้ึน 
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  (Mohammed Amidu และ Joshua Abor, 2006) ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนการจ่ายเงินปัน

ผล กบัตวัแปรทางการเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ ความสามารถในการท าก าไร ความเส่ียง กระแสเงินสด ภาษี การเติบโตของ

ยอดขาย และ อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลกับ

ความสามารถในการท าก าไร กระแสเงินสด และภาษี มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนความเส่ียง การ

เติบโตของยอดขาย และอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม 

 (Abdulrahman Ali Al-Twaijry , 2007) ศึกษาการจ่ายจ านวนเงินปันผลต่อหุน้ ในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศ

มาเลเซีย พบว่า การจ่ายจ านวนเงินปันผลต่อหุ้นในปัจจุบนัไดรั้บผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลในอดีต และ

นอกจากน้ียงัไดรั้บผลกระทบจาก ก าไรต่อหุ้น (Earning per Share) ดว้ย ส่วนอายุของบริษทัและประเภทของธุรกิจ

ไม่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผล 
 

2.2 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั  

3. วธิีการศึกษา 
  การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้หล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากต ารา 

บทความ วารสาร  เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งรวบรวมขอ้มูลจากรายงาน

ประจ าปีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และจากฐานข้อมูล Set Smart ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2553-2557 เพ่ือท่ีจะได้ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎระเบียบข้อบังคับท่ี

เหมือนกนั โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง มีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกบริษทัท่ีใชเ้ป็นประชากรในการวิจยั 

     ตวัแปรอสิระ 

 1. ก าไรทางบญัชี 

 2. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  

 3. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

 4. รายไดร้วม 

         ตวัแปรตาม 

1) ราคาหลกัทรัพย ์  

2) การจ่ายเงินปันผล 
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ดงัน้ีคือ เป็นบริษทัท่ีจะทะเบียนท่ีมีวนัส้ินบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และมีขอ้มูลจากงบการเงิน ครบทั้ง 5 ปี คือปี พ.ศ. 2553-2557 โดยท่ีเป็นบริษทัท่ีไม่ถูกจดัประเภทให้

อยู่ในกลุ่มบริษทัท่ีก าลงัฟ้ืนฟูกิจการ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจดัเก็บขอ้มูลและเพ่ือให้สามารถท าการเปรียบเทียบ

ผลการวิจยัได ้เพราะบริษทัในกลุ่มดงักล่าวจะไม่มีขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา ซ่ึงได้

ขอ้มลูทั้งหมด 48 บริษทั 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระเพ่ือหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพย์

และการจ่ายเงินปันผล โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 
  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละการจ่ายเงินปันผลบริษทัท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ 

  (1) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย ์คือ ก าไรทางบัญชี และ อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

สมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  โดยอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทาง

ลบ แสดงให้เห็นว่า ขอ้มูลอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นถา้อตัราน้ีมีค่าสูง โอกาสท่ีบริษทัไม่สามารถจ่าย

ดอกเบ้ีย และเงินตน้ในอนาคตจะสูงตามไปดว้ย ส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยข์องบริษทันั้นราคาลดลง ในขณะท่ีก าไร

ทางบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางบวก แสดงใหเ้ห็นว่าก าไรทางบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนมีอิทธิพลท าให้

ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน เน่ืองจากก าไรทางบัญชีท าให้ผูล้งทุนมีความสนใจและมีความเช่ือมัน่ในการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์

  (2) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปัน คือ ก าไรทางบัญชี อัตราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัรา

ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น สัมพันธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที 0.05 โดยอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมี

ความสัมพนัธ์กนัในทิศทางลบ แสดงใหเ้ห็นว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้สูง การจ่ายเงินปันผลจะลดลง 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีบริษทัมีหน้ีสินท่ีสูง จะท าใหบ้ริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ในขณะท่ี ก าไรทางบบญัชี และ 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางบวก แสดงใหเ้ห็นว่า ก าไรทางบญัชี และ อตัราผลตอบแทน

ผูถื้อหุน้ เพ่ิมข้ึนส่งผลท าใหก้ารจ่ายเงินปันผลเพ่ิมข้ึนดว้ย  

 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ก าไรทางบญัชี 

  (1) จากสมมติฐานขอ้ 1 ท่ีว่าก าไรทางบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในทิศ

ทางบวก พบว่า p-value มีค่าน้อยกว่าระดบัระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด หมายถึง ก าไรทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบั
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ราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางบวก ซ่ึงสัมพนัธ์กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากก าไรทางบญัชีเป็นขอ้มูลท่ีนกัลงทุนให้

ความสนใจมาก  

  (2) จากสมมติฐานขอ้ 2 ท่ีว่าก าไรทางบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจดทะเบียนในทิศ

ทางบวก พบวา่ p-value มีค่านอ้ยกวา่ระดบัระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด หมายถึง ก าไรทางบญัชี มีความสมัพนัธ์กบัการ

จ่ายเงินปันผลในทิศทางบวก ซ่ึงสัมพนัธ์กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากก าไรทางบญัชีเป็นขอ้มูลท่ีนักลงทุนให้

ความสนใจมาก 

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

  (3) จากสมมติฐานขอ้ 3 ท่ีว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทัท่ีจดทะเบียนในทิศทางลบ พบว่า p-value มีค่านอ้ยกว่าระดบัระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด หมายถึง อตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางลบ ซ่ึงสมัพนัธ์กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 (4) จากสมมติฐานขอ้ 4 ท่ีว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัการจ่ายเงินปันผลของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในทิศทางลบ พบว่า p-value มีค่านอ้ยกว่าระดบัระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด หมายถึง อตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีความสมัพนัธ์กบัการจ่ายเงินปันผลในทิศทางลบ ซ่ึงสมัพนัธ์กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

  (5) จากสมมติฐานขอ้ 5 ท่ีว่า อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในทิศทางบวก พบว่า p-value มีค่ามากกว่าระดบัระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด หมายถึง อตัราผลตอบแทนผูถื้อ

หุน้ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงไม่สมัพนัธ์กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 (6) จากสมมติฐานขอ้ 6 ท่ีว่า อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในทิศทางบวก พบวา่ p-value มีค่านอ้ยกวา่ระดบัระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด หมายถึง อตัราผลตอบแทนผูถื้อ

หุน้ มีความสมัพนัธ์กบัการจ่ายเงินปันผลในทิศทางบวก ซ่ึงสมัพนัธ์กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 รายไดร้วม 

 (7) จากสมมติฐานขอ้ 7 ท่ีว่า รายไดร้วมมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในทิศ

ทางบวก พบวา่ p-value มีค่ามากกวา่ระดบัระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด หมายถึง รายไดร้วม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา

หลกัทรัพยใ์นทิศทางบวก ซ่ึงไม่สัมพนัธ์กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากรายไดร้วมของบริษทันั้น เป็นขอ้มูลท่ีนัก

ลงทุนไม่ไดใ้หค้วามสนใจ  

  (8) จากสมมติฐานขอ้ 8 ท่ีว่า รายไดร้วมมีความสัมพนัธ์กบัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจดทะเบียนในทิศ
ทางบวก พบวา่ p-value มีค่ามากกว่าระดบัระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด หมายถึง รายไดร้วม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
จ่ายเงินปันผลในทิศทางบวก ซ่ึงไม่สัมพนัธ์กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากรายไดร้วมของบริษทันั้น เป็นขอ้มลูท่ีนกั
ลงทุนไม่ไดใ้หค้วามสนใจ 
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5. สรุปผลการศึกษา 
  การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละการจ่ายเงินปันผลบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ท าการศึกษาขอ้มูลในปี พ.ศ.2553 - 2557 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพย ์คือ ก าไรทางบญัชี และ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้

ถือหุ้น โดย อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติใน

ทิศทางลบ และ ก าไรทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางบวก ส่วน

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผล คือ ก าไรทางบัญชี อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และ อตัรา

ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น โดย อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพันธ์กับการจ่ายเงินปันผลอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติในทิศทางลบ ส่วนก าไรทางบญัชี และ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ มีความสัมพนัธ์กบัการจ่ายเงิน

ปันผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางบวก  

  ขอ้เสนอแนะ 

  1. ผูล้งทุนควรจะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละการจ่ายเงินปันผล อนัไดแ้ก่ ก าไร

ทางบัญชี อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ซ่ึงสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์เพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทุนและคาดการณ์ราคาหลกัทรัพยร์วมถึง

คาดการณ์การจ่ายเงินปันผลในอนาคต 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้น และยงัวิเคราะห์เพียงปัจจยับางประการ ดงันั้นผลการวิจยัท่ีได้

จากการศึกษาคร้ังน้ีจึงไม่สามารถอธิบายไดก้บัผลการด าเนินงานของบริษทักลุ่มอ่ืนๆ ได ้เน่ืองจากลกัษณะการ

น าเสนองบการเงินและมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัไขมี้ความแตกต่างกนั 

  3. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการวิจยัอุตสาหกรรมอ่ืนเพ่ิมเติม 

หรือบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่  
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสโรชาอพาร์ทเมนท์ 
ในเขตเทศบาลต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 

The feasibility study to investment of Sarocha apartment in Saensuk Subdistrict 
municipality area, Warinchamrap District, Ubonratchathani Province 
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บทคดัย่อ  

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนสโรชาอพาร์ทเมนท ์ในเขตเทศบาลต าบลแสนสุข 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาดา้นการตลาดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาย ุ
21-30 ปี รายได ้15,000-20,000 บาทต่อเดือน ผลการศึกษาดา้นการจดัการพบว่า โครงการด าเนินการในรูปแบบ
เจา้ของคนเดียว ดา้นเทคนิคพบว่าก่อสร้าง 4 ชั้น รวมทั้งส้ิน 57 ห้อง ผลการศึกษาดา้นการเงินพบว่า มีระยะเวลา     
คืนทุน 8 ปี 4 เดือน 16 วนั มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ 8,167,639.63  บาท โครงการน้ีคุม้ค่าแก่การลงทุน 
 
ค าส าคัญ: อพาร์ทเมนท์, การศึกษาความเป็นไปได้ 
 

Abstract 
This study aims to study the feasibility study to investment of Sarocha Apartment in Saensuk Subdistrict 
municipality area, Warinchamrap District, Ubonratchathani Province. From the customer survey of a group of 20 
sample, it was found that most of the group was female with the aging range 21-30 years old. The average renting 
price was 15,000 – 20,000 per month. The product factors were the most important factors. The results of the 
management study found the apartment would be one owner. The results of the technical study found the 
apartment comprise of 4 floors and all 57 rooms. The results of the finance study found that payback period was 8 
years, 4 month and 16 day. The value of net present value was 8,167,639.63 baht. This project would be possible 
for investment. 
 
Keyword: Apartment, Feasibility Study 
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1. บทน า  
 

     การด ารงชีวิตของมนุษยเ์พ่ือใหมี้ชีวิตอยูร่อดไดมี้ปัจจยัหลายอยา่ง ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส าคญัท่ีสุดในการด ารงชีวิตคือ 
ปัจจยั 4 ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่มห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศยั มนุษยทุ์กคนท่ีเกิดมาย่อมตอ้งการส่ิงเหล่าน้ี และ    
ท่ีอยู่อาศยัก็เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัเพ่ือป้องกนัความร้อน ความหนาว แดด ลม ฝน และอนัตรายต่างๆ ซ่ึงแต่ละ
ประเทศจะมีลกัษณะท่ีอยู่อาศัยท่ีแตกต่างกนัออกไปเพราะข้ึนอยู่กับสภาพแวดลอ้มของอากาศ หรือตามความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคล เพ่ือตอบสนองต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็น บา้นเด่ียว ตึกแถว 
คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์  ในปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจท่ีพักนั้นมีความรุนแรง โดยพบว่าจ านวนการ
ประกอบการกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ในปี 2555 มีทั้ งส้ิน 9,865 แห่ง เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ซ่ึงมี 5,420 แห่ง 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) และดว้ยธุรกิจอพาร์ทเมนทเ์ป็นธุรกิจท่ีมีผูค้นใหค้วามสนใจเขา้มาท าธุรกิจมากมาย 
โดยทั่วไปท าเลท่ีตั้ งท่ีอยู่ใกลก้บัศูนยก์ลางเมืองหรือย่านใจกลางธุรกิจการค้าจะมีราคาสูง และปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น 
รูปแบบของอาคาร  ท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษทั้งตวัอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ นอกจากนั้นอพาร์ทเมนทท่ี์มี
ทรัพยส่์วนกลางหรือส่ิงอ านวยความสะดวกส่วนกลางมากกจ็ะท าใหร้าคาของหอ้งพกัมีราคาสูง  
     จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่ และมีประชากรมากเป็นอนัดับท่ี 3 ของประเทศ ภาวะ
เศรษฐกิจของจงัหวดัโดยรวมขยายตวัร้อยละ 1.84 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา (ส านักงานคลงัจงัหวดัอุบลราชธานี, 
2557) การคา้ของจงัหวดัมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะการคา้ปลีกของห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีเพ่ิมข้ึนตาม
การจบัจ่ายใช้สอยของประชาชนในจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียง ซ่ึงไดมี้การขยายสาขาออกไปในเขตชุมชนตาม
อ าเภอขนาด เช่น อ าเภอเดชอุดม อ าเภอวารินช าราบ อ าเภอพิบูลมงัสาหาร และอ าเภอตระการพืชผล (ส านัก
สารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจการคา้, 2557)   ซ่ึงต าบลแสนสุขมีพ้ืนท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอวารินช าราบ ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กล้
กบัเส้นทางสู่ประตูการคา้ชายแดน โรงเรียนลือค าหาญวิทยา ตลาดเจริญศรีซ่ึงเป็นตลาดกระจายสินคา้เกษตรกรรม
ขนาดใหญ่ และบริษทัขนาดใหญ่ท่ีก าลงัขยายตวัออกมาจากเติบโตของตวัเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี นบัว่าเป็นจุด   
ท่ีส าคัญท่ีจะพฒันาให้เป็นแหล่งการค้าและการลงทุน เหมาะแก่การเป็นท่ีตั้ งของสถานศึกษา สถานท่ีราชการ          
แหล่งธุรกิจ และท่ีพกัอาศยั  
     จากการขยายตวัน้ีส่งผลให้เป็นโอกาสท่ีดีส าหรับผูท่ี้ตอ้งการลงทุนในธุรกิจท่ีพกัอาศยั  เพ่ือรองรับการขยายตวั
ดงักล่าว ดงันั้นผูท้  าการศึกษาจึงไดเ้ลง็เห็นโอกาสในการลงทุนท าธุรกิจอพาร์ทเมนท ์โดยมีแปลงท่ีดินแปลงหน่ึงท่ีมี
อยู่แลว้ 1 ไร่ จึงได้ท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนสโรชาอพาร์ทเมนท์ ในเขตเทศบาลต าบลแสนสุข 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยน าข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนสโรชาอพาร์ทเมนท์ ในเขตเทศบาลต าบลแสนสุข               
อ  าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี และเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้ต้องการลงทุนอพาร์ทเมนท์ในจังหวดั
อุบลราชธานีต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
 

     2.1.1 ทฤษฎีแรงผลกัดนั 5 ประการ (The Five Forces Model of Competition) 
     Porter (2013 cited in Thompson and et al. 2014) การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นมีปัจจัย
ส าคญัหา้ประการท่ีส่งผลต่อสภาวะการแข่งขนัในแต่ละอุตสาหกรรม ไดแ้ก่  

(1) คู่แข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry among Competing Sellers) โดยเป็นการวิเคราะห์
เก่ียวกบัคู่แข่งทั้งหมดท่ีมีอยู่ในธุรกิจเดียวกนั จะตอ้งศึกษาถึงจ านวนคู่แข่งขนัซ่ึงถา้คู่แข่งขนัมีจ านวนมาก ความ
แตกต่างของสินคา้  

(2) ภัยคุกคามจากผูแ้ข่งขันรายใหม่ (Potential New Entrants) โดยเป็นการวิเคราะห์ว่ามีความยากง่าย
เพียงใดในการเขา้มาของผูแ้ข่งขนัรายใหม่ ถา้การเขา้มาของผูแ้ข่งขนัรายใหม่สามารถท าไดง่้ายและสะดวก จะท าให้
มีคู่แข่งขนัท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

(3) ภาวะคุกคามจากสินคา้และบริการอ่ืนทดแทน (Firms in Other Industries Offering Substitute) โดยเป็น
การวิเคราะห์วา่สินคา้และบริการท่ีธุรกิจมีอยู่นั้น สามารถมีสินคา้หรือบริการอ่ืนเขา้มาทดแทนสินคา้และบริการเดิม
ของบริษทัไดห้รือไม่  

(4) อ านาจการต่อรองของผูป้้อนปัจจยัการผลิต (Suppliers) โดยพิจารณาจากจ านวนผูข้ายวตัถุดิบ ถา้มี
จ านวนผูข้ายนอ้ยราย อ านาจการต่อรองของผูข้ายจะสูง  

(5) อ านาจการต่อรองของผูบ้ริโภค (Buyer) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบอ านาจการต่อรองของผูบ้ริโภค
วา่มีมากนอ้ยเพียงใด ถา้มีการแข่งขนัในทางธุรกิจสูงผูบ้ริโภคจะมีทางเลือกมากข้ึน  
     2.1.2 การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั (SWOT Analysis) 
     Kotler and Keller (2012) SWOT Analysis เป็นการประเมินทั้งหมดของธุรกิจไดแ้ก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ภาวะคุกคาม ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายนอก และส่ิงแวดลอ้มภายในของธุรกิจ 

(1) จุดแขง็ในการด าเนินธุรกิจ (Strengths) คือ ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจท่ีเป็นส่ิง 
ท่ีธุรกิจสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคไดดี้ท่ีสุด จุดแข็งธุรกิจเป็นส่ิงท่ีธุรกิจท าไดดี้และเหนือกวา่คู่แข่งขนั หรือเป็นจุด
ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั  

(2) จุดอ่อนในการด าเนินธุรกิจ (Weaknesses) ส่ิงท่ีธุรกิจท าไม่ดีและเป็นขอ้เสียเปรียบของธุรกิจ 
ดงันั้น นกัการตลาดจะตอ้งคน้หาและจดัการกบัจุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบของธุรกิจ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพฒันา
กลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสม 

(3) โอกาสในการด าเนินธุรกิจ (Opportunities) สถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท า 
ธุรกิจ อนัเน่ืองมาจากส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กฎหมาย เทคโนโลยี  

(4) อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ (Threats) สถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ  
อนัเน่ืองมาจากส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ 
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2.2 แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ 
 

     อมรวรรณ รังกลู (2556) การบริหารจดัการองคก์รท่ี สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 หนา้ท่ีส าคญัๆประกอบดว้ย  
(1) การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดแนวทางท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามท่ีไดต้ั้งวตัถุประสงคห์รือ 

เป้าหมายไว ้การวางแผนนั้นจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถผลกัดนัองคก์รของตนใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการในอนาคต ท า
ใหส้ามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) การจดัองคก์าร (Organizing) การจดัการองคก์รเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งงานและการรวมกลุ่มท างาน  
เพ่ือท่ีจะให้มีการประสานงานกนัไดอ้ย่างดีท่ีสุด การจดัองค์การนั้น จะท าให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานทราบถึง
กระแสการไหลของงาน ผูป้ฏิบติังานทราบถึงขอบเขตงาน  ป้องกนัการท างานซ ้าซอ้น และสายการบงัคบับญัชา  

(3) การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) การบรรจุผูท่ี้จะเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีองคก์รไดจ้ดัตั้งไว ้หรือ 
เรียกวา่จดับุคคลเขา้ท างาน หรือการบริหารงานบุคคล   

(4) การสัง่การ (Directing) หนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะชกัจูงผูป้ฏิบติังานใหท้ างานบรรลุผลส าเร็จ การสัง่การ 
นั้นจึงจ าเป็นจะตอ้งมีทกัษะในการบงัคบับญัชา เพราะเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบับญัชาคน  

(5) การควบคุม (Controlling) เป็นการบงัคบัใหกิ้จกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนในองคก์รเป็นไปตามทิศทางแผนท่ี 
วางไว ้และเป็นกระบวนการตรวจสอบการปฏิบติั ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีสุดทา้ยของการจดัการองคก์ร   
 
2.3 แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 

 
     ชูชีพ พิพฒันศิถี (2544) การวิเคราะห์ทางดา้นเทคนิค เป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ โดยเป็นการ
พิจารณารูปแบบทางเลือกต่างๆ ความเหมาะสมทางด้านเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ วิธีการก่อสร้างท่ีเหมาะสมกับ
โครงการท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ความยืดหยุ่นของโครงการท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ได้
คาดหมายมาก่อน และความตอ้งการในดา้นการด าเนินการและการปรับปรุงหลงัจากท่ีโครงการเสร็จสมบูรณ์แลว้ 
 
2.4 แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน 

 
     วิมล ประคลัภพ์งศ ์และคณะ (2553)  เป็นการประเมินโครงการวา่โครงการดงักล่าวนั้นใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าแก่
การลงทุนแก่ผูล้งทุนมากนอ้ยเพียงใด หากโครงการดงักล่าวให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า ผูล้งทุนจะยอมรับในโครงการ
นั้น วิธีในการประเมินสามารถแบ่งได ้2 วิธี ดงัน้ี 
     2.4.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ระยะเวลาท่ีผูล้งทุนใชเ้พ่ือพิจารณาว่า เงินท่ีน าไปลงทุนนั้นจะไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีคุม้ทุนเม่ือระยะเวลาเท่าใด   

    (1) 
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   สมการท่ี (1) แสดงการค านวณระยะคืนทุน 
     2.4.2 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) เป็นการน ามูลค่าของเงินสดสุทธิในอนาคตมาคิดเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน จากนั้นจึงน ามาเปรียบเทียบกับเงินลงทุนเร่ิมแรก โดยปกติการพิจารณาเพ่ือตัดสินใจว่าโครงการนั้น
เหมาะสมท่ีจะลงทุนหรือไม่ ถา้มูลค่าปัจจุบนัเป็นบวกสามารถด าเนินการโครงการได  ้ถา้มูลค่าปัจจุบันเป็นลบ       
ไม่สามารถด าเนินการโครงการดงักล่าวได ้

        (2) 

 
     สมการท่ี (2) แสดงการค านวณมลูค่าปัจจุบนัสุทธิ 

โดยตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC)  
 

    (3) 

 

     สมการท่ี (3) แสดงการค านวณตน้ทุนของเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 

3. วธิีการศึกษา 

3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 
     กลุ่มตวัอย่างใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ในอพาร์ทเมนท์ในเขตเทศบาลต าบลแสนสุข 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ทั้งหมด 20 คน  
 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     การศึกษาในคร้ังน้ีไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยไดม้าจาการส ารวจโดยใชแ้บบ
สัมภาษณ์ 20 คน มีการรวบรวมขอ้มูลบางส่วนจากการสัมภาษณ์จากผูท่ี้อยู่อาศยัในอพาร์ทเมนท์ในเขตเทศบาล
ต าบลแสนสุข แบ่งออกทั้งหมด 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการอพาร์ทเมนท์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความต้องการเลือกใช้บริการ              
อพาร์ทเมนท ์และไดท้ าการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงไดม้าจากการศึกษา
ขอ้มลูธุรกิจท่ีพกั และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     วิเคราะห์ถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการอพาร์ทเมนท์ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้า
ประกอบการตดัสินใจ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ วิเคราะห์ถึงการใชห้ลกัการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์การบริหารจดัการองคก์ร รวมไปถึงโครงสร้างการบริหารภายในธุรกิจ เพ่ือวิเคราะห์ว่าธุรกิจมีความเป็นไป
ไดท้างดา้นการจดัการหรือไม่ และวิเคราะห์เพ่ือประเมินความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน เพ่ือพิจารณาว่าโครงการ
ดงักล่าวเหมาะแก่การลงทุนหรือไม่ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย  
4.1 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด    
 
     4.1.1 ผลการศึกษาจากแบบสมัภาษณ์  
     ผูต้อบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทั โดยมีรายได ้15,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่แลว้มีภูมิล  าเนา
นอกเขตเทศบาลต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ส่วนใหญ่พกัอาศยัโดยเช่าห้องรายเดือน
บริเวณท่ีใกลก้บัสถานท่ีท างาน เหตุผลในการเลือกอพาร์ทเมนทส์ าหรับพกัอาศยัมาจากความสวยงาม ความสะอาด
ของอพาร์ทเมนท์ ราคาเหมาะสม บริการเสริมท่ีตอ้งการ คือ มีร้านสะดวก ค่าเช่าประมาณ 3,500 - 4,000 บาทต่อ
เดือน เม่ือน าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการอพาร์ทเมนท์มาพิจารณา ผูต้อบแบบ
สัมภาษณ์ให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด คือ ความสวยงามของอพาร์ทเมนท์ ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย 
เฟอร์นิเจอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รองลงมาคือดา้นราคา โดยเลือกราคาท่ีเหมาะสม  
 4.1.2 วิ เคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่ งขัน  แรงผลักดัน  5 ประการ (The Five Forces Model of 
Competition)  

(1) คู่แข่งขนัภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั (Rivalry among Competing Sellers) เน่ืองจากปัจจุบนัพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลต าบลแสนสุขเป็นพ้ืนท่ีท่ีก าลงัขยายตัวออกมาจากเติบโตของตัวเมือง ท าให้มีคู่แข่งขันน้อยราย และ             
คู่แข่งขนัมีจ านวนหอ้งพกัเพียง 10-20 หอ้ง ท าใหอ้  านาจการต่อรองของคู่แข่งขนัต ่า 

(2) ภัยคุกคามจากผูแ้ข่งขันรายใหม่ (Potential New Entrants) ท่ีดินเขตเทศบาลแสนสุขมีราคาสูงมาก          
ผูแ้ข่งขนัรายใหม่ตอ้งมีจ านวนเงินทุนท่ีสูงจึงจะสามารถเขา้มาลงทุนในธุรกิจท่ีพกัอาศยัได ้และปัจจุบนัวสัดุอุปกรณ์
ก่อสร้างมีราคาแพงมาก ท าใหย้ากต่อการเขา้มาในธุรกิจ 

(3) ภาวะคุกคามจากสินคา้และบริการอ่ืนทดแทน (Firms in Other Industries Offering Substitute) สินคา้
ทดแทนในธุรกิจประเภทน้ี ไดแ้ก่ หอพกั บา้นเช่า รีสอร์ท ซ่ึงมีจ านวนนอ้ยราย ท าใหมี้อ านาจในการต่อรองต ่า 

(4) อ านาจการต่อรองของผูป้้อนปัจจยัการผลิต (Suppliers) ร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ งาน
สาธารณูปโภคเหล่าน้ี มีร้านจ าหน่ายจ านวนมาก ท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจมีทางเลือกมาก ท าให้อ  านาจในการ
ต่อรองของผูป้้อนปัจจยัการผลิตต ่า 

(5) อ านาจการต่อรองของผูบ้ริโภค (Buyer) ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีภูมิล  าเนานอกเขตเทศบาลต าบลแสนสุข 
และธุรกิจท่ีพกัอาศยัยงัมีไม่เพียงพอต่อจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีทางเลือกนอ้ย 

4.1.3  การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั (SWOT Analysis) 
(1) จุดแข็งในการด าเนินธุรกิจ (Strengths) สโรชาอพาร์ทเมนทเ์ป็นหอ้งพกัท่ีสร้างข้ึนใหม่ดว้ยการตกแต่งท่ี

ทนัสมยั ตั้งอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เขา้ถึงไดง่้าย ภายในห้องพกัตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์ท่ีทนัสมยั มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกอย่างครบครัน ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น มินิบาร์ โทรทัศน์ เคเบ้ิลทีวี โต๊ะเคร่ืองแป้ง 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง มีพ้ืนท่ีส าหรับจอดรถเพียงพอใหก้บัลกูคา้ 
และมีบริการซกัรีด 
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(2) จุดอ่อนในการด าเนินธุรกิจ (Weaknesses) โครงการสโรชาอพาร์ทเมนทเ์ป็นอพาร์ทเมนทท่ี์ก าลงัจะเปิด
ใหบ้ริการ ท าให้ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั ตอ้งการท าการตลาดอย่างมาก และทางอพาร์ทเมนทต์อ้งการให้หอ้งพกัมีคุณภาพ
และสวยงาม วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง และเฟอร์นิเจอร์ในหอ้งพกั จึงเลือกสินคา้ท่ีมีราคาสูง ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง  

(3) โอกาสในการด าเนินธุรกิจ (Opportunities) การค้าโดยทั่วไปของจังหวัดมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
โดยเฉพาะการคา้ปลีกของหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีเพ่ิมข้ึนตามการจบัจ่ายใชส้อยของประชาชนในจงัหวดัและ
จงัหวดัใกลเ้คียง ซ่ึงไดมี้การขยายสาขาออกไปในเขตชุมชนตามอ าเภอใหญ่รอบนอก เช่น อ าเภอวารินช าราบ จาก
การขยายตวัน้ีส่งผลให้อ  าเภอวารินช าราบมีการขยายตวัของจ านวนประชากร จึงเป็นโอกาสส าหรับผูท่ี้ตอ้งการ
ลงทุนในธุรกิจท่ีพกัอาศยั  

(4) อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ (Threats) การจดัตั้งมีขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ท าให้ผูป้ระการอยู่ภายใต้
ขอ้ก าหนดของกฎหมายอยา่งมาก และตอ้งมีการเสียภาษีหลายประเภท ท าใหมี้ภาระในค่าใชจ่้ายสูง 

 
4.2 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ    
 
     ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าโครงสร้างองคก์รของอพาร์ทเมนท ์เป็นแบบกิจการเจา้ของคนเดียว เพ่ือใหง่้ายต่อการด าเนินงาน 
สะดวกในการควบคุมสั่งการและตดัสินใจอย่างรวดเร็ว โดยให้อ  านาจการตดัสินใจอยู่ท่ีผูจ้ดัการ เจา้ของกิจการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งภายหลงั มีหน้าท่ีในการควบคุมการท างานของพนกังาน ความเรียบร้อยของอพาร์ทเมนท ์
และแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนรายวนั โดยมีเงินเดือนๆละ 15,000 บาท พนกังานท าความสะอาดและบริการซักรีด   
2 อตัรา ท าหนา้ท่ีดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอพาร์ทเมนท ์ทางเดิน ซกัรีด เงินเดือนๆละ 9,000 บาท และพนกังาน
รักษาความปลอดภยั จ านวน 1 อตัรา มีหน้าท่ีในรักษาความปลอดภยัทุกพ้ืนท่ีโดนรอบอพาร์ทเมนท์ พร้อมดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของลานจอดรถ โดยมีเงินเดือนๆละ 9,000 บาท โดยอตัราค่าจา้งของพนกังานจะปรับข้ึน      
ทุกปีๆละ 3%  
 
4.3 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค   
 
     การลงทุนสโรชาอพาร์ทเมนท์ ในเขตเทศบาลต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ตั้งอยู่บน
เน้ือท่ี 1 ไร่ ใกลแ้หล่งชุมชน ติดกบัสวนสาธารณะ สามารถพบเห็นไดง่้าย โดยไดว้่าจา้งสถาปนิกและวิศวกรท าการ
ออกแบบและค านวณรายการ และยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารกบัเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน ออกแบบอาคาร 4 ชั้น 
จ านวนทั้งส้ิน 57 หอ้ง ภายในหอ้งพกัตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์ (Built-in) ท่ีทนัสมยั ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน       
ท่ีจอดรถเพียงพอสามารถจอดไดถึ้ง 20 คนั  
 
4.4 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน    
 
     4.4.1 สมมติฐานการประมาณการดา้นการลงทุน 
     แหล่งท่ีมาของเงินทุน ใช้เงินลงทุนจ านวน 19,085,000 บาท โดยแบ่งสัดส่วนการลงทุนจากส่วนของเจา้ของ   
ร้อยละ 47.6 คิดเป็นเงิน 9,085,000 บาท และจากส่วนท่ีกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ร้อยละ 52.4 คิดเป็นเงิน 10,000,000 
บาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ 6.5 ต่อปี  
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ตารางที่ 1 สดัส่วนการลงทุน 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
ท่ีดิน         3,000,000.00  15.72 
อาคาร :     
          งานออกแบบ           100,000.00  0.52 
          วสัดุ       10,000,000.00  52.40 
          แรงงาน         2,500,000.00  13.10 
เฟอร์นิเจอร์         1,425,000.00  7.47 
งานระบบประปา-สุขาภิบาล         1,200,000.00  6.29 
งานระบบไฟส่องส่วาง           860,000.00  4.51 

รวม   19,085,000.00  100.00 
      
     4.4.2 สมมติฐานการประมาณการดา้นรายได ้
     วางแผนใหบ้ริการหอ้งพกัรายเดือน โดยมีทั้งหมด 57 หอ้ง มีอตัราค่าหอ้ง 4,500 บาทต่อเดือน ซ่ึงจะก าหนดอตัรา
ใหบ้ริการร้อยละ 97 ของจ านวนหอ้งพกัท่ีเปิดใหบ้ริการ และท าการวางแผนภาษี ซ่ึงจะน ามาค านวณในส่วนของการ
ให้บริการห้องพกัเท่านั้น เพ่ือท าให้ไดผ้ลตอบแทนในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน โดยไดป้ระมาณรายไดจ้ากการ
ให้บริการทั้ งหมด 55 ห้อง ห้องละ 4,500 บาทต่อเดือน รวมรายได้ทั้ งส้ิน 2,970,000 ต่อปี และคาดว่ารายได้จะ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ทุกปี จากการปรับปรุงอาคารและเฟอร์นิเจอร์ ท าใหต้อ้งปรับข้ึนราคาหอ้งพกัและเฟอร์นิเจอร์ 
     4.4.3 สมมติฐานการประมาณการดา้นค่าใชจ่้าย 
     โดยประมาณการเป็นรายปีใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด สมมติฐานค่าไฟฟ้าท่ีใชไ้วปี้ละ 170,000 บาท 

และคาดการณ์ว่าค่าไฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ทุกปี ค่าน ้ าประปาปีละ 72,000 บาท ค่าบริการอินเตอร์เน็ตปีละ   

15,600 บาท ค่าบริการเคเบ้ิลทีวีปีละ 14,400 บาท ค่าวสัดุส านักงานปีละ 3,000 บาท โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ทุกปี 

เงินเดือนพนกังานประมาณการไวปี้ละ 60,000 บาท โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ทุกปี ค่าบ ารุงรักษาประมาณการไวปี้ละ 

30,000 บาท  กองทุนประกนัสังคมคิดจากเงินเดือนพนักงานในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนกังาน นอกจากน้ี     

ยงัมีดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย 

     4.4.4 การประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ 
     (1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  

PB =    

= 8 + (1,042,588.71/2,726,685.58)  
= 8 + 0.3823  = 8 ปี 4 เดือน 16 วนั  
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     ดงันั้น การค านวณระยะเวลาคืนทุน โดยใช้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานรายปี และกระแสเงินสดสะสม 
สามารถค านวณระยะเวลาคืนทุนได ้8 ปี 4 เดือน 16 วนั 
     (2) มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
     โดย  WACC = (52.4 × 6.5%) + (47.6 × 2.75%)   

= 4.715% 
     ดงันั้น อตัราคิดลดท่ีใชคื้อ WACC ของโครงการซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.715% โดยตน้ทุนเงินกูเ้ท่ากบั 6.5% และตน้ทุน
เงินทุนของส่วนของเจา้ของ คือ เงินฝากประจ า 12 เดือน เท่ากบั 2.75% 
 

ตารางที่ 2 การหามลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (อตัราคิดลดท่ีใช ้คือ WACC ของโครงการ) 
 

ปีที ่ กระแสเงนิสด (บาท) อตัราส่วนคิดลด (1+r)t กระแสเงนิสดปัจจุบัน (บาท) 
0 -19,085,000.00   -19,085,000.00 
1 1,932,550.00 1.04715 1,845,533.11 
2 2,022,251.50 1.09652 1,844,239.72 
3 2,116,706.54 1.14822 1,843,461.03 
4 2,216,160.87 1.20236 1,843,171.28 
5 2,320,872.73 1.25905 1,843,345.91 
6 2,359,863.54 1.31842 1,789,919.54 
7 2,475,918.56 1.38058 1,793,387.24 
8 2,598,087.56 1.44568 1,797,142.88 
9 2,726,685.58 1.51384 1,801,171.17 

10 2,862,043.68 1.58522 1,805,457.57 
11 3,004,509.79 1.65996 1,809,988.25 
12 3,154,449.48 1.73823 1,814,750.03 
13 3,312,246.96 1.82019 1,819,730.39 
14 3,478,305.95 1.90601 1,824,917.44 
15 3,545,521.36 1.99588 1,776,424.07 
    รวม 8,167,639.63 

     ดงันั้น มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบั 8,167,639.63  บาท  
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 5. สรุปผลการศึกษา  
 
     การศึกษาเร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสโรชาอพาร์ทเมนท์ ในเขตเทศบาลต าบลแสนสุข      
อ  าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี โดยใชก้ารสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือและเก็บรวมรวมขอ้มูลทั้งปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ โดยผลการศึกษาดา้นการตลาดพบวา่ผูต้อบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท โดยมีรายได้ 15,000 – 20,000 บาทต่อเดือน        
ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด คือ ความสวยงามของอพาร์ทเมนท์ ขนาดพ้ืนท่ีใช้
สอย เฟอร์นิเจอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รองลงมาคือดา้นราคา โดยเลือกราคาท่ีเหมาะสม ในส่วนของดา้น
การจดัการมีลกัษณะการด าเนินงานแบบเจา้ของคนเดียว ให้ผูจ้ดัการมีอ านาจในการตดัสินใจ โดยควบคุมดูแล
พนกังานและห้องพกัทั้งหมดจ านวน 57 ห้อง และผลการศึกษาดา้นการเงิน ใชเ้งินลงทุนจ านวน 19,085,000 บาท 
โดยมีระยะเวลาคืนทุน 8 ปี 4 เดือน 16 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ มีค่าเท่ากบั 8,167,639.63  บาท ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
มากกวา่ 0 แสดงวา่ การลงทุนใหผ้ลตอบแทนมากกวา่อตัราท่ีตอ้งการ  
     ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาความเป็นไปไดค้วรค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ไดแ้ก่ 
การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังและวฒันธรรม เทคโนโลยี สภาพแวดลอ้มกายภาพ นอกจากนั้นแลว้ยงัตอ้งให้
ความส าคญักบัการวางแผนภาษี เพ่ือใหค่้าใชจ่้ายในการด าเนินกิจการลดลง  
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การแบ่งกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
Segmenting Long term Equity Fund (LTF)  

ดลฤดี แก้วชมภู1 และ ดร.นงนภัส แก้วพลอย2 

Donrudi Kaewchompu and Dr.Nongnapad Kaewploy  
  

 

บทคดัย่อ 
        การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา กองทุนรวมหุ้นระยะยาว มาท าการแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) 
ในดา้นผลตอบแทนของแต่ละกองทุน LTF โดยใชข้อ้มูลอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน และการ
วดัผลการด าเนินงานกองทุน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว จ านวน 52 กองทุน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ใช้ขอ้มูลระดบัทุติยภูมิ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาค่าสถิติ
พ้ืนฐาน เม่ือท าการแบ่งกลุ่ม กองทุนรวมหุน้ระยะยาว พบวา่ กองทุนรวมหุน้ระยะยาวผลงานเกาะกลุ่ม มีจ านวน 40 
กองทุน รองลงมากองทุนรวมหุน้ระยะยาวผลงานโดดเด่น มีจ านวน 10 กองทุน และกองทุนรวมหุน้ระยะยาวผลงาน
แย่ มีจ านวน 2 กองทุน ผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะวา่ กลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาวผลงานโดดเด่นเป็นกองทุน ท่ีมี
ผลการด าเนินงานท่ีดี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดส้ะทอ้นถึงผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูล้งทุน เหมาะส าหรับการถือครองระยะยาว 
 
ค าส าคัญ: อัตราผลตอบแทน, ความเส่ียง, กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 

Abstract 
        The purpose of this independent study is to investigate Long term Equity Fund (LTF) in order to do the 
Cluster Analysis on the return side of the LTF by using data yields, investment risk and the measurement of 
operating funds.  Moreover, the samples used in this study are 52 long-term equity funds.  The instruments used 
to collect the data is a secondary data and the data were analyzed by using descriptive statistics in basic statistics. 
Clustering Fund Long Term Equity Fund into groups, I found that long-term results with a group of 40 funds, next 
long-term mutual equity fund shares outstanding portfolio with a total of 10 funds and lastly poor performance 
has two funds. The results of the study have suggested that the long-term equity fund is outstanding and has a 
good performance, so these are able to reflect to the good returns to the investors and they are good for long-term 
holdings.  
Keywords: Return, Risk , LTF  
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัทัว่โลกให้ความส าคญักบัการลงทุน และการออมมากข้ึนเร่ือยๆ การลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆเขา้มามี
บทบาทกบัวิถีชีวิตมากข้ึน ชีวิตประจ าวนัมีการน าหลกัการเงินมาใชม้ากข้ึนเพราะในยุคปัจจุบนัมีปัจจยัหลายอย่าง
เขา้มาเก่ียวขอ้งในการด าเนินชีวิต เช่น การเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม ลว้นแลว้แต่มีผลโดยตรงกบัการด ารงชีวิตของ
คนในยุคน้ี สาเหตุนั้นมาจากการสภาพเศรษฐกิจของโลก ไม่ใช่เพียงปัจจยัภายในประเทศอย่างเด่ียวแต่สภาพปัจจยั
ภายนอกก็สามารถส่งผลมากระทบไดเ้ช่นกนั และเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมสูงข้ึน มนุษยจึ์งมีการพฒันาแนวคิด ดา้นหลกัทรัพย ์
การเงิน เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
       ขอ้มูลทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีจะสามารถน ามาใชใ้นการแบ่งคุณลกัษณะจ าเพาะ (Cluster analysis) เพ่ือช่วยให้นกั
ลงทุนท่ีเคยลงทุนในกองทุน LTF อยู่แลว้ หรือนกัลงทุนหนา้ใหม่ สามารถเลือกลงทุนในกองทุน LTF ท่ีตอ้งการให้
ไดก้ าไรสูงสุด ซ่ึงจะสามารถช่วยนกัลงทุนทัว่ไปท่ีไม่สามารถประเมินขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง และ
การเคล่ือนไหวของราคาดชันีอา้งอิงต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัได ้การแบ่งคุณลกัษณะจ าเพาะ (Cluster analysis) ดงักล่าวยงั
ไม่มีงานวิชาการไดท้ าไว ้จึงเห็นถึงประโยชนใ์นการจดัท าเร่ืองดงักล่าวเพ่ือเป็นประโยชนต่์อผูท่ี้สนใจ 
 
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 
        เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาว Long term Equity Fund (LTF) โดยใช้ปัจจัยด้าน อัตรา
ผลตอบแทน ความเส่ียงการลงทุน และการวดัผลการด าเนินงานกองทุน 
 
ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ 
        1. สร้างขอ้มลูเบ้ืองตน้ดา้นการแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) ท่ีจะใชง้านไดจ้ริง 
        2. นกัลงทุนสามารถเลือกกองทุนท่ีจะใหผ้ลตอบแทนไดสู้งสุด และสามารถยอมรับความเส่ียงได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว Long term Equity Fund (LTF) 
 
     วิธาน เจริญผล (30 ปี ลงทุนสินทรัพยไ์ทยประเภทใดใหผ้ลตอบแทนสูงสุด, 2549) LTF เป็นช่องทางการลงทุนท่ี
ใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่การลงทุนแบบอ่ืน เพราะนโยบายของ LTF กคื็อลงทุนในหุน้ และยงัไดรั้บสิทธิประโยชนท่ี์
ส าคญัจากรัฐ คือ การลดหยอ่นภาษี และเม่ือพิจารณาโอกาสท่ีการถือหุน้จะใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่พนัธบตัร พบวา่
หากถือหุน้นานข้ึนก็จะมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงกวา่การถือพนัธบตัรกสู็งข้ึน ทั้งน้ีหากนกัลงทุนเลือกถือหุน้
เป็นระยะเวลา 2 ปีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนสูงกวา่การถือพนัธบตัรมีกวา่ร้อยละ 52 และหากเพ่ิมระยะเวลาการ
ถือครองออกไป เช่น 5 ปี โอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนสูงกวา่การถือพนัธบตัรกจ็ะเพ่ิมสูงข้ึนอีก ดงันั้น กองทุน
รวมหุน้ระยะยาว Long term Equity Fund (LTF) จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการใหก้ารลงทุน เป็นช่องทางหน่ึงท่ีช่วย
ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดน้อ้ยลง และเป็นช่องทางช่องทางการประหยดัภาษีท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบมากกวา่การประหยดั
ภาษีแบบอ่ืน และไดป้ระโยชนจ์ากผลตอบแทนสูงกวา่เงินฝาก หากนกัลงทุน เลือกลงทุนแบบเฉล่ียตน้ทุน คือ 
วิธีการลงทุนเพ่ือสร้างมลูค่าใหน้กัลงทุนระยะยาว ช่วยลดความเส่ียงและใหผ้ลตอบแทนท่ีดีไดอี้กดว้ย 
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2.2 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 
     ประภพ ปฏิภาณวิเศษ (ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว , 2550) วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ
เพ่ิมสัดส่วนของการลงทุนของสถาบนัเพ่ือให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพไดน้ั้นจะใชผ้ลประโยชน์ดา้นภาษีเพ่ือเป็น
แรงจูงใจใหน้กัลงทุนมาลงทุน จะพบว่าสัดส่วนการลงทุนของกองรวมหุ้นระยะยาวของกองทุนต่างๆ รวมกนัแลว้
ถือว่ายงันอ้ยมากเม่ือเทียบกบัสดัส่วนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์การศึกษาใชข้อ้มลูตั้งแต่จดัตั้งกองทุน จนถึงส้ิน
เดือน มิถุนายน 2549 รวมทั้งหมด 30 กองทุนจากบริษทัจดัดารทั้งหมด 18 บริษทั กองทุนท่ีมีอตัราผลตอบแทน
สูงสุด คือ กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว โดยมีอตัราผลตอบแทนเท่ากับ 35.11% ตั้ งแต่เร่ิมจดัตั้ งกองทุน 
ส าหรับกองทุนท่ีอตัราผลตอบแทนต ่าสุด คือ กองทุนเปิดไอเอน็จี Big Cap ปันผลหุน้ระยะยาว โดยมีผลตอบแทน – 
2.97% และในดา้นความเส่ียง กองทุนท่ีมีอตัราเส่ียงสูงสุด คือ กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว โดยมีความเส่ียง
เท่ากบั 1.3205 นั้นก็เป็นไปตามทฤษฎีการลงทุนท่ีไดผ้ลตอบแทนสูงสุดจะมีความเส่ียงสูงตามไปดว้ย และกองทุนท่ี
มีความเส่ียงต ่า ก็คือ กองทุนรวงขา้วหุน้ระยะยาว 70:30 ปันผล และมีความเส่ียงอยู่ท่ี 0.3337 กองทุนท่ีมีความเส่ียง
ต ่านั้นเป็นกองท่ีมีนโยบายลงทุนในลกัษณะท่ีมีการก าหนดสดัส่วนการลงทุนในหุน้ไม่เกิน 70% และส่วนท่ีเหลือจะ
ลงทุนในตราสารอ่ืนๆท่ีมีความเส่ียงต ่ากวา่ลงทุนในหุน้ 
 
2.3 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองการประเมินผลการด าเนินงานกองทุน LTF 
 
     สุภาวดี สิงโหพล (การประเมินผลการด าเนินงานกองทุน LTF , 2553) มีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบอตัรา
ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน LTF กบัตลาดหุน้ไทย และเพ่ือประเมินบทบาทของกองทุน LTF ในตลาด
หุน้ไทย เช่น จ านวนเงินลงทุนและการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน สดัส่วนเงินลงทุนในกองทุนตราสารทุน สดัส่วน
เงินลงทุนในตลาดหุน้ ผลการศึกษาอตัราผลตอบแทนของกองทุน LTF ในคร่ึงปีหลงัของปี 2550 กองทุน LTF อตัรา
ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดมีจ านวน 7 กองทุนและมีอัตรา ผลตอบแทนต่ากว่าอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดนั้นมีจ านวน 13 กองทุน ปี 2551 กองทุน LTF ทุกกอง มีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด และ
ในปี 2552 กองทุน LTF ทุกกองมีอตัราผลตอบแทนต ่ากว่าตลาด จากผลการศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนของ
กองทุน LTF มีทิศทางเดียวกบัตลาดหุ้น และนอกจากนั้นยงัมีความเส่ียงรวมของกองทุนรวมในคร่ึงปีหลงัของปี 
2550 พบว่า กองทุน LTF ท่ีมีความเส่ียงรวมสูงกว่าความเส่ียงรวมของตลาดมีจานวน 2 กองทุนและต ่ากว่า ตลาดมี
จานวน 18 กองทุน ปี 2551 กองทุน LTF ท่ีมีความเส่ียงรวมสูงกวา่ความเส่ียงรวมของ ตลาดมีจานวน 4 กองทุนและ
ต ่ากว่าตลาดจ านวน 16 กองทุน ปี 2552 กองทุน LTF ท่ีมีความ เส่ียงรวมสูงกว่าความเส่ียงรวมของตลาดมีจ านวน 5 
กองทุนและต่ากว่าตลาดมีจ านวน 15 กองทุน จากผลการศึกษาพบว่ากองทุน LTF ส่วนใหญ่มีความเส่ียงรวมของ
กองทุนต ่ากว่าความเส่ียงรวมของตลาด ซ่ึงมีสอดคลอ้งกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนท่ีมีอตัราผลตอบแทนจาก
กองทุนต ่ากวา่ อตัราผลตอบแทนจากตลาดหุน้ 
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3. กรอบแนวความคดิสาหรับการวจิัยเพือ่ “การแบ่งกลุ่ม” 
 
ประชากรทีจ่ะศึกษา 
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
ตัวแปรทีจ่ะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
1. อตัราผลตอบแทน  
2. การวดัค่าความเส่ียง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3. การวดัค่าความเส่ียง ค่าสัมประสิทธิเบตา้  
4. มาตรวดัตามตวัแบบของ Sharpe (Sharpe ratio)  
5. มาตรวดัตามตวัแบบของ Treynor (Treynor ratio)  
6. มาตรวดัตามตวัแบบของ Jensen (Jensen ‘s alpha) 
 

4. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีจะศึกษา คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กลุ่มตวัอย่าง ใชก้องทุนรวมหุ้นระยะยาว จ านวน 52 กองทุน  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีน าใชใ้นการศึกษาทั้งหมดเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีมีการเก็บรวมรวม
และเผยแพร่ขอ้มูลเหล่าน้ีให้นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจเขา้ดูขอ้มูลเหล่าน้ีผ่านทางเวบ็ไซด์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย สมาคมการจดัการกองทุนรวม และธนาคารแห่งประเทศไทยการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา
ใชข้อ้มูลรายวนัทั้ งหมด ขอ้มูลดชันีผลตอบแทน SET, มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (NAV per unit) ของหน่วย
ลงทุนกองทุน LTF ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2554 - 2556 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 3 ปี ขอ้มูลอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงขอ้มลูอตัราดอกเบ้ียฝากประจ า 1 ปีเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์อา้งอิงจากขอ้มูล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย   การวิเคราะห์ข้อมูล รวมรวบข้อมูลกองทุน ผลการด าเนินงาน ความเส่ียง จาก
WealthMagik เป็นบริการภายใต้ บริษัท Wealth Management System Limited (WMSL) ท่ีเช่ียวชาญการพัฒนา
ซอฟแวร์ทางการเงิน การบริหารความเส่ียง และค านวณตวัแปรต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาใชใ้นการแบ่งกลุ่ม โดยการ
ใชโ้ปรแกรมส า เร็จรูปในทางสถิติมาใชใ้นการประมวลผลของขอ้มลู เช่น ค่าเฉล่ีย(Mean) และ ร้อยละ (Percentage)  
 

5. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ขั้นตอนท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่ม (Cluster analysis) จะน าข้อมูลจากแผนภูมิ  Dendogram และ Agglomeration 
Schedule ซ่ึงไดน้ าค่า Agglomeration Coefficient จากSPSS มาค านวณเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงในแต่ละขั้นท่ีมี
การยุบกลุ่มรวม แลว้น า 7 อนัดบัแรกกบัเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างก่อนการยุบรวมน าไปเทียบกบัในล าดบัปัจจุบนั 
แลว้สร้างแผนภาพ Scatter Plot และน ามาหาจ านวนกลุ่ม จึงสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดจ้ านวนกลุ่มท่ีเหมาะต่อการ
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มคือ 3 กลุ่ม 
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ภาพท่ี 1แผนภูมิ Dendogram และ Agglomeration Schedule 

 
        

      ค่าสถิติ ANOVA Test จะมีการน าตวัเลขกลุ่มท่ีตอ้งการแบ่งน าลงไปค านวณจะสามารถแบ่งกลุ่มออกมาไดต้าม

ตอ้งการและทราบถึงนยัส าคญัทางสถิติของการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดว้ยความน่าจะเป็น ซ่ึงการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 

กลุ่ม กองทุนรวมหุน้ระยะยาว จะไดผ้ลดงัน้ี 

        กลุ่มท่ี 1 มีจ านวนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอยู่ในกลุ่มทั้งหมด 10 กองทุน ไดแ้ก่ MS-CORE LTF, MA-LTF, 
MV-LTF, 1SG-LTF, P-LTF, PHATRA LTFD, EP-LTF, BIG CAP-D LTF, CG-LTF, VALUE-D LTF 

        กลุ่มท่ี 2 มีจ านวนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอยูใ่นกลุ่มทั้งหมด 40 กองทุน ไดแ้ก่ KSET50LTF, KSLTF , KTLF, 

KTLF70/30, ABLTF, ASP-GLTF, ASP-LTF, B-LTF, BLTF75, CIMB-PRINCIPAL 70LTFD, CIMB-

PRINCIPAL LTF, FAM LTF, K20SLTF, K70LTF, KDLTF, KEQLTF, KGLTF, KFLTF50, KFLTFA50-D, 

KFLTFD70, KFLTFDIV, KFLTFEQ, KFLTFEQ70D, MG-LTF, MIF-LTF, MV-LTF, 1SG-LTF, 1S-LTF, 

1SMART-LTF, P-LTF, PHATRA LTFD, EP-LTF, SCBLT1, SCBLT2, SCBLT3, SCBLT4, SCBLTS, SCBLTT, 

BigCapLTF, LTFD, TDLTF, TISCOLTF-A, JB25 LTF, JBP LTF, 70/30-D LTF, BIG CAP-D LTF, CG-LTF, 
UOBLTF  

        กลุ่มท่ี 3 มีจ านวนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอยูใ่นกลุ่มทั้งหมด 2 กองทุน ไดแ้ก่ 1SMART-LTF, KSDLTF       

  จากการน าขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงการลงทุน และการวดัผลการด าเนินงานกองทุน

ของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ไดผ้ลดงัน้ีคือ 

อตัราผลตอบแทน 3 เดือน (Return 3 month) จ านวนข้อมูลท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน 

แสดงให้เห็นว่ามีค่าสูงสุด(Maximum) เท่ากับ 14.88  ค่ากลาง(Mean) เท่ากับ 1.1094  และค่าต ่าสุด(Minimum) 

เท่ากบั -4.28  อีกทั้ง Standard Deviation มีค่าเท่ากบั 3.52810 
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อตัราผลตอบแทน 6 เดือน (Return 6 month) จ านวนข้อมูลท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน 

แสดงให้เห็นว่ามีค่าสูงสุด(Maximum) เท่ากับ 19.42  ค่ากลาง(Mean) เท่ากับ 2.3148  และค่าต ่าสุด(Minimum) 

เท่ากบั -2.49  อีกทั้ง Standard Deviation มีค่าเท่ากบั 3.68435 

อตัราผลตอบแทน 1 ปี (Return 1 year) จ านวนขอ้มูลท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน แสดงให้

เห็นวา่มีค่าสูงสุด(Maximum) เท่ากบั 42.72  ค่ากลาง(Mean) เท่ากบั 18.3392  และค่าต ่าสุด(Minimum) เท่ากบั -0.34  

อีกทั้ง Standard Deviation มีค่าเท่ากบั 7.25933 ซ่ึงเม่ือเทียบค่ากบัอตัราผลตอบแทนประเภทอ่ืน พบว่าเป็นอตัรา

ผลตอบแทนท่ีมีค่า Standard Deviation สูงท่ีสุด 

อตัราผลตอบแทน 3 ปี (Return 3 year) จ านวนขอ้มูลท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน แสดงให้

เห็นว่ามีค่าสูงสุด(Maximum) เท่ากบั 25.40  ค่ากลาง(Mean) เท่ากบั 14.2575  และค่าต ่าสุด(Minimum) เท่ากบั 0.73  

อีกทั้ง Standard Deviation มีค่าเท่ากบั 4.87107 

อตัราผลตอบแทน 5 ปี (Return 5 year) จ านวนขอ้มูลท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน แสดงให้

เห็นว่ามีค่าสูงสุด(Maximum) เท่ากบั 25.07  ค่ากลาง(Mean) เท่ากบั 16.2581  และค่าต ่าสุด(Minimum) เท่ากบั 1.23  

อีกทั้ง Standard Deviation มีค่าเท่ากบั 4.98070 

Standard Deviation 1 ปี จ านวนขอ้มลูท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน แสดงใหเ้ห็นว่ามีค่าสูงสุด

(Maximum) เท่ากบั 20.39  ค่ากลาง(Mean) เท่ากบั 10.5567  และค่าต ่าสุด(Minimum) เท่ากบั 0.69  อีกทั้ง Standard 

Deviation มีค่าเท่ากบั 2.99063 

Standard Deviation 3 ปี จ านวนขอ้มลูท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน แสดงใหเ้ห็นว่ามีค่าสูงสุด

(Maximum) เท่ากบั 19.63  ค่ากลาง(Mean) เท่ากบั 14.5730  และค่าต ่าสุด(Minimum) เท่ากบั 1.20  อีกทั้ง Standard 

Deviation มีค่าเท่ากบั 3.75648 

Standard Deviation 5 ปี จ านวนขอ้มลูท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน แสดงใหเ้ห็นว่ามีค่าสูงสุด

(Maximum) เท่ากบั 20.88  ค่ากลาง(Mean) เท่ากบั 16.2117  และค่าต ่าสุด(Minimum) เท่ากบั 1.35  อีกทั้ง Standard 

Deviation มีค่าเท่ากบั 3.79432 

Beta Coefficient 1 ปี  จ านวนขอ้มูลท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน แสดงให้เห็นว่ามีค่าสูงสุด

(Maximum) เท่ากบั 1.20  ค่ากลาง(Mean) เท่ากบั 0.8713  และค่าต ่าสุด(Minimum) เท่ากบั -0.05  อีกทั้ง Standard 

Deviation มีค่าเท่ากบั 0.21952 
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Beta Coefficient 3 ปี  จ านวนขอ้มูลท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน แสดงให้เห็นว่ามีค่าสูงสุด

(Maximum) เท่ากบั 1.16  ค่ากลาง(Mean) เท่ากบั 0.9278  และค่าต ่าสุด(Minimum) เท่ากบั -0.05  อีกทั้ง Standard 

Deviation มีค่าเท่ากบั 0.23189 

Beta Coefficient 5 ปี  จ านวนขอ้มูลท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน แสดงให้เห็นว่ามีค่าสูงสุด

(Maximum) เท่ากับ 1.04  ค่ากลาง(Mean) เท่ากับ 0.8638  และค่าต ่ าสุด(Minimum) เท่ากับ 0  อีกทั้ ง Standard 

Deviation มีค่าเท่ากบั 0.24288 

Sharpe ratio 1 ปี จ านวนข้อมูลท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน แสดงให้เห็นว่ามีค่าสูงสุด

(Maximum) เท่ากบั 2.03  ค่ากลาง(Mean) เท่ากบั 0.9328  และค่าต ่าสุด(Minimum) เท่ากบั -2.63  อีกทั้ง Standard 

Deviation มีค่าเท่ากบั 0.77491 

Sharpe ratio 3 ปี จ านวนข้อมูลท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน แสดงให้เห็นว่ามีค่าสูงสุด

(Maximum) เท่ากบั 1.16  ค่ากลาง(Mean) เท่ากบั 0.7296  และค่าต ่าสุด(Minimum) เท่ากบั -1.46  อีกทั้ง Standard 

Deviation มีค่าเท่ากบั 0.42481 

Sharpe ratio 5 ปี จ านวนข้อมูลท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน แสดงให้เห็นว่ามีค่าสูงสุด

(Maximum) เท่ากบั 1.17  ค่ากลาง(Mean) เท่ากบั 0.7663  และค่าต ่าสุด(Minimum) เท่ากบั -0.63  อีกทั้ง Standard 

Deviation มีค่าเท่ากบั 0.29232 

Jensen ‘s alpha จ านวนข้อมูลท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน แสดงให้เห็นว่ามีค่าสูงสุด

(Maximum) เท่ากบั 25.4  ค่ากลาง(Mean) เท่ากบั 14.2338  และค่าต ่าสุด(Minimum) เท่ากบั 0.73  อีกทั้ง Standard 

Deviation มีค่าเท่ากบั 4.87462 

Treynor ratio จ านวนข้อมูลท่ีน ามาค านวณทางสถิติมีจ านวน 52 กองทุน แสดงให้เห็นว่ามีค่าสูงสุด

(Maximum) เท่ากบั 23.09  ค่ากลาง(Mean) เท่ากบั 14.5822  และค่าต ่าสุด(Minimum) เท่ากบั -14.6  อีกทั้ง Standard 

Deviation มีค่าเท่ากบั 5.81483    

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     เม่ือค านวณ ค่าสถิติตามวิธีแบ่งกลุ่ม (Cluster analysis) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว Long term Equity Fund (LTF) โดยใชปั้จจยัดา้น อตัราผลตอบแทน ความเส่ียงการลงทุน และการวดัผล
การด าเนินงานกองทุน สามารถแบ่งได ้ 3 กลุ่ม สามารถสรุปผลการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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อตัราผลตอบแทน กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

Return 3 month 1.3459 -0.3070 -0.5893 

Return 6 month 1.2697 -0.2793 -0.7626 

Return 3 year 1.2723 -0.1817 -2.7268 

Return 5 year 1.0610 -0.1166 -2.9720 

ความเส่ียงการลงทุน    

Standard Deviation 1 year 0.5899 0.0148 -3.2473 

Standard Deviation 3 year 0.6292 0.0175 -3.4974 

Standard Deviation 5 year 0.5377 0.0457 -3.6032 

Beta Coefficient 1 year 0.3036 0.0974 -3.4681 

Beta Coefficient 5 year 0.3876 0.0809 -3.5566 

การวดัผลการด าเนินงานกองทุน    

Sharpe ratio 1 year 0.6840 0.0501 -4.4235 

Sharpe ratio 3 year 0.7070 0.0420 -4.3774 

Sharpe ratio 5 year 0.6145 0.0432 -3.9385 

Jensen ‘s alpha 1.2762 -0.1830 -2.7199 

Treynor ratio 0.9307 -0.0639 -3.3746 

 
ตารางท่ี 1 ภาพรวมอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงการลงทุน และการวดัผลการด าเนินงานกองทุนท่ีมีนยัส าคญัของแต่
ละกลุ่ม 
        จากตารางท่ี 1 การค านวณค่าทางสถิติ จึงสามารถท่ีจะระบุลกัษณะและตั้งช่ือกลุ่มตามค่ากลาง (Mean) ดงัน้ี 
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        กลุ่มท่ี 1 ช่ือกลุ่ม กองทุนรวมหุน้ระยะยาวผลงานโดดเด่น 
        กองทุนรวมหุ้นระยะยาวผลงานโดดเด่นเป็นกองทุน ท่ีมีผลก าไรท่ีดีสังเกตได้จากอตัราผลตอบแทนท่ีดี
สม ่าเสมอ มีการกระจายความเส่ียงท่ีดีกว่าในช่วงตลาดขาลง ปรับตวัและรับมือยืดหยุ่นเหมาะตามสถานการณ์ตลาด
ในขณะนั้น สามารถสะทอ้นความสามารถการบริหารกองทุนไดเ้ป็นอย่างดี มีผลการด าเนินงานอยู่ในอนัดบัตน้ๆ
อยา่งสม ่าเสมอ  
 
        กลุ่มท่ี 2 ช่ือกลุ่ม กองทุนรวมหุน้ระยะยาวผลงานเกาะกลุ่ม 
        กองทุนรวมหุน้ระยะยาวผลงานแย ่เป็นกองทุนท่ีไม่สามารถท าผลตอบแทนไดต้ามเป้าหมายท าใหข้าดทุนมาก 
การกระจายความเส่ียงท่ีน้อย ผลการด าเนินงานท่ีไม่ดีสังเกตได้จาก ค่ากลาง (Mean) การวดัผลการด าเนินงาน
กองทุน ติดลบทุกช่วงระยะเวลาการลงทุนท่ีกองทุนด าเนินการมา ดงันั้นเม่ือพิจารณาจากอตัราผลตอบแทน ความ
เส่ียงการลงทุน และการวดัผลการด าเนินงานกองทุน ค่ากลาง (Mean) ท่ีต ่า  
 
        กลุ่มท่ี 3 ช่ือกลุ่ม กองทุนรวมหุน้ระยะยาวผลงานแย ่
        กองทุนรวมหุ้นระยะยาวผลงานเกาะกลุ่ม เป็นกองทุนท่ีผลการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางอาจจะไปในทาง
เดียวกนั ทุกกองทุนต่างลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีอยู่ในตลาดเดียวกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง
การลงทุน และการวดัผลการด าเนินงานกองทุน ท่ีค่ากลาง (Mean) เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ถึงแมร้ะยะเวลาต่างกนั 
ดงันั้นกองทุนรวมกลุ่มน้ีเหมาะกบัช่วงภาวะเศรษฐกิจขาข้ึน เคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกบัดชันีตลาดหลกัทรัพย ์
 
ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 

        กลุ่มท่ี 1 ช่ือกลุ่ม กองทุนรวมหุน้ระยะยาวผลงานโดดเด่น 

        ตามท่ีไดอ้ธิบายผลการแบ่งกลุ่ม จะเห็นไดว้่ากลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาวผลงานโดดเด่นเป็นกองทุน ท่ีมีผล
การด าเนินงานท่ีดี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดส้ะทอ้นถึงผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูล้งทุน เหมาะส าหรับการถือครองระยะยาว  

        กลุ่มท่ี 2 ช่ือกลุ่ม กองทุนรวมหุน้ระยะยาวผลงานเกาะกลุ่ม 

        ตามท่ีไดอ้ธิบายผลการแบ่งกลุ่ม จะเห็นไดว้่ากลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาวผลงานแย่ เป็นกองทุนท่ีไม่สามารถ
ท าผลตอบแทนไดต้ามเป้าหมายท าใหข้าดทุนมาก การกระจายความเส่ียงท่ีนอ้ย และไม่เหมาะแก่การลงทุน 

        กลุ่มท่ี 3 ช่ือกลุ่ม กองทุนรวมหุน้ระยะยาวผลงานแย ่

        ตามท่ีไดอ้ธิบายผลการแบ่งกลุ่ม จะเห็นไดว้่ากลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผลงานเกาะกลุ่ม เป็นกองทุนท่ีผล
การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางอาจจะไปในทางเดียวกนั อตัราผลตอบแทน ความเส่ียงการลงทุน และการวดัผลการ
ด าเนินงานกองทุน เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เหมาะส าหรับการถือครองระยะกลาง 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
        งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการค านวณค่าอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงการลงทุน และการวดัผลการด าเนินงาน ดา้น
การแบ่งกลุ่ม (Cluster analysis) อาจจะเพ่ิมการใชด้ชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET100Index) 
เป็นตวัแทนของตลาดเป็นตวัแปร หรือใชร่้วมกบัตวัแปรอ่ืน เช่น อตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์เน่ืองจากกองทุน
รวม LTF นั้นไม่ไดล้งทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว ข้ึนกบันโยบายของแต่ละกองทุน และกองทุนรวม LTF ท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี บางกองทุนมีการลงทุนในหุ้นต ่ากว่าเกณฑข์อง กลต. คือร้อยละ 65 ดงันั้น ผลการด าเนินงานนั้น
อาจจะยงัไม่ไดแ้สดงถึงประสิทธิภาพการบริหารพอร์ทการลงทุนในหุ้นของกองทุนรวม LTF อย่างชัดเจนมาก         
นกั ซ่ึงการศึกษาในคร้ังต่อไปอาจจะน าตวัแปรอ่ืนท่ีจะสามารถสะทอ้นผลการด าเนินงานของกองทุน ท่ีครอบคลุม
ทุกดา้น 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิที่มีต่อราคาหลกัทรัพย์หมวด
ธุรกจิปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Concernment between the financial ratio which affects properties in 

Petrochemical Business and chemicals which registered in SET 

 

ธนเดช อคัรพฤทธ์ิ 1 และ ผศ.ดร. วรรณรพ ีบานช่ืนวจิิตร2 

Tanadet Akkaraprud And Wanrapee Banchuenvijit 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเร่ือง “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจปิโตรเคมี

และเคมีภณัฑ์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” มีวิธีการศึกษาโดยวิธีการสร้างแบบจ าลองใน

รูปแบบสมการถดถอยเชงซ้อน (Multiple Linear Regression) ซ่ึงใชวิ้ธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (OLS) เพ่ือประเมินค่า

สัมประสิทธ์ิของแต่ละแบบจ าลอง จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์อย่างมี

นยัส าคญัท่ี 0.05 และตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไวไ้ดแ้ก่ อตัราส่วนราคาต่อก าไร อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น 

อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชี  

ค าส าคัญ: ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ราคาหลกัทรัพย์, อัตราส่วนทางการเงิน, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

Abstract 
“Concernment between the financial ratio which affects properties in Petrochemical Business and chemicals 

which registered in SET” is studied by using “Multiple Linear Regression” Ordinary Least Square (OLS) 

principle is used to evaluate the coefficient each of those variables. The result found that the antecedent is 

significant at 0.05 level effects on the Petrochemical Business and Chemicals which are registered in SET: 

Evidences from the Property Development Sector and support to expected hypothesis were Price/Earnings Ratio, 

Return on Equity, Price/Book Value Ratio 

 Keywords: Petro, Stock Prices, Financial Ratio, SET 
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บทน า 
 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือเป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศ ก่อตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีช่ือ

ภาษาองักฤษในขณะนั้นคือ The Securities Exchange of Thailand และไดท้ าการเปล่ียนช่ือภาษาองักฤษเป็น  "The 

Stock Exchange of Thailand" (SET) ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยฯ์มีการแยกบริษทัจดทะเบียนออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม

ทั้งหมด 8 กลุ่มและหมวดธุรกิจรวมทั้งหมด 28 หมวด การลงทุนในหลกัทรัพยส์ามารถลงทุนไดห้ลากหลายรูปแบบ 

ซ่ึงโดยปรกติแลว้นักลงทุนส่วนมากช่ืนชอบการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้มูลค่าผลตอบแทนท่ีสูง ซ่ึงเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าสินทรัพยห์รือคาดหวงัให้ราคาของหลกัทรัพยน์ั้นสูงข้ึน (Capital Gain) การซ้ือและขาย

หลกัทรัพยน์ั้นจึงเป็นส่ิงท่ีนกัลงทุนต่างให้ความสนใจ การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยน์ั้นสามารถเกิดไดจ้าก

หลายปัจจัยด้วยกัน เช่น เกิดการเปล่ียนแปลงปัจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ตามความเช่ือทฤษฎีการวิเคราะห์

ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) ตวัอย่างเช่น การเติบโตของระบบเศรฐกิจ การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย 

การบริโภคภายในประเทศ ความสามารถในการน าเขา้-ส่งออกของประเทศ ภาวะเงินฝืด และ ภาวะเงินเฟ้อ เป็นตน้ 

หรือการเกิดภาวะต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมและระบบเศรฐกิจ เช่น การเพ่ิมหรือการลดลงของราคาน ้ามนั หรือ 

ภาวะการเมืองต่างๆ ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีสามารถกระทบต่อราคาหลกัทรัพยต่์างๆได ้ดงันั้นแลว้ปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่ง

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นระยะยาว ท่ีสามารถช่วยในการตดัสินใจการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือการเลือกการ

ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่ึงในกลุ่มธุรกิจท่ีน่าสนใจอีกหน่ึงธุรกิจนั่นก็คือ

ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑเ์ป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมากเน่ืองจากผลิตภณัฑ์

หรือสารเคมีท่ีไดม้าจากปิโตรเลียมนั้นสามารถน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ และบางชนิดนั้นไดน้ ามาใช้เป็น

วตัถุดิบในอุตสหกรรมเพ่ือใชผ้ลิตเป็นเคมีภณัฑต่์างๆ เช่น พลาสติกซ่ึงน ามาแปรรูป ใหเ้ป็นผลิตภณัฑเ์พ่ือใชง้านได้

ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ทางการแพทย ์การเกษตร การศึกษารวมไปถึงบรรจุภณัฑสิ์นคา้นานาชนิด เพ่ือ

การตลาดอย่างแพร่หลาย อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

ความส าคญักบัระบบเศรษฐกิจ สร้างรายไดป้ระมาณ 6% ของ GDP ของประเทศ (สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศ

ไทย, 2557) โดยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑเ์ป็นกระบวนการน าวตัถุดิบจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไป

ผลิตต่อเน่ืองจนเป็นเมด็พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ สารเคลือบผิว และ กาวต่างๆ เป็นอุตสาหกรรม

ตน้น ้ าท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆข้ึนอีกมากมายเพราะสามารถน าไปใชผ้ลิตสินคา้พ้ืนฐานท่ี

ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์หรือท่ีเรียกว่า ปัจจัย 4 ได้แก่ ท่ีอยู่อาศัย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑไ์ดส้ร้างสรรคผ์ลิตภณัฑต่์างๆ มากมายใหค้นไทยไดใ้ชป้ระโยชนอ์ยา่งมหาศาล 

เอ้ือประโยชน์เช่ือมโยงกนัและกนัเป็นวงจร จนผลิตภณัฑข์องอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑก์ลายเป็นหน่ึง
ปัจจยัส าคญัแห่งการด าเนินชีวิตประจ าวนั และพฒันาประเทศของเราไปแลว้ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                 144  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัอตัราส่วนทางการเงิน (Ratios Analysis) (ดุษฎี ศิริวฒันพงษ์, การเงนิธุรกจิ, 
2546: 2-18) วตัถุประสงคข์องการจดัการการเงินกคื็อ การพยายามท่ีจะท าใหร้าคาหุน้สามญัสูงสุด ไม่ใช่ก าไรทางบญัชี จึง
ไดมี้การจดัท าอตัราส่วนทางการเงินข้ึนมาเพ่ือช่วยในการประเมินงบการเงินและใชใ้นวางแผนในการด าเนินงานดงันั้น
อตัราส่วนทางการเงินจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูทางการเงินใหอ้ยูใ่นรูปอตัราส่วนท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายการทางการเงิน ซ่ึงการแสดงความสัมพนัธ์ของรายการทางการเงินนั้นสามารถน าไปตีความเพ่ือ
ประเมินฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพและความสามารถในการท าก าไรของกิจการและยงัสามารถใชใ้นการพยากรณ์
การลม้เหลวของธุรกิจได ้ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการวเิคราะห์ทางการเงนิ (อารมณ์ ร้ิวอนิทร์2547) 
ความส าคัญของการวเิคราะห์ทางการเงิน  
การวิเคราะห์ทางการเงินและการตดัสินใจทางการเงินวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งมากในดา้นการท าธุรกิจ 

เพราะการตดัสินใจทางการเงินมกัจะเขา้ไปมีส่วนส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจอยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นปัญหา
ทางดา้นการตลาด ปัญหาดา้นการผลิตและปัญหาดา้นการบริหารงานทุกๆ ดา้น การวิเคราะห์ทางการเงินนั้นมี
ความส าคญัต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอก เพ่ือวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัออกไป 
ซ่ึงแนวทางในการวิเคราะห์นั้น ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ  

หลกัการวเิคราะห์งบการเงนิ 
การวิเคราะห์งบการเงินนั้นท าเพ่ือตอ้งการทราบจุดอ่อนและจุดแข็งทางการเงินของบริษทัในดา้นต่างๆ 

ตามความตอ้งการของผูว้ิเคราะห์ โดยมีหลกัการส าคญัคือ การเปรียบเทียบ (Comparison) ซ่ึงจะท าให้ทราบว่าตรง
จุดใดของบริษทัท่ีมีปัญหา ควรตอ้งไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงและจุดใดของบริษทัท่ีมีความเขม้แข็ง ซ่ึงจะถือเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยทัว่ไปแลว้ การเปรียบเทียบของงบการเงินนั้น จะท าการเปรียบเทียบกนัใน 3 ลกัษณะ 
คือ 1.การเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตของบริษัทตัวเอง 2.การเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีเป็นคู่แข่งขัน  3.การ
เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม 

เคร่ืองมอืในการวเิคราะห์งบการเงนิ 
 เคร่ืองมือและวิธีการท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์งบการเงินท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1. อตัราส่วนทางการเงิน (Financial 
Ratios) 2.การวิเคราะห์แนวโนม้ (Trend Analysis) 3.การจดัท าอตัราส่วนร้อยละต่อยอดรวมงบการเงิน (Common-size 
Statement) 4.งบแสดงการเคล่ือนไหวของเงินทุน (Fund Flow Statement) 

การวเิคราะห์งบการเงนิโดยใช้อัตราส่วนทางการเงนิ 
อตัราส่วนทางการเงินมีทั้งหมด 5 ประเภท 1. อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

2. อตัราส่วนประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Efficiency Ratios) 3. อตัราส่วนนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratios) 4. 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 5. อตัราส่วนแสดงความสัมพนัธ์กบัตลาด (Market Ratios) 
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2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
     ศรัณย์รัชต์ ธีรโชตธินกลุ (2553) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุน
ต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย์
สุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อมลูค่าการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มี 1 ปัจจยัคือ ร้อยละการ
เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 
99 และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
     อธิวัฒน์ วงศ์ประไพโรจน์ (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของ
ราคาหุน้กลุ่มการแพทย ์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อการเคล่ือนไหวของราคา
หุ้นกลุ่มการแพทย ์ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ตัวแปรอิสระท่ีเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ คือ ดัชนีความเช่ือมัน่
ผูบ้ริโภค (CCI) และดชันีค่าเงินบาท (REER) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้กลุ่มการแพทย ์หรือมีอิทธิพลต่อการ
เคล่ือนไหวของราคาหุ้นในกลุ่มการแพทย ์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 83% โดยดชันีค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์กนัใน
ทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุน้กลุ่มการแพทย ์และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้ม
กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มการแพทย ์ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหุ้นในกลุ่ม
การแพทย ์
     นริศา ยิม้พนัธ์วงษ์ (2553) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์จากการศึกษาพบวา่มีตวัแปรอิสระ 
2 ตวัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์อยา่งมีนยัส าคญั ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 99 
คือ ราคานา้มนัดิบและอตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์สหรัฐ โดยตวัแปรอิสระทั้ง 2 ตวัสามารถอธิบายปัจจยัท่ีมีผล
ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ได ้ร้อยละ 90.6106 ซ่ึงราคานา้มนัดิบเป็นไปตามสมมติฐาน 
ส่วนอตัราแลกเปล่ียนไม่ตรงตามสมมติฐาน 
       วโิรจน์ สภาสกลุวนิช (2553) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยธุ์รกิจประเภทขนส่งทาง
ทะเล การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยธุ์รกิจประเภทขนส่งทางทะเล ซ่ึง ปัจจยัท่ีนามาใช ้ไดแ้ก่ 
ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ราคาน ้ามนัดิบตลาด NYMEX (NYMEX) ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB) และอตัราการเปล่ียนแปลงมลูค่าการซ้ือ
ขายหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (Values) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยธุ์รกิจประเภท
ขนส่งทางทะเล 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) และดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 
ไทย (SET) ท่ีระดบันยัสาคญั ร้อยละ 99 ทั้งน้ีตวัแปรท่ีมีความสม้พนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยธุ์รกิจประเภทขนส่ง
ทางทะเล ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้คือ ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) และดชันีราคาหลกัทรัพย์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
     วชัรชัย เลิศสวสัดีคุณ (2552) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ P/E ของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ P/E ของหลกัทรัพย์
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หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยศึกษาเฉพาะ กรณีบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับธุรกิจแบบครบวงจรจ านวน 3 บริษทั  จากการศึกษา
พบว่า มีเพียงปัจจยัเดียวท่ีมีผลต่อ P/E ของหลกัทรัพยท่ี์ศึกษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติและเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้คือ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ICT โดยท่ีดชันีราคาหลกัทรัพย ์ICT มีผลต่อ P/E ของหลกัทรัพย ์AIT ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 99% และมีผลต่อ P/E ของหลกัทรัพย  ์MFEC ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส่วนหลกัทรัพย ์MSC ไม่มี
ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อ P/E อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

วธิีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      การศึกษาคร้ังน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาน้ี เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวดธุรกิจปิ

โตรเคมีภณัฑ ์ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา บริษทัท่ีอยูใ่นหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย มีทั้งหมด 13 บริษทั  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ 

     บริษทัท่ีอยูใ่นหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 9 บริษทั เน่ืองจาก

อีก4บริษทัมีขอ้มูลไม่เพียงพอท าใหไ้ม่ตรงเง่ือนไข โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกบริษทัดงัน้ี อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ไดแ้ก่ อตัราก าไรสุทธิ , อตัราส่วนราคาต่อก าไร, อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์, อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ , 

อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี, อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ , อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ และ อตัราส่วน

หมุนเวียนของสินทรัพย ์ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม 2547 ถึงเดือนธนัวาคม 2556  เป็นรายไตรมาส 

รวม 40 ไตรมาส 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี  
ตวัแปรตาม (Y) คือ ราคาหลกัทรัพย ์i หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 
ตวัแปรตน้  (X) ท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 

1.  อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

2.  อตัราส่วนราคาต่อก าไร (Price / Earning Ratio) (P/E) 

3.  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Assets) (ROA) 

4.  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (Return on Equity) (ROE) 
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5.  อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (Price / Book Value) (P/BV) 

6.  อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover)  

7.  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) (D/E) 

8.  อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย ์(Total Assets Turnover) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ สร้างความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดปิโตร

เคมีภณัฑ ์เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

Regression) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดยมีแบบจ าลองดงัน้ี 

แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ แบบสถิติประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) รายไตรมาส 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี ท่ีไดจ้ากแหล่งต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2.  www.setsmart.com 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

มีขั้นตอนในการท า Multiple Regression ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลูขั้นตน้ทางสถิติของแต่ละบริษทัท่ีอยูใ่นหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัแปรยอ่ยท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่ม 

ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบและแกไ้ขปัณหา Multicollinearity 

ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบปัญหา Autocorrelation โดยหากเกิดปัณหา Autocorrelation จะแก้ไขด้วย Newey-
West correlation Standard Errors 

ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity โดยหากเกิดปัณหา Heteroskedasticity  จะแกไ้ขดว้ย White 
correlation Standard Errors 

http://www.setsmart.com/
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ขั้นตอนท่ี 6 การน าเสนอขอ้มลู 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

 
ตารางแจกแจง สมการความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดหลกัทรัพย ์

 
สรุปผลการศึกษา 
บริษทั พาโตเคมีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (PATO) 

สรุปผลการศึกษาพบว่า มีตวัแปรอิสระ 1 ตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์PATO อย่างมีนยัส าคญั โดยตวั

แปรอิสระ TAT มีความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย  ์PATO อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 
เปอร์เซ็นต ์ค่า R-Squared ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.5919 

บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จ ากดั (มหาชน) (TCB) 

 สรุปผลการศึกษาพบว่า มีตวัแปรอิสระ 4 ตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์TCB อย่างมีนยัส าคญั โดยตวั

แปรอิสระ P/BV, INT, D/E และ TAT มีความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย ์TCB อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์ค่า R-Squared ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.5287 
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บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) (TCCC) 

 สรุปผลการศึกษาพบวา่ มีตวัแปรอิสระ 4 ตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์TCCC อย่างมีนยัส าคญั โดยตวั

แปรอิสระ NPM, P/E, INT และ D/E มีความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย ์TCCC อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์ค่า R-Squared ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.9125 

บริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จ ากดั (มหาชน) (TPA) 

 สรุปผลการศึกษาพบว่า มีตวัแปรอิสระ 1 ตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์TPA อย่างมีนยัส าคญั โดยตวั

แปรอิสระ P/BV มีความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย  ์TPA อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 
เปอร์เซ็นต ์ค่า R-Squared ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.9357 

บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) (TPC) 

 สรุปผลการศึกษาพบว่า มีตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์TPC อย่างมีนยัส าคญั โดยตวั

แปรอิสระ P/BV และ INT มีความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย ์TPC อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์ค่า R-Squared ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.9038 

บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน) (UP) 

 สรุปผลการศึกษาพบว่า มีตวัแปรอิสระ 1 ตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์UP อย่างมีนัยส าคญั โดยตวั

แปรอิสระ P/BV มีความสัมพันธ์ต่อราคาหลกัทรัพย์ UP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมัน่ท่ี 95 
เปอร์เซ็นต ์ค่า R-Squared ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.9953 

บริษทั วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) (VNT) 

 สรุปผลการศึกษาพบว่า มีตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์VNT อย่างมีนยัส าคญั โดยตวั

แปรอิสระ P/BV และ INT มีความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย ์VNT อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์ค่า R-Squared ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.9625 

บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (WG) 

 สรุปผลการศึกษาพบว่า มีตวัแปรอิสระ 4 ตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์WG อย่างมีนยัส าคญั โดยตวั

แปรอิสระ NPM, P/E, ROE และ TAT มีความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย ์WG อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์ค่า R-Squared ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.9677 

บริษทั ยงไทย จ ากดั (มหาชน) (YCI) 

สรุปผลการศึกษาพบวา่ ไม่มีตวัแปรอิสระใดเลยท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์YCI ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95 
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อภิปรายผล 
อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์TCCC และ WG อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ อารมณ์ ร้ิวอินทร์ 2547 ท่ีเก่ียวกบัความส าคญัของการ
วิเคราะห์ทางการเงิน 

อตัราส่วนราคาต่อก าไร (Price - Earning Ratio) (P/E) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์

TCCC และ WG อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ อารมณ์ ร้ิวอินทร์ 2547 เก่ียวกบั

การวิเคราะห์ทางการเงิน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัรชยั เลิศสวสัดีคุณ 2552 เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ P/E ของ

หลกั ทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า 

P/E ของหลกัทรัพยท่ี์ศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ICT 

โดยท่ีดชันีราคาหลกัทรัพย ์ICT มีผลต่อ P/E ของหลกัทรัพย ์AIT ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99%  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Assets) (ROA) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพยใ์ดๆได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (Return on Equity) (ROE) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพย ์WG อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ อารมณ์ ร้ิวอินทร์ 2547 เก่ียวกบั

การวิเคราะห์ทางการเงิน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ ดุษฎี ศิริวฒันพงษ ์2546 หนา้ 2-18 เก่ียวกบัอตัราส่วน
ทางการเงิน  

อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชี (Price / Book Value) (P/BV) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์

TPA, TPC, UP และ VNT อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ อารมณ์ ร้ิวอินทร์ 2547 
เก่ียวกบัการวิเคราะห์ทางการเงิน  

อัตราหมุนส่วนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพย ์TCB, TCCC, TPC และ VNT อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า INT มีผลต่อราคา

หลกัทรัพยปิ์โตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ อารมณ์ ร้ิวอินทร์ 2547 เก่ียวกบัการ
วิเคราะห์ทางการเงิน  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) (D/E) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ

ราคาหลกัทรัพย ์TCB และ TCCC อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ D/E มีผลต่อราคาหลกัทรัพยปิ์

โตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ อารมณ์ ร้ิวอินทร์ 2547เก่ียวกบัการวิเคราะห์ทาง

การเงิน และ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อดิศกัด์ิ อธิมงคล 2554 เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน

เฉล่ียกบัราคาหุน้สามญัเฉล่ียของบริษทัตวัแทนกลุ่มพลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผล
การศึกษาพบวา่ D/E มีผลต่อราคาหลกัทรัพยปิ์โตรเคมีและเคมีภณัฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Assets Turnover) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพย ์PATO, TCB และ WG อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ ดุษฎี ศิริวฒัน

พงษ์ 2546 หนา้ 2-18 เก่ียวกบัอตัราส่วนทางการเงิน และ สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ อารมณ์ ร้ิวอินทร์ 
2547 เก่ียวกบัการวิเคราะห์ทางการเงิน  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาคร้ังนี ้

จากการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้ตวัแปรทางดา้นอตัราส่วนทางการเงินมาท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยปิ์โตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ซ่ึงพบว่า P/BV มีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑม์ากท่ีสุด 

ท าให้ผลการศึกษาดังกล่าวมีส่วนส าคัญในการประกอบการพิจารณาส าหรับนักลงทุนจะสามารถน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจการลงทุน 

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายไตรมาสในการศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 

2546 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 อาจท าใหไ้ม่มีความละเอียดท่ีเพียงพอ ควรค านึงถึงการศึกษาปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ

ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัเชิงคุณภาพและปริมาณ เช่น ปันหาทางการเมือง เงินเฟ้อเงินฝืด 

เพ่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาคร้ังน้ีและท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์
ไดดี้มากยิ่งข้ึน 
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การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกจิที่มีผลต่ออตัราแลกเปลีย่นค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ 
ค่าเงนิบาทต่อยูโร ค่าเงนิบาทต่อเยน และค่าเงนิบาทต่อหยวน 

A Study of Economic Factors Affecting the Exchange Rate between 
Thai Baht and US Dollar, Thai Baht and Euro, Thai Baht and Yen   

And Thai Baht and Yuan 
กนกพร เฉลมิพนาพนัธ์1 และ วรรณรพ ีบานช่ืนวจิิตร2 

Kanogporn Chaloemphanaphan and Wanrapee Banchuenvijit 
 

 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ ฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวน ผลการศึกษาพบว่า เงินส ารองระหว่าง
ประเทศ ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง ดุลบญัชีเงินทุน ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อ และดชันีผลผลิต
อุตสาหกรรมมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร ค่าเงินบาทต่อเยน และ
ค่าเงินบาทต่อหยวน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 95% 
 
ค าส าคัญ:  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, อัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ, อัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อยูโร, 
อัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเยน, อัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อหยวน 
 

Abstract 
     The objective of this research is to study the effect of economic factors on exchange rate between Thai Baht 
and U.S. Dollar, Thai Baht and Euro, Thai Baht and Yen and Thai Baht and Yuan. The results found that foreign 
exchange reserves, Real Effective Exchange Rate, Capital and Financial Account, Interest Rate Differential, 
Inflation Rate Differential and Manufacturing Production Index effects to exchange rate between Thai Baht and 
U.S. Dollar, Thai Baht and Euro, Thai Baht and Yen and Thai Baht and Yuan at the significance level of 0.05. 
 
Keywords: The Economic Factors, Thai Baht Exchange Rate per US Dollar, Thai Baht Exchange Rate per Euro, 
Thai Baht Exchange Rate per Yen, Thai Baht Exchange Rate per Yuan 
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บทน า 
     ในปัจจุบนัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate) มีความส าคญัในการด าเนินธุรกิจและ
การด าเนินชีวิตของมนุษยโ์ดยทัว่ไป และเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการติดต่อธุรกรรมกบัต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นใน
ดา้นการคา้ ดา้นการลงทุน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศในการท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางเช่ือมโยงราคาสินคา้และบริการระหว่างประเทศท่ีเป็นเงินสกุล
ต่างกนัใหมี้มลูค่าเท่าเทียมกนั จากผลการส ารวจขอ้มูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศปี 2556 ตามโครงการ Bank for 
International Settlements (BIS) Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market 
Activity ท่ี Bank for International Settlements (BIS) พบวา่สกุลเงินท่ีมีปริมาณธุรกรรมสูงอย่างเด่นชดัในตลาดรวม
ทัว่โลกยงัคงเป็น 3 สกุลหลกั ไดแ้ก่ USD, EUR และ JPY ในสัดส่วนร้อยละ 87, 33 และ 23 ตามล าดบั โดยสกุล 
USD มีสัดส่วนธุรกรรมเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 84.9 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 87 ในปี 2556 ในขณะท่ีสกุลEUR ขนาด
สดัส่วนลดลงจากร้อยละ 39.1 เป็นร้อยละ 33.4 ซ่ึงเป็นผลจากวิกฤติหน้ีสาธารณะในประเทศกลุ่มยโูรท่ีเร่ิมก่อตวัมา
ตั้งแต่ปี 2553 ส่วนสกุล JPY ซ่ึงเป็นสกลุเงินส าคญัอีกสกุลหน่ึงท่ีมีสัดส่วนการท าธุรกรรมเติบโตอย่างเห็นไดช้ดัจาก
ร้อยละ 19 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 23 ในปี2556 และยงัคงเป็นสกุลเงินท่ีท าธุรกรรมสูงเป็นอนัดบั 3 ของตลาดรวมทัว่
โลก เช่นเดียวกบัปี 2553 นอกจากน้ีสกุลเงิน CNY (Chinese Yuan) มีสัดส่วนธุรกรรมเพ่ิมข้ึนจาก 3 ปีก่อนอย่างกา้ว
กระโดดเข้ามาอยู่ใน 9 อนัดับสกุลเงินท่ีมีปริมาณธุรกรรมสูงสุดของโลกโดยสกุล CNY มีสัดส่วนร้อยละ 2.2 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ0.9 เม่ือปี 2553 
     จากลักษณะท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูศึ้กษาจึงสนใจท าการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่ออัตรา
แลกเปล่ียน 4 สกลุเงินหลกั ไดแ้ก่ อตัราแลกแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร ค่าเงินบาท
ต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวน ซ่ึงถือเป็นสกุลเงินอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัและน่าสนใจศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร 
ค่าเงินบาทต่อเยน รวมถึงทิศทางและระดับความสัมพนัธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการก าหนดอตัรา
แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร ค่าเงินบาทต่อเยนและค่าเงินบาทต่อหยวน เพ่ือเป็น
ขอ้มูลให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้มีความสนใจในการศึกษาใช้ในการวางแผนป้องกันความเส่ียงทางการเงินให้
สอดคลอ้งและพร้อมรับมือกบัทิศทางของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีความผนัผวนอยูเ่สมอ 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัอัตราแลกเปลีย่น 
     แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียน ไดแ้ก่ ทฤษฎีความเสมอภาคของอ านาจซ้ือ (The 
Purchasing - Power Parity Theory: PPP) ทฤษฎีฟิชเชอร์ (The Fisher Effect) และทฤษฎีความเสมอภาคของอตัรา
ดอกเบ้ีย (The Interest -Rate Parity Theory: IRP) 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     ณรงค ์จุลเพชร (2549) ท าการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนลอยตวัแบบมีการจดัการ 
เฉพาะกรณีการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ผลการศึกษาพบว่าดุลบญัชี
เดินสะพดัมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปล่ียนอยา่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส าหรับตวั
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แปรทางด้านระดับราคาโดยเปรียบเทียบ (PPP) ทุนส ารองระหว่างประเทศและการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนในช่วงเวลาก่อนหนา้ไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน 
     ดวงพร แซ่ตั้ง (2553) ท าการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง ผล
การศึกษาพบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงคือ อตัราเงินเฟ้อ อตัรา
ดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าซ่ึงค่าท่ีทดสอบได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  
     ธนินท์รัฐรัตนพงศ์ภิญโญ (2551) ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวระยะสั้ นของอัตรา
แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ พบว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
โดยแนวโนม้ค่าเงินบาทในอดีต อตัราดอกเบ้ีย Libor และอตัราการเปล่ียนแปลงเงินดอลลาร์สหรัฐฯในตลาดโลก มี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯในทิศทางเดียวกนั ส่วนระดบัเงินทุนส ารองระหว่าง
ประเทศของไทยมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในทิศทางตรงกนัขา้ม ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% 
     นิภาพร โชติพฤกษวนั (2554) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงิน
บาทต่อยโูร และค่าเงินบาทต่อหยวน จากการศึกษาพบว่าอตัราเงินเฟ้อเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่าง
ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร และค่าเงินบาทต่อหยวนในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงตามสมมติฐาน
ท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 95% ส าหรับตวัแปรอตัราดอกเบ้ียใหกู้ย้ืมระหว่างธนาคาร 
เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อยโูรในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันัยส าคญั 95% แต่ไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ และค่าเงินบาทต่อหยวน ส่วนดุลบญัชีเดินสะพดั (CA) เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่าง
ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร และค่าเงินบาทต่อหยวน 
     น ้าเพชร น่ิมนวลดีและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ กรณีศึกษาเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัต่างๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทยกบัอตัราดอกเบ้ียในสหรัฐอเมริกาและ
อุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 
     พริมรตา ยะอนนัต ์(2551) ท าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราแลกเปล่ียนกบัเงินส ารองระหวา่งประเทศของ
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าอตัราแลกเปล่ียนในรูปตวัเงินอตัราแลกเปล่ียนท่ีแท้จริงและเงินส ารองระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กนัเชิงดุลยภาพระยะยาวและต่างมีความสัมพนัธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลทั้ง
สองทิศทาง 
     ประวีณา ศาลิคุปต และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่าง
เงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  จากการศึกษาพบวา่ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงและอตัราดอกเบ้ียมีความสมัพนัธ์กบั
อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา แต่อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินอตัราการ
เปล่ียนแปลงของเงินส ารองระหว่างประเทศ อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหว่างประเทศไทยกบั
สหรัฐอเมริกา และอตัราการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ท่ีมีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
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แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัพบว่า
อตัราดอกเบ้ีย อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินส ารองระหว่างประเทศ อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิ
ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาและอัตราการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ท่ีมีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกามี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา แต่ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง
และอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอล
ล่าร์สหรัฐอเมริกา 
     วสวตัต์ิ เถ่ือนค า (2553) ท าการศึกษาการวิเคราะห์แบบจ าลองอตัราแลกเปล่ียนด้วยระเบียบทางการเงินของ
ประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลแบบพาแนล ผลการทดสอ พบว่าการทดสอบดว้ยวิธี Generalized Method of Moments 
test(GMM) ภายใต้เง่ือนไข Crossection-fixed มีความสัมพันธ์กันถึง 99% แสดงว่าการเปล่ียนแปลงของดัชนี
ภาคอุตสาหกรรม อตัราแลกเปล่ียน และดชันีราคาผูบ้ริโภคมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนของกลุ่ม
ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี และญ่ีปุ่นตรงกบัสมมติฐานในแบบจ าลอง คือ การเปล่ียนแปลงของดชันี
ภาคอุตสาหกรรมและการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกแปล่ียน นัน่คือ การเพ่ิมข้ึนของดชันีภาคอุตสาหกรรม และการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ียจะท าให้อตัรา
แลกเปล่ียนลดลง ส่วนการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตรา
แลกเปล่ียนนัน่คือ การเพ่ิมข้ึนของดชันีราคาผูบ้ริโภคจะท าใหอ้ตัราแลกเปล่ียนสูงข้ึน 
     สุดาปีตะวรรณและเพาพนัธ์กลัยาณมิตร (2552) ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปล่ียนระหว่าง
ค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่าร้อยละการเปล่ียนแปลงของดุลบญัชี
เดินสะพัด (CA) และดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออัตรา
แลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้
ส าหรับตวัแปรร้อยละการเปล่ียนแปลงของทุนส ารองระหวา่งประเทศ (FER) อตัราดอกเบ้ียใหกู้ย้ืมระหว่างธนาคาร 
(IBR) และอตัราเงิน(INF) ไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
     สรรพงศ์ สิทธิโสภณก าจร (2551) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงิน
บาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ภายใตร้ะบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตวัแบบมีการจดัการ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยั
ท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอย่างมีนยัส าคญั คือ เงินทุนส ารองระหว่าง
ประเทศ, ดัชนีหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนปัจจยัดุลบัญชีเดินสะพดั การลงทุนสุทธิจาก
ต่างประเทศในประเทศไทย, อตัราดอกเบ้ียซ้ือคืนพนัธบตัรราย 14 วนั ของประเทศไทย ไม่มีนยัส าคญักบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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กรอบแนวความคดิในการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วธิีการศึกษา 

     การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร ค่าเงิน
บาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (THB/USD) อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อ
ยูโร (THB/EUR) อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเยน (THB/JPY) อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทหยวน (THB/CNY) 
เงินส ารองระหว่างประเทศ (Foreign Exchange Reserves: FER) ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (Real Effective Exchange 
Rate: REER) ส่ วน ต่ างอัตราดอก เบ้ี ย  (Interest Rate Differential: IR) ส่ วน ต่ างอัตราเงิน เฟ้ อ (Inflation Rate 
Differential: INF) ดุลบญัชีเดินสะพดั (Current Account: CA) ดุลบญัชีเงินทุน (Capital and Financial Account: FA) 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index: SET) และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing 
Production Index: MPI) โดยเก็บขอ้มูลทั้งหมดเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2552 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.
2556 โดยผูว้ิจยัไดน้ าเสนอขอ้มูลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือ  “การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุดว้ยวิธีก าลงั
สองน้อยท่ีสุด” (Multiple Regression Analysis with Ordinary Least Square) โดยขั้นแรกเร่ิมการทดสอบปัญหา 
Multicollinearity ดว้ยการท า Correlation Matrix ขั้นตอนต่อไปจึงท าการประมาณค่าสมการถดถอยดว้ยวิธีก าลงัสอง
นอ้ยท่ีสุด Ordinary Least Squares (OLS) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร
อิสระและทดสอบความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอ้น โดยน าค่าต่างๆ มาประกอบการพิจารณาเช่น
ค่า  R Square ( ), Adjusted Coefficient of Determination (Adj. ) และ ค่าSignificance (Sig.) หลังจากนั้ น จึง
ท ด ส อบ ปั ญ ห า  Heteroskedasticity ด้ ว ย วิ ธีWhite’s Heteroskedasitcity test แ ล ะท า ก า รท ด ส อบ ปั ญ ห า 
Autocorretaion ด้วยวิธี Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test หลังจากนั้ นตรวจสอบและอธิบายผลการ
วิเคราะห์ขอ้มลูของสมมติฐานท่ีตั้งไว ้พร้อมอธิบายทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามวา่เป็นไป

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

- เงินส ารองระหวา่งประเทศ (FER) 
- ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (REER) 
- ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (IR) 
- ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อ(INF) 
- ดุลบญัชีเดินสะพดั (CA) 
- ดุลบญัชีเงินทุน (FA) 
- ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
- ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (MPI) 

-อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

- อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทค่าเงินบาทต่อยโูร 
- อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทค่าเงินบาทต่อเยน 

- อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทค่าเงินบาทต่อหยวน 
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ตามสมมติฐานตามแบบจ าลองท่ีตั้งไวห้รือไม่ มีปัจจยัทางเศรษฐกิจใดบา้งท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวนตามล าดบั  

 
ผลการศึกษาและอภิปราย 
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) แบ่งไดเ้ป็น 4 สมการดงัน้ี 
สมการท่ี 1 : ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
สมการท่ี 2 : ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อยโูร 

 
สมการท่ี 3 : ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อเยน 

 
สมการท่ี 4 : ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อหยวน 

 
ตารางสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระที่มต่ีอตวัแปรตาม 

(เคร่ืองหมาย +) 

ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

- ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 

- ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อ 

(เคร่ืองหมาย –) 

ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

- เงินส ารองระหวา่งประเทศ 

- ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง 

- ดุลบญัชีเดินสะพดั 

- ดุลบญัชีเงินทุน 

- ดัชนีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

(1) 

(3) 

(2) 

(4) 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์ค่าสถิตเิบือ้งต้นของตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม 

Variables Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. 

THB_USD 31.65528 31.21245 35.7344 29.0697 1.609943 

THB_EUR 42.58949 41.9315 49.5851 37.7997 3.139177 

THB_JPY 36.32249 36.75695 41.0416 29.4815 2.853828 

THB_CNY 4.87404 4.87825 5.3273 4.4938 0.193555 

CA 609.1245 911.525 4,677.38 -3,997.93 1,595.712 

FA 1,366.469 2,542.003 8,520.26 -14,514 4,757.453 

FER 5,122,230 5,364,748 5,684,575 3,862,466 523,216.6 

MPI 93.41667 85.9 135.7 57.2 19.81337 

REER 100.3892 100.26 111.66 91.38 4.368593 

SET 1029.783 1037.12 1597.86 431.5 314.4559 

INF_THB_USD 0.6965 0.74 2.26 -2.63 0.942887 

INF_THB_EUR 0.618167 0.84 3.1 -3.93 1.348157 

INF_THB_JPY 2.703 3.325 5.2 -2.28 1.878421 

INF_THB_CNY -0.37017 -0.215 2.6 -2.58 1.285318 

IR_THB_USD 2.068667 2.335 3.29 0.91 0.786922 

IR_THB_EUR 1.875258 1.965 3.031 0.403 0.849195 

IR_THB_JPY 2.214867 2.4455 3.411 1.149 0.765672 

IR_THB_CNY -1.47484 -1.24635 1.313 -5.9218 1.419516 
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     จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ือง “การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯค่าเงินบาทต่อยโูร ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวน” สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ตวัแปร 
USD 

ตวัแปร 
EUR 

ค่าสัมประสิทธ์ิ สมมตฐิาน ค่าสัมประสิทธ์ิ สมมตฐิาน 

FER -0.0000197* √ FER -0.0000203  

REER -0.103043* √ REER - 0.288151* √ 

IR_THB_USD - 0.091043  IR_THB_EUR -1.147859  

INF_THB_USD -0.139350  INF_THB_EUR 0.048279  

CA 0.0000534  CA -0.0000487  

FA -0.0000283  FA - 0.000181* √ 

MPI -0.001377  MPI 0.006781  

 

ตวัแปร 
JPY 

ตวัแปร 
CNY 

ค่าสัมประสิทธ์ิ สมมตฐิาน ค่าสัมประสิทธ์ิ สมมตฐิาน 

FER 0.0000157  FER -0.0000106  

REER - 0.519186* √ REER - 0.002254  

IR_THB_JPY 2.309922* √ IR_THB_CNY - 0.008160  

ตวัแปร 
JPY 

ตวัแปร 
CNY 

ค่าสัมประสิทธ์ิ สมมตฐิาน ค่าสัมประสิทธ์ิ สมมตฐิาน 

INF_THB_JPY 0.364267* √ INF_THB_CNY 0.070227*  

CA 0.000242  CA 0.0000258  

FA 0.000182* X FA -0.0000263* √ 

MPI - 0.033339* √ MPI 0.000129 √ 
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ก าหนดให ้:    *     แสดงนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 95% 
                   √   แสดงถึงทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้       
                       X   แสดงถึงทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้     

สรุปผลการศึกษา        
     จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า เงินส ารองระหว่างประเทศ (FER) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ ฯ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ธนินท์รัฐ รัตนพงศภิ์ญโญ (2551) และพริมรตา ยะอนนัต ์(2551) แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุดา ปี
ตะวรรณและเพาพนัธ์ กลัยาณมิตร (2552) และณรงค ์จุลเพชร (2549) ส่วนดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (REER) มีผลต่อ
อตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร และค่าเงินบาทต่อเยน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของประวีณา ศาลิคุปต, 
กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556)  ดุลบญัชีเงินทุน (FA) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อยูโร และ
ค่าเงินบาทต่อหยวน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือหากปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (Fundamental) โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจดีจะท าให้มีการลงทุนทั้งทางตรงหรือทางออ้มเขา้มาใน
ประเทศมากๆ หรือเงินไหลเขา้โดยสุทธิเป็นบวก (Net Capital Inflow) ก็จะท าให้เกิดอุปสงคห์รือความตอ้งการเงิน
บาทเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหค่้าเงินบาทแข็งค่าข้ึน ในทางกลบักนัหากเงินไหลออกจากประเทศไปจนท าใหเ้งินไหลเขา้โดย
สุทธิติดลบก็จะท าให้เกิดอุปทานส่วนเกินในเงินบาท ท าให้มีความตอ้งการแลกเงินบาทเป็นเงินสกุลต่างประเทศ 
ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียระหว่างไทยกับญ่ีปุ่น 
(IR_THB_JPY) และส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่างไทยกบัญ่ีปุ่น (INF_THB_JPY) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง
ค่าเงินบาทต่อเยนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวส้อดคลอ้งกับผล
การศึกษาของน ้ าเพชร น่ิมนวลดีและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556), นิภาพร โชติพฤกษวนั (2554) และดวงพร 
แซ่ตั้ง (2553) ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่างไทยกบัจีน (INF_THB_CNY) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงิน
บาทต่อหยวนในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิภาพร โชติพฤกษ
วนั (2554) และดวงพร แซ่ตั้ง (2553) ส่วนดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงิน
บาทต่อเยนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้นั่นคือเม่ือดชันีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) ปรับตัวสูงข้ึน รายได้ของประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึนจะท าให้ความต้องการถือเงินเพ่ิมสูงข้ึนดว้ย 
เม่ือุปสงค์ความตอ้งการถือเงินมากกว่าอุปทานของเงินท่ีมีอยู่ในระบบจะกดดนัให้ราคาปรับตวัลดลง เพ่ือรักษา
อ านาจซ้ือ และเป็นผลให้อตัราแลกเปล่ียนปรับตวัลดลง หรือแข็งค่าข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวสวตัต์ิ 
เถ่ือนค า (2553) และรัตนาเฉลียว (2549) ในส่วนตัวแปรดุลบัญชีเดินสะพดั (CA) ไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน
ระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยโูร ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวน สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของวสวตัต์ิ เถ่ือนค า (2553) และรัตนา เฉลียว (2549) 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

     จากการศึกษาพบว่าเงินส ารองระหว่างประเทศ ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง ดุลบญัชีเงินทุน ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 
ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อ และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดย
สามารถน าผลจากการศึกษาท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไปใช้ในการคาดคะเนและพยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนในอนาคต และ
สามารถน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางประกอบการวางแผนและป้องกนัความเส่ียงทางการเงินให้สอดคลอ้ง และพร้อม
รับมือกบัทิศทางของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีความผนัผวนอยูเ่สมอ 

ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1. เน่ืองจากการศึกษาน้ีศึกษาขอ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 ผูท่ี้
สนใจท าการศึกษาต่อนั้นอาจท าการศึกษาเป็นช่วง ๆ และสามารถขยายช่วงเวลาในการศึกษาใหย้าวข้ึน ซ่ึงอาจไดผ้ล
การศึกษาท่ีสามารถน ามาเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบกนัในแต่ละช่วงเวลาได ้
     2. เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีไดท้ าการศึกษานั้น ประเทศไทยประสบปัญหาดา้นเศรษฐกิจและความรุนแรงทาง
การเมือง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้
มาตรการและนโยบายทางการเงินต่าง ๆ เช่น การควบคุมปริมาณเงินและอตัราดอกเบ้ีย รวมถึงมีการเขา้แทรกแซง
ค่าเงินบาท ท าใหอ้ตัราแลกเปล่ียนไม่สามารถปรับตวัไปตามปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างเสรี ดงันั้นผู ้
ท่ีตอ้งการน าผลการศึกษาน้ีไปใชค้วรพิจารณาเง่ือนไขดงักล่าวน้ีดว้ย 
      3. ผูท่ี้ตอ้งการน าผลการศึกษาน้ีไปใชค้วรน าปัจจยัอ่ืนท่ีอาจส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเขา้มาศึกษาเพ่ิมเติม เช่น 
ปัจจยัทางการเมือง ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนไดดี้ยิ่งข้ึน 
      4. การศึกษาในเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนนั้นสามารถท า การศึกษาเปรียบเทียบไดใ้น
สกลุเงินอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอ่ืนๆ ได ้
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การศึกษาเปรียบเทยีบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยกลยุทธ์ Dollar Cost 
Averaging และ กลยุทธ์ Lump sum Investing กรณศึีกษา SET 50 Index 

Comparing the performances of dollar-cost averaging strategy and lump-sum 
investing strategy in SET 50 Index  

ลดัดา รอดเฉ่ียว1 และ ดร.บุญเลศิ จิตรมณีโรจน์2 

Ladda Rodcheaw and Boonlert Jitmaneeroj, Ph.D. 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี จดัท าข้ึนเพ่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนดว้ยกลยุทธ์แบบถวัเฉล่ียกบัการลงทุน
แบบคร้ังเดียวในช่วงตน้ปี  และศึกษาความแตกต่างของการลงทุนซ้ือหุน้แบบถวัเฉล่ียโดยใชว้นัลงทุนท่ีต่างกนั โดย
ท าการศึกษาในช่วงปี 2547 ถึง ปี 2556 วิเคราะห์ทางสถิติดว้ยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม ผล
การศึกษาพบวา่ การลงทุนแบบถวัเฉล่ียกบัการลงทุนแบบคร้ังเดียวในช่วงตน้ปี  ตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีท าการศึกษา
ให้ผลตอบแทนท่ีไม่ต่างกนั แต่ผลการทดสอบจากผลการลงทุนรายปี จะพบว่าปี 2547 2549 2551 และ 2554  การ
ลงทุนแบบถวัเฉล่ีย ใหผ้ลตอบแทนท่ีมากกวา่ เน่ืองจาก ดชันี SET 50 มีการเคล่ือนไหวตวัในลกัษณะซบเซาและเป็น
ขาลง ส่วนในปี 2548 2550 2552 2553 2555 และ 2556 ผลการลงทุนอยู่ในลกัษณะตรงขา้มกนั เน่ืองจากดชันี SET 
50 มีการเคล่ือนไหวตวัในลกัษณะปรับข้ึนเร่ือยๆหรือขาข้ึน  
 
ค าส าคัญ: การลงทุนแบบถวัเฉล่ีย, การลงทุนแบบคร้ังเดียวในช่วงต้นปี, ดัชนี SET 50 
 

Abstract 
This study compares the historical performances between dollar-cost averaging and lump-sum investing in SET 
50 Index during 10 years period (January 2004 to December 2013). After calculating rates of return, using test for 
equality of means between dollar-cost averaging strategy and lump-sum strategy. In conclusion dollar cost 
averaging strategy produced higher returns than the lump sum strategy when the market is sideway or downtrend 
(2004, 2006, 2008 and 2011) while in uptrend market lump sum strategy produced higher returns than the dollar 
cost averaging strategy (2005, 2007, 2009, 2010, 2012 and 2013) 
Keywords: Dollar Cost Averaging, Lump Sum Investing, SET 50 Index 
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บทน า 
 
การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นทางเลือกหน่ึงของการออม ท่ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั ถึงแมว้่าการเลือก
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีความเส่ียงค่อนขา้งสูง แต่ถา้เปรียบเทียบกบัการลงทุนประเภทอ่ืนๆ เช่น การลงทุนใน
รูปแบบเงินฝากกบัธนาคารพาณิชยท่ี์คนส่วนใหญ่เช่ือวา่เป็นการลงทุนท่ีปลอดภยั เพราะไดรั้บดอกเบ้ียจากเงินตน้ท่ี
ฝาก และสามารถเรียกคืนไดเ้ม่ือตอ้งการ อย่างไรกต็าม ในความเป็นจริงโอกาสท่ีผูอ้อมจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากใน
อตัราท่ีสูงหรือเท่าเทียมระดบัอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆตามภาวะเศรษฐกิจนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนเสมอไป และหากอตัรา
เงินเฟ้อมีอตัราสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว หรืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากลดต ่าลง ผลตอบแทนจากเงินออมดงักล่าวก็ลดค่าลง
ดว้ยเช่นกนั การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งเป็นทางเลือกเพ่ือการออมในระยะยาวท่ีผูอ้อมสามารถหลีกเล่ียง หรือ
ป้องกนัการขาดทุนท่ีเกิดจากระดบัอตัราเงินเฟ้อได ้เพราะการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ะช่วยรักษามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ
เงินลงทุนและให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล และส่วนต่างราคา หากผูล้งทุนมีความรอบรู้ มีความเช่ียวชาญ 
และมีประสบการณ์ ก็จะสามารถเลือกซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างๆในระดบัราคาและจงัหวะเวลาท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงได ้
การเลือกกลยทุธ์การลงทุนท่ีเหมาะสม จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีมากข้ึนดว้ย 
     จากท่ีกล่าวมานั้น ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนดว้ยกลยุทธ์ Dollar Cost Averaging และกลยุทธ์ 
Lump sum Investing ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีไดรั้บความนิยม ท่ีบริษทัหลกัทรัพยห์ลายๆบริษทั จดัเป็นโปรแกรมการลงทุน
เพ่ือการออมให้กบัลูกคา้ โดยวตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีคือ การเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุนแบบถวัเฉล่ีย 
(Dollar Cost Averaging) กบัการลงทุนแบบคร้ังเดียวในช่วงตน้ปี (Lump sum) และศึกษาความแตกต่างของการลงทุน
ซ้ือหุ้นแบบ Dollar Cost Averagingโดยใช้วนัลงทุนท่ีต่างกัน ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีนักลงทุนสามารถน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์การลงทุนในกองทุน หรือ หลกัทรัพยก์ลุ่ม SET 50 เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีสูงข้ึน  

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
     สมฤทยั ตั้งเผ่าศักด์ิ, สิทธิกร หัสขนัธ์ิเป่ียมสุข และ อรรถวิมล มะยมตัน (2553),ไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยบ์นพ้ืนฐานของ Averaging Strategy และ Lump-sum Strategy โดยศึกษา
ขอ้มูลดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด
ขนาดใหญ่ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ PTT, PTTEP, ADVANC, BBL, SCC รวมถึง TDEX ซ่ึงแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ การศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงั 20 ปี ตั้งแต่ มกราคม 2532 ถึง ธันวาคม 2551 และศึกษาตามสภาวะตลาด 3 
ช่วง คือ Uptrend, Sideways และ Downtrend ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนช้ีให้เห็นว่ากลยุทธ์การลงทุน
แบบ Value Averaging Strategy ใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกว่า และมีความเส่ียงท่ีต ่ากวา่กลยุทธ์การลงทุนแบบ Lump-sum 
Strategy ส าหรับการลงทุนในระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว ตลอดจนสภาวะตลาดแบบ Sideways และ 
Downtrend แต่หากเป็นสภาวะตลาดแบบ Uptrend กลยุทธ์การลงทุนแบบ Lump-sum Strategy จะใหผ้ลตอบแทนท่ี
ดีกวา่และมีความเส่ียงต ่ากวา่ 
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     Jitipol Puksamatanan (2551), ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบกลยุท ธ์ลงทุนแบบ  Lump-sum investment และ 
averaging investment ซ่ึ งแ บ่ ง เป็ น  3 กลยุท ธ์ คื อ  Dollar cost averaging, Constant Share purchasing และ  Value 
averaging โดยใชเ้งินลงทุนและระยะเวลาการลงทุนท่ีเท่ากนั ผลการศึกษาพบว่า การลงทุนแบบ averaging investment 
ใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่ และมีความเส่ียงต ่ากวา่ ในสภาวะตลาดท่ีเป็นขาลงและ Sideway 
     Williams and Bacon (1993), ไดท้ าการเปรียบเทียบผลการลงทุนและความเส่ียงของวิธี Dollar Cost Averaging และ
วิธี Lump-sum Investingโดยวดัจากผลตอบแทนของดชันี S&P 500 และ ผลตอบแทนจาก T-bills อายุ 90 วนัในช่วงปี 
1926 ถึงปี 1991 วิธี Lump-sum Investing จะลงทุนซ้ือคร้ังเดียวในช่วงตน้ปี ส่วนวิธี Dollar Cost Averaging จะแบ่ง
เงินลงทุนทุกเดือน ดว้ยจ านวนคร้ังละเท่าๆกนั ผลการศึกษาพบว่าการลงทุนในหลกัทรัพยใ์ห้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่า
และมีความเส่ียงมากกว่าการซ้ือ T-bills การลงทุนซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยวิธี Dollar Cost Averagingจะให้ผลตอบแทนสูง
กว่าการซ้ือแบบ Lump-sum Investment เม่ือตลาดอยู่ในช่วงขาลงและมีความผนัผวน และในทางตรงขา้มการลงทุน
แบบLump-sum Investment จะใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่กต่็อเม่ือสภาวะตลาดอยู่ในขาข้ึน 
 
กรอบแนวคิด 
     การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเปรียบเทียบความต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนของ SET 50 INDEX ท่ีลงทุนดว้ยกล

ยทุธ์ Dollar Cost Averaging และกลยทุธ์ Lump-sum 
 

 
 
วธิีการศึกษา 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     การศึกษาน้ีไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 50 Index 
โดยท าการศึกษาจากราคาปิดของSET 50 Index ระหวา่งปี พ.ศ. 2546-2556 รวมระยะเวลา 10 ปี 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ SET 50 INDEX โดยใช้ราคาปิดระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2546 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556  

 

 

 

 

อตัราผลตอบแทนของ 

SET 50 INDEX 
 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน

ดว้ยกลยทุธ์ 

Dollar Cost Averaging (DCA)(%) 

 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน

ดว้ยกลยทุธ์ Lump-sum (LS)(%) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ส าหรับขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูลต่างๆ จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดงั
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ฐานขอ้มลูตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. ฐานขอ้มลู SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลไดน้ าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงจะแบ่งการ
วิเคราะห์ขอ้มลูอกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 คิดผลตอบแทนจากการลงทุนโดยกลยทุธ์Dollar Cost Averaging และกลยุทธ์ Lump-sumโดยสมมติเงิน
ลงทุนเร่ิมตน้ 120,000 บาท แต่ละวิธีมีเง่ือนไขการลงทุนดงัน้ี 
1. กลยุทธ์ Dollar Cost Averaging ท าการลงทุนในทุกวนัท่ีเดียวกนัของทุกเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1-30 เดือนละ 10,000 
บาท จากนั้นน าผลตอบแทนท่ีไดใ้นแต่ละเดือนมารวมกนัเพ่ือหาค่าอตัราผลตอบแทนรายปี 
2. กลยทุธ์ Lump-sumลงทุนทุกวนัท าการแรกของปี โดยลงทุน 120,000 บาท  
     ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายลกัษณะเบ้ืองตน้ของขอ้มูล ซ่ึงจะวิเคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ียของ
ขอ้มูล (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต ่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด 
(Maximum) 
     ส่วนท่ี 3 เปรียบเทียบผลการลงทุนระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบDollar Cost Averaging และกลยุทธ์การลงทุน
แบบ Lump-sumซ่ึงวดัจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET 50 Index โดยใชส้ถิติ t-test เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย
ของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตารางที่  1  ตารางแสดงค่า t-test และค่า Probability ท่ีไดจ้ากทดสอบดว้ยโปรแกรมทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เปรียบเทียบผล Dollar Cost Averaging แต่ละวนักบั Lump-sum 

วนัที่ t-test Probability 

1 -0.2582 0.7992 

2 -0.2570 0.8001 

3 -0.2830 0.7804 
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วนัที่ t-test Probability 

4 -0.2810 0.7819 

5 -0.2801 0.7826 

6 -0.3028 0.7655 

7 -0.2912 0.7742 

8 -0.2674 0.7922 

9 -0.2765 0.7853 

10 -0.2467 0.8080 

11 -0.2641 0.7947 

12 -0.2621 0.7962 

13 -0.2514 0.8043 

14 -0.2703 0.7900 

15 -0.2365 0.8157 

16 -0.2382 0.8144 

17 -0.2327 0.8186 

18 -0.2432 0.8106 

19 -0.2432 0.8106 

20 -0.2285 0.8218 

21 -0.2145 0.8326 

22 -0.1958 0.8469 
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วนัที่ t-test Probability 

23 -0.1751 0.8630 

24 -0.1619 0.8732 

25 -0.1523 0.8807 

26 -0.1643 0.8713 

27 -0.1908 0.8508 

29 -0.1908 0.8508 

30 -0.2317 0.8194 

 

     จากการน าอัตราผลตอบแทนของ SET 50 Index ท่ีลงทุนด้วย กลยุทธ์  Dollar Cost Averaging แต่ละวนักับ 

Lump-sum มาทดสอบเพ่ือหาค่าความแตกต่าง ผลของการทดสอบทางสถิติท่ีไดพ้บว่า อตัราผลตอบแทนจากทั้ง 2 

กลยทุธ์ ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า การลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging 

ไม่วา่จะเลือกลงทุนวนัท่ีใดกต็าม ผลท่ีไดก้จ็ะไม่แตกต่างกนั 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่า t-test และค่า Probability ท่ีไดจ้ากทดสอบดว้ยโปรแกรมทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เปรียบเทียบผล Dollar Cost Averaging กบั Lump-sum ระยะเวลา 10 ปี 

t-test Probability 

-1.363286 0.1733 

 
     ตามผลของการทดสอบ การเปรียบเทียบผลการลงทุนระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging 

และกลยุทธ์การลงทุนแบบ Lump-sum ระยะเวลา 10 ปี ผลการทดสอบท่ีไดไ้ม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

สามารถอธิบายไดว้่า ตลอดระยะเวลา  ปีท่ีท าการศึกษา กลยุทธ์การลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging และกลยุทธ์

การลงทุนแบบ Lump-sum ใหผ้ลตอบแทนท่ีไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่า t-test และค่า Probability ท่ีไดจ้ากทดสอบดว้ยโปรแกรมทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เปรียบเทียบผล Dollar Cost Averaging กบั Lump-sum รายปี 

ปี t-test Probability 

2547 110.8400*** 0.0000 

2548 -2.2212** 0.0303 

2549 11.0725*** 0.0000 

2550 -148.1053*** 0.0000 

2551 50.6589*** 0.0000 

2552 -105.5009*** 0.0000 

2553 -119.3039*** 0.0000 

2554 15.7774*** 0.0000 

2555 -144.3405*** 0.0000 

2556 -20.5345*** 0.0000 

*   Significance ท่ี 0.1, ** Significance ท่ี 0.05, *** Significance ท่ี 0.01 

     ตามผลของการทดสอบ พบวา่ผลการลงทุนระหวา่งกลยทุธ์การลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging และกลยทุธ์

การลงทุนแบบ Lump-sum ในแต่ละปี ใหผ้ลการลงทุนแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

     จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้่า ในช่วงปี 2547 ถึง 2556 ท่ีไดท้ าการศึกษานั้น การลงทุนดว้ยกลยุทธ์ Dollar Cost 
Averaging และการลงทุนดว้ยกลยุทธ์ Lump-sum ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่ต่างกนั รวมถึงวนัท่ีในการ
ลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging ในแต่ละวนั ก็ใหผ้ลในการลงทุนท่ีไม่ต่างกนั ซ่ึงสามารถสรุปสมมติฐานท่ีตั้งไว้
ไดด้งัน้ี 
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ตารางที่  4  ทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

H0: อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Dollar 

Cost Averaging และกลยุทธ์การลงทุนแบบ Lump-sum ไม่แตกต่างกัน 

 

H1: อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Dollar 

Cost Averaging และกลยุทธ์การลงทุนแบบ Lump-sum แตกต่างกัน 

 

ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนแบบ 

DCA และLS ไม่แตกต่างกนั 

 

สรุปผลการศึกษา 
  
สรุปผลการศึกษา 
     การศึกษาคร้ังน้ีไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 50 Index โดย
ท าการศึกษาจากราคาปิดของSET 50 Index ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2547 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 รวมระยะเวลา 
10 ปี หลงัจากนั้นไดท้ าการเปรียบเทียบผลการลงทุนระหว่างกลยทุธ์การลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging และกล
ยุทธ์การลงทุนแบบ Lump-sum ซ่ึงวดัจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET 50 Index ดว้ยจ านวนเงินเท่ากนั 
โดยใชส้ถิติ t-test เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ียของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าในทางสถิติการลงทุนดว้ยกลยุทธ์การลงทุน
แบบ Dollar Cost Averaging และกลยุทธ์การลงทุนแบบ Lump-sum ใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่ต่างกนั ไม่
วา่จะลงทุนในวนัท่ีใดของเดือน ผลตอบแทนท่ีไดก้ไ็ม่ต่างกนั 
     แต่ถา้พิจารณาผลการลงทุนแบบรายปีแลว้ จากผลการทดสอบทางสถิติพบว่า ในแต่ละปี ผลการลงทุนระหว่าง 

Dollar Cost Averaging และ Lump-sum แตกต่างกัน ซ่ึงในปี 2547 2549 2551 และ 2554 การลงทุนด้วยกลยุทธ์ 

Dollar Cost Averaging ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากว่ากลยุทธ์ Lump-sum ส่วนในปี 2548 2550 2552 2553 

2555 และ 2556 การลงทุนด้วยกลยุทธ์ Lump-sum ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากว่าการลงทุนด้วยกลยุทธ์ 

Dollar Cost Averaging ซ่ึงเม่ือไดศึ้กษาการเคล่ือนไหวของดชันี SET 50 พบว่าปี 2547 2549 2551 และ 2554 ดชันี 

SET 50 มีการเคล่ือนไหวตวัในลกัษณะซบเซาและเป็นขาลง หรือปรับตวัลงเร่ือยๆ ส่วนในปี 2548 2550 2552 2553 

2555 และ 2556 ดัชนี SET 50 มีการเคล่ือนไหวตัวในลักษณะปรับข้ึนเร่ือยๆหรือขาข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ Richard E. Williams and Peter W. Bacon (2536) ท่ีพบวา่การลงทุนดว้ยวิธี Dollar Cost Averagingให้

ผลตอบแทนสูงกว่าการซ้ือแบบ Lump-sum เม่ือตลาดอยู่ในช่วงขาลงและมีความผนัผวน ส่วนการลงทุนแบบ  

Lump-sum จะใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่กต่็อเม่ือสภาวะตลาดอยูใ่นขาข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Jittipol 
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Puksamatanan (2551) ท่ีพบว่า การลงทุนแบบ averaging investment ใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่ และมีความเส่ียงต ่ากว่า 

ในสภาวะตลาดท่ีเป็นขาลงและ Sideway รวมถึงผลการศึกษาของสมฤทยั ตั้งเผ่าศกัด์ิ(2553) ท่ีพบว่ากลยุทธ์การ

ลงทุนแบบ Lump-sum Strategy ใหผ้ลตอบแทนต ่ากวา่ในตลาดแบบ Downtrend 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
     ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีนกัลงทุนสามารถน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในการเลือกกลยทุธ์ลงทุนในกองทุน หรือ 

หลกัทรัพยก์ลุ่ม SET 50 ตามสถานการณ์ต่างๆเพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีสูงข้ึน ส่วนเร่ืองของตัดสินใจเลือกวนั

ลงทุนเพ่ือท าการซ้ือกองทุน หรือหลกัทรัพย ์แบบ Dollar cost averaging นั้น พบว่า ไม่ว่าจะเลือกลงทุนในวนัใดก็

ตาม ในทางสถิติใหผ้ลตอบแทนท่ีไม่ต่างกนั จากผลการลงทุนในคร้ังน้ี สามารถสรุปไดเ้ป็น 2 กรณี คือ 

1. ถา้นกัลงทุนลงทุนระยะเวลา 10 ปี สามารถเลือกใชก้ลยุทธ์ใดก็ได ้เพราะไม่ว่าจะเลือกใชก้ลยุทธ์ใด ก็ให้

ผลตอบแทนท่ีไม่แตกต่างกนั 

2. ส าหรับการลงทุนในระยะเวลา 1 ปี ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บ ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาด ถา้เป็นตลาดขา

ข้ึน ควรใชก้ลยทุธ์แบบ Lump sum ถา้เป็นตลาดท่ีมีความผนัผวนสูง หรือตลาดขาลง ควรลงทุนดว้ยกลยทุธ์ 

Dollar Cost Averaging 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 
     จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีระยะเวลาในการท าการศึกษาท่ีจ ากดั ระยะเวลาของขอ้มูลท่ีน ามาใชจึ้งมีเพียง 10 ปี 

ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรจะมีการเพ่ิมจ านวนปีท่ีใชศึ้กษาใหม้ากข้ึน เพ่ือเพ่ิมจ านวนชุดขอ้มลูท่ีน ามาทดสอบทาง

สถิติ นอกจากน้ียงัสามารถศึกษาเปรียบกบักลยุทธ์อ่ืนๆได ้เช่น กลยุทธ์ Share Cost Average ท่ีเป็นการซ้ือหุ้นดว้ย

จ านวนหุน้เท่าๆกนั และศึกษาควบคู่กบัความเส่ียงในการลงทุน เพ่ือพิจารณาเร่ืองของอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงไปพร้อมๆกนั 
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              การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน โดย
พิจารณาจากคุณลกัษณะของกองทุนรวม  เพ่ือให้นกัลงทุนสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมตราสารทุน โดยใช้ขอ้มูลแบบภาพตดัขวาง ประกอบดว้ย กองทุนรวมตราทุนจ านวน 202 กองทุน                            
ท่ีมีผลตอบแทนยอ้นหลงั 1ปี  3ปี และ 5ปี ท่ียงัด าเนินโครงการตลอดช่วงระยะเวลาเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึง 
พ.ศ. 2557 รวมถึงคุณลักษณะของกองทุนรวม ประกอบด้วย 1 ) Sharpe  Ratio  2) Information Ratio 3) Beta              
4) อายุกองทุน  5) P/E  6) P/BV  7) MorningStar Rating 8) MorningStar Style Box  9) มูล ค่ าสินท รัพย์สุ ท ธิ                
10) %พอร์ตการลงทุนในตราสารทุน  11) Turnover และ 12) ค่าใช้จ่ายกองทุน ด้วยการสร้างสมการถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Linear Regression)  
 
ค าส าคัญ: กองทุนรวม, กองทุนรวมตราสารทุน, คุณลกัษณะ, ผลตอบแทน  
 

Abstract 
               The objectives of this research were to examine the characteristic of mutual fund factors that affecting 
return on Equity Mutual Fund. So that investors can be used as a tool when deciding to invest in Equity Fund. A 
sample was selected from equity fund of 202 mutual funds that including return on Equity Fund for 1year 3 year 
and 5year and also conducted a project during the period of December, 2014. The Characteristics of mutual find 
are including Sharpe Ratio, Information Ratio, Beta, Age, Price per prospective earnings, Price per book value, 
MorningStar Rating, MorningStar Style Box, Net Asset Value, Percent of investing stock on equity fund, 
Turnover and Expense Ratio. Data was analyzed using Multiple Linear Regression.  
Keywords: Mutual Fund, Equity Mutual Fund, Characteristic, Return 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบันการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้รับความนิยมเป็นจ านวนมาก เพ่ือหาวิธีสร้างรายได้ให้เ งินท างาน
นอกเหนือจากรายไดป้ระจ า หรือจากการฝากเงินในธนาคารพาณิชยเ์พียงอยา่งเดียว การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยมี์
ใหเ้ลือกลงทุนหลากหลายประเภท เพ่ือเป็นทางเลือกใหน้กัลงทุนเลือกลงทุนไดต้ามความสนใจ ตามผลตอบแทนท่ี
คาดหวงั หรือ ตามความเส่ียงท่ีตนเองยอมรับได ้ส่งผลใหก้ารลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกในการลงทุนท่ี
ไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ือง หลกัทรัพยมี์หลากหลายประเภท ซ่ึงกองทุนเป็นหลกัทรัพยช์นิดหน่ึง ท่ีไดรั้บความ
สนใจจากนกัลงทุนไม่นอ้ยไปกวา่การลงทุนในหุน้สามญั โดยมีความเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกๆปี 
     กองทุนรวมตราสารทุน หรือ กองทุนรวมหุน้ มีนโยบายในการลงทุนตราสารทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ในกองทุนรวม การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนมีโอกาสไดรั้บ

ผลตอบแทนสูง และยงัมีศกัยภาพในการเติบโต จากการเติบโตของการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน ท่ีมีจ านวน

กองทุน  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ  และส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึนทุกปี ดงัแสดงในตารางท่ี 1 นกัลงทุนให้ความสนใจ

เลือกลงทุนในกองทุนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการเลือกลงทุนของนกัลงทุน ซ่ึงนกัลงทุนส่วนใหญ่

มีพฤติกรรมเลือกกองทุนโดยพิจารณาเพียงแต่อตัราผลตอบแทนของกองทุนเพียงอย่างเดียว อันเน่ืองมาจาก

หลากหลายสาเหตุ เช่น นกัลงทุนมือใหม่ยงัไม่เขา้ใจวิธีการพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน หรือยงั

ไม่ทราบปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน ดงันั้นคุณลกัษณะของกองทุนท่ีส่งผล

ต่อผลตอบแทนของกองทุนตราสารทุนจึงเป็นส่ิงส าคญั ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ี

ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะของกองทุนรวม เพ่ือให้นัก

ลงทุนสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจเลือกลงทุน โดยสามารถอธิบายคุณลกัษณะของกองทุนท่ีมีผลต่อ

อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงขอ้มลูในอดีตของกองทุนรวมตราสารทุน ปี พ.ศ. 2552-2556 
 

ตวัแปร ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

จ านวนกองทุน 365 326 322 282 253 

Total Net Assets 

Value (Baht) 

712,572,451,8

61.56 

572,355,598,0

56.74 

458,838,378,533

.531 

432,409,444,9

53.225 

346,027,552,2

71.762 

Mkt. Share 0.005 0.085 0.109 0.054 -0.069 

 

ที่มา : สมาคมบริษทัจดัการลงทุน AIMC (ออนไลน์). 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 

     การลงทุนในกองทุนรวม มีการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน โดยมีสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) เป็นผู ้

ก าหนดมาตรฐานในการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนต่างๆ สามารถวดัไดโ้ดย 

     1. การวดัผลการลงทุนตามวิธี Information Ratio คือวิเคราะห์ความสามารถสร้างผลตอบแทนของกองทุน โดยมี

เกณฑ์ท่ีใชอ้า้งอิงมาตรฐาน (Benchmark) คือ ดชันีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เพ่ือท าการเปรียบเทียบระหว่าง ผลการด าเนินงานของกองทุนแต่ละกองทุน ว่ากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทน

มากกว่าหรือน้อยกว่าเกณฑ์อ้างอิงหรือไม่ โดยน ามาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตรา

ผลตอบแทนส่วนเกินท่ีเกิดข้ึน (หนงัสือผูแ้นะน าการลงทุนดา้นกองทุน: สมาคมบริษทัจาดการลงทุน: 2555)  

     2. การวดัผลการลงทุนตามวิธี Risk-adjusted Return เปรียบเทียบกบักองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกนั 

โดยใชม้าตรวดัตามตวัแบบ Sharpe’s ratio เป็น Ratio พ้ืนฐานท่ีใชว้ดัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเม่ือเทียบกบั

ความเส่ียง โดย Sharpe Ratio เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนกบัความเส่ียงหน่ึงหน่วย ส าหรับมาตรวดัของชาร์ป 

พิจารณาโดยใช้ Capital Market Line (CML) โดยกองทุนรวมตราสารทุนอยู่ต  ่ากว่าเส้น CML ตามเกณฑ์อา้งอิง 

หมายถึงมีผลการด าเนินงานท่ีดอ้ยกว่าตลาด แต่ถา้อยู่เหนือเส้น CML ตามเกณฑอ์า้งอิง หมายถึงมีผลการด าเนินงาน

ท่ีดีกวา่ตลาด  (หนงัสือผูแ้นะน าการลงทุนดา้นกองทุน: สมาคมบริษทัจาดการลงทุน: 2555)  

   3. ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เป็นผลลพัธ์จากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยแ์ต่ละชนิด และอตัราผลตอบทานของตลาดทั้งหมด ค่าความชันของ Characteristic Line แสดงถึงการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ม่ืออตัราผลตอบแทนของตลาดเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย ถา้ค่า

เบต้า > 1 คือ หลกัทรัพย์มีความเส่ียงมากกว่าตลาด เม่ือมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นให้สูงข้ึนหรือต ่าลง 

กองทุนจะมีการเปล่ียนแปลงของราคาในลกัษณะท่ีมากกวา่ตลาด จดัเป็นประเภทปรับตวัเร็ว (Aggressive Fund)  
เบตา้ = 1 คือ หลกัทรัพยมี์ความเส่ียงเท่ากบัตลาด เม่ือมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ใหสู้งข้ึนหรือต ่าลง กองทุนจะมีการ
เปล่ียนแปลงของราคาในลกัษณะท่ีเท่ากบัตลาด จดัเป็นกองทุนประเภท Average Risk Fund  
เบตา้ < 1 คือ หลกัทรัพยมี์ความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด เม่ือมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ใหสู้งข้ึนหรือต ่าลง กองทุนจะมี
การเปล่ียนแปลงของราคาในลกัษณะท่ีต ่าตลาด จดัเป็นกองทุนประเภทปรับตวัชา้ (Defensive Fund)  
 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
     พนูภคั ไพบูลยว์รชาติ (2546) การเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายกองทุนรวมตราสารทุนและผลการด าเนินงานของกองทุน 
โดยศึกษาเปรียบเทียบขอ้มลูทางการเงิน เปรียบเทียบความเส่ียงและผลการด าเนินงาน ใชด้ชันีชีวดัผลตอบแทนการ
ลงทุน ผลการด าเนินงาน ประสิทธิภาพพนกังาน และค่าความเส่ียง ผลการศึกษาพบวา่ ตวัช้ีวดัต่างๆ ท่ีศึกษามีความ
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สอดคลอ้งกนั คือ กองทุนรวมท่ีผลการด าเนินงานดี มีอตัราผลตอบแทนและความสามารถในการท าก าไรต่อพนกังาน
สูง กองทุนรวมนั้นก็จะใหผ้ลตอบแทนท่ีดีดว้ย ในดา้นค่าใชจ่้ายกองทุน ผูล้งทุนควรพิจารณาอตัราค่าธรรมเนียมการ
จดัการกองทุน และอตัราค่าใชจ่้ายของกองทุนเปรียบเทียบกนั ถา้หากมีความแตกต่างกนัมาก  ควรสอบถามถึงความ
แตกต่างหรือหาข่าวขอ้มูลเพ่ิมเติม อนัเน่ืองมาจากอตัราค่าธรรมเนียมของกองทุนท่ีสูง กลบัมีอตัราส่วนค่าใชจ่้ายท่ีต ่า 
เพราะกองทุนบางกองทุนสามารถประหยดัค่าใชจ่้าย และท าก าไรในส่วนของค่าธรรมเนียม 
     ภคันิจ แดงสุภา (2553) เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างอายุและอตัราผลตอบแทนของกองทุน ในกองทุนตรา
สารทุน และกองทุนตราสารหน้ีของประเทศไทย โดยท าการศึกษาระหว่างอายุและอตัราผลตอบแทนของกองทุน 
ในกองทุนตราสารทุน และกองทุนตราสารหน้ีของประเทศไทย เพ่ือหาช่วงอายุของกองทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงสุด 
และแนวโนม้ของผลตอบแทนเม่ืออายกุองทุนเพ่ิมข้ึน สรุปผลการศึกษาพบวา่ กองทุนรวมตราสารทุนมีผลตอบแทน
ท่ีค่อนขา้งผนัผวนเม่ืออายุยงันอ้ย แต่เม่ืออายกุองทุนตราสารทุนเพ่ิมข้ึน ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนดงักล่าว
จะลดลง จนกระทัง่กองทุนมีอาย ุ10ปีข้ึนไปผลตอบแทนจะมีแนวโนม้ลู่เขา้หาค่าเฉล่ียท่ีประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต ์
     ภทัรพล เลาหุไรกุล (2555) การวิเคราะห์การลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนไทย (1) วิเคราะห์ผลตอบแทน 
และความเส่ียงของกองทุนรวมตราสารทุน (2) วิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุน ของผูบ้ริหารกองทุนรวมตราสารทุน        
(3) ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน ประชากรการศึกษาคือกองทุนรวมตราสารทุนท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีด าเนินการต่อเน่ืองตลอดช่วงเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง วนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2555 มีจ านวนทั้ งส้ิน 230 กองทุนผลการวิจยัพบว่า (1)  กองทุนรวมตราสารทุนมีเพียงจ านวน  57 กองทุนท่ีให้อตัรา
ผลตอบแทนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนตลาด ในส่วนของความเส่ียง จ านวน 110 กองทุนมีความเส่ียงต ่ากวา่ความเส่ียง 
ตลาด โดยค่าดชันีเบตา้เฉล่ียเท่ากบั 0.83 (2) ผูจ้ดัการกองทุนรวมตราสารทุนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 62.17 ด าเนินกลยทุธ์
เชิงรุกในการจดัการกองทุนรวม (3) เม่ือใชม้าตรวดัของชาร์ปกองทุนหลายกองทุนมีต าแหน่งอยูเ่หนือ CML (Capital Market 
Line) แสดงให้เห็นวา่ ช่วงระยะเวลาของการศึกษากองทุนรวมตราสารทุน เป็น กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ 
จากแนวความคิดของ Sharpe เองยงัสามารถจะอนุมานไดว้า่ กลุ่มหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีไดล้งทุนในหลกัทรัพยท่ี์ ปราศจาก
ความเส่ียงเป็นอยา่งมาก หรือ อาจเป็นหลกัทรัพยท่ี์กูย้มืเงินมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
     อสมา เจนจิรัฐิติกาล (2553)  ขนาดของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน
ของกองทุนรวมหรือไม่ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนและขนาด
ของกองทุนรวม ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และใชข้อ้มูลรายไตรมาส 5 ปีไม่พบความสัมพนัธ์
ระหวา่ง ขนาดของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย และผลการด าเนินงานของกองทุน 
     อ  าพนั รอดทองค า (2547) ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนระหว่างกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุน
รวมผสมแบบยืดหยุ่น เพ่ือศึกษา อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุน โดยใชค่้าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธ์เบต้า และวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้แบบจ าลอง Sharpe โดยท าการ
วิเคราะห์จากมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมแต่ละกองทุน ผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวมตราสารทุน
ทั้ง 5 กองทุน มีความเส่ียงต ่ากว่าความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพียงเลก็นอ้ย อตัราผลตอบแทน
เฉล่ียของกองทุนรวมตราสารทุนเป็นบวกทุกกองทุน แต่ส่วนใหญ่มีผลตอบแทนนอ้ยกว่าผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรัพย ์ในการศึกษาเบตา้พบวา่ ค่าเฉล่ียเบตา้นอ้ยกว่า 1 แสดงว่ากองทุนรวมตราสารทุนส่วนใหญ่เป็นกองทุนท่ี
ปรับตวัชา้ ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนพบว่า Sharpe ของทุกกองทุนมี
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ค่านอ้ยกว่าเกณฑ์อา้งอิงหรืออตัราผลตอบแทนของตลาด แสดงว่าทุกกองทุนรวมตราสารทุนอยู่ต  ่ากว่าเส้น CML 
หมายถึงมีผลการด าเนินงานท่ีดอ้ยกวา่ตลาด  
     จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรอิสระต่างๆ                     
ท่ีมีความแตกต่างจากตวัแปรอิสระในงานทบทวนวรรณกรรมโดยแสดงไว ้ในกรอบแนวความคิด ดงัน้ี 
 
กรอบแนวคิด 
 
      ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สมการการศึกษา 
 
     ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ใชผ้ลการด าเนินงานของกิจการ คือ อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตรา

สารทุนยอ้นหลงั 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงขอ้มูลตวัแปรตาม 
ล าดบั ตวัแปรตาม สญัลกัษณ์ 

กลุ่มท่ี 1 กองทุนรวมตราสารทุน ท่ีมีอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 1 ปี  

กลุ่มท่ี 2 กองทุนรวมตราสารทุน ท่ีมีอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 3 ปี  

กลุ่มท่ี 3 กองทุนรวมตราสารทุน ท่ีมีอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 5 ปี  

1. Sharpe Ratio  
2. Information Ratio  
3. Beta ของกองทุน 
4. อายขุองกองทุน  
5. P/E  
6. P/BV  
7. MorningStar Rating  
8. MorningStar Style Box  
9. Net Asset Value 
10. %พอร์ตการลงทุนในตราสารทุน 
11. Turnover  
12. Expense Ratio 

 

อตัราผลตอบแทนของกองทุน

รวมตราสารทุน 

ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา 

 (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 
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     ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ คุณลกัษะของกองทุนรวม 12 ตวั ดงัน้ี 1) Sharpe Ratio ยอ้นหลงั 1 ปี 

3 ปี และ 5 ปี 2) Information Ratio ยอ้นหลงั 1ปี 3ปี และ 5ปี 3) Beta ของกองทุน ยอ้นหลงั 1ปี 3ปี และ 5ปี 4) อายุ

ของกองทุน 5) P/E 6) P/BV 7) MorningStar Rating 3ปี และ 5ปี 8) MorningStar Style Box 9) มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

10) %พอร์ตการลงทุนในตราสารทุน 11) Turnover และ 12) Expense Ratio ประกอบดว้ย 3 สมการ 

 
 
 
สมการท่ี (1) แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ กบัผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนยอ้นหลงั 1ปี  
 
 
 
 สมการท่ี (2) แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ กบัผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนยอ้นหลงั 3ปี 
 
 
 
สมการท่ี (3) แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ กบัผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนยอ้นหลงั 5ปี  
 
สมมตฐิานการศึกษา 
 
     สมมติฐานในการศึกษาทั้งหมด 12 สมมติฐานอา้งอิงตามตวัแปรอิสระ 

H0: ตวัแปรอิสระX1 ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนรวมตราสารทุน  
                        ยอ้นหลงั 1ปี 3ปี และ 5ปี 

H1: ตวัแปรอิสระX1 มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนรวมตราสารทุน  
                             ยอ้นหลงั 1ปี 3ปี และ 5ปี 
 
3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
     การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะของ
กองทุนรวม ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี คือ กองทุนรวมตราสารทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตวัอย่างของการศึกษา 
คือ กองทุนรวมตราสารทุนจ านวน 202 กองทุนท่ียงัด าเนินโครงการตลอดช่วงระยะเวลา เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
ถึง ธนัวาคม พ.ศ. 2557  เป็นตวัแปรตาม โดยมีตวัแปรอิสระ คือ คุณลกัษณะของกองทุนรวม 12 ประการ  

(1) 

(2) 

(3) 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ จากขั้นตอนการน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าท าการวิเคราะห์ 

เพ่ือคน้หาค าตอบของสมมุติฐานงานวิจยัท่ีไดก้ าหนดไว ้ตามขั้นตอนดงัน้ี  

1. สร้างตารางขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ยอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน  และจดัเกบ็ขอ้มลู

คุณลกัษณะของกองทุนรวมตราสารทุน เพ่ือท าการสร้าง ตารางขอ้มลูในรูปแบบขอ้มูลภาคตดัขวาง  

2. ท าการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation coefficient) ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เป็นค่าทางสถิติท่ีใช้

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด และเป็นไปในทิศทางใด 

3. สร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) จากขอ้มลูภาคตดัขวาง (Cross section analysis) 

 4. ทดสอบและแกไ้ขปัญหาค่าความคลาดเคล่ือนท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเอง (Autocorrelation) และปัญหาความ

แปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) 

5. ประมวลผลและวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) โดยวิธี Ordinary least square: OLS 

เป็นการหาค่า parameter ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างท่ีส ารวจเพ่ือเอาไปอธิบายพฤติกรรมโดยรวมหรือ

ของหน่วยอ่ืนๆ ในประชากรเดียวกนัทั้งหมด ณ เวลาเดียวกนั โดยท าการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะ

ของกองทุน ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน ภายในระยะเวลา 1ปี 3ปี และ 5ปี ก าหนดระดบั

นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ค านวณผา่นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในรูปแบบแบบของสมการ Multiple Regression  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของกองทุนรวมท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน แสดงใน  

+ คือ เม่ือตวัแปรอิสระเปล่ียนแปลงไป ส่งผลใหต้วัแปรตามเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 

- คือ เม่ือตวัแปรอิสระเปล่ียนแปลงไป ส่งผลใหต้วัแปรตามเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 
คือ ทิศทางความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามจากทฤษฏีท่ีไดศึ้กษาจากบทท่ี 2 

 
คือ ทิศทางความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามจากผลการทดสอบเป็นไปตามทฤษฏี 

 
คือ ทิศทางความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามจากผลการทดสอขดัแยง้กบัทฤษฏี 

 
คือ ตวัแปรอิสระมีผลต่อผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนเป็นไปตามสมมติฐาน 

 

+ / - 

+ / - 

 + / - 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงขอ้มลูผลการศึกษา 
 

ล าดบั ตวัแปรอิสระ จากทฤษฏี 
ผลการศึกษา 

ผลตอบแทนยอ้นหลงั 1ปี ผลตอบแทนยอ้นหลงั  3ปี ผลตอบแทนยอ้นหลงั 5ปี 

1 Sharpe Ratio + (+) 0.103694  (+) 0.087856  
 

2 IR Ratio + (+) 0.015051  
  

3 Beta + (+) 0.247089  (+) 0.138860  (+) 0.070051  

4 AGE       
 

5 P/E       
 

6 P/BV       
 

7 BOX + (+) 0.017910  
  

8 RATING +   (+) 0.016304  (+) 0.023097  

9 NAV +     
 

10 PORT + (-) 0.301951   (-) 0.057494  
 

11 TURN       
 

12 EXP - (+) 1.914282  (+) 0.590658  (+) 1.164942  

Adjust R-squared 92.12% 95.25% 84.17% 
      
     จากตารางท่ี 3 แสดงขอ้มูลผลการศึกษาพบว่า มี 7 คุณลกัษณะของกองทุนรวมท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมตราสารทุน ประกอบดว้ย 1) Sharpe Ratio 2) Information Ratio 3) Beta ของกองทุน 4) MorningStar 
Style Box 5) MorningStar Rating 6) %พอร์ตการลงทุนในตราสารทุน และ 7) Expense Ratio โดยมีอิทธิพลต่ออตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนแตกต่างกนัไปใน 3 สมการ ดงัน้ี 
 
1. ผลการทดสอบสมมุติฐานจากสมการท่ี (1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนยอ้นหลงั 1ปี โดย

พิจารณาคุณลกัษณะของกองทุนรวม 12 ปัจจยั สรุปผลดังน้ี 1) Sharpe Ratio ยอ้นหลงั 1ปี 2) Information Ratio 

ยอ้นหลงั 1ปี 3) Beta ของกองทุนยอ้นหลงั 1ปี 4) Morningstar Style Box และ 5) %พอร์ตการลงทุนในตราสารทุน 

และ 6) Expense Ratio โดยมี 2 คุณลักษณะ ท่ีมีทิศทางขัดแยง้กับทฤษฏี คือ %พอร์ตการลงทุนในตราสารทุน                          
และ Expense Ratio 

2. ผลการทดสอบสมมุติฐานจากสมการท่ี (2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนยอ้นหลงั 3 ปี 

โดยพิจารณาคุณลกัษณะของกองทุนรวม 12 ปัจจยั สรุปผลดงัน้ี 1) Sharpe Ratio ยอ้นหลงั 3ปี 2) Beta ของกองทุน

ยอ้นหลงั 3ปี และ 3) MorningStar Rating ยอ้นหลงั 3ปี 4) %พอร์ตการลงทุนในตราสารทุนและ 5) Expense Ratio 

โดยมี  2คุณลักษณะท่ี มี ทิ ศทางขัดแย้งกับทฤษ ฏี  คือ  %พอร์ตการลงทุนในตราสารทุนย้อนหลัง 3ปี                                
และ Expense Ratio 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                 183  
 

3. ผลการทดสอบสมมุติฐานจากสมการท่ี (3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนยอ้นหลงั 5 ปี 

โดยพิจารณาคุณลกัษณะของกองทุนรวม 12 ปัจจยั สรุปผลดงัน้ี 1) Beta ของกองทุนยอ้นหลงั 5 ปี 2) MorningStar 
Rating ยอ้นหลงั 5ปี และ 3) Expense Ratio โดยมี 1 คุณลกัษณะท่ีมีทิศทางขดัแยง้กบัทฤษฏี คือ Expense Ratio 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     นกัลงทุนสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนไดจ้ากคุณลกัษณะของกองทุน 7 

ประการ โดยปัจจัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน 

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย   1 ) Sharpe Ratio 2 ) Information Ratio 3) Beta ข อ ง ก อ ง ทุ น  4 ) MorningStar Style Box                                

5) MorningStar Rating และ 6 ) Expense Ratio กล่าวคือ เม่ือคุณลักษณะข้างต้น มี ค่ าลดลง ส่งผลให้อัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนต ่าลงเช่นกนั ในทางกลบักนัเม่ือคุณลกัษณะขา้งตน้มีค่าเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้

อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนสูงข้ึนเช่นกนั นอกจากน้ีปัจจยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนั

ข้ามกับอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน คือ 7) % พอร์ตการลงทุนในตราสารทุน กล่าวคือ เม่ือ

คุณลกัษณะขา้งตน้มีค่าลดลง ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนสูงข้ึน ในทางกลบักนัเม่ือ
คุณลกัษณะขา้งตน้มีค่าเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนต ่าลง 

     จากการศึกษาทฤษฏีแต่ละคุณลกัษณะของกองทุนรวมตราสารทุน พบว่า 2 คุณลกัษณะท่ีมีผลต่อกองทุน

รวมตราสารทุนแต่ขดัแยง้ในเร่ืองของทิศทางความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนจาก

ทฤษฏีท่ีไดอ้า้งอิงในบทท่ี 2 ประกอบดว้ย 1) การลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนสูง ส่งผล

ใหอ้ตัราผลตอบแทนตราสารทุนต ่า ซ่ึงขดัแยง้กบัทฤษฏีท่ีว่าการลงทุนในกองทุนท่ีลงทุนในตราสารทุนจ านวนมาก 

จะส่งผลใหผ้ลตอบแทนสูง เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา ตราสารทุนมีความผนัผวนมาก ผูจ้ดัการกองทุนจึงมี

การปรับลดสัดส่วนตราสารทุนเพ่ือรักษาผลตอบแทนขององทุนรวมตราสารทุนไว ้2) Expense Ratio หรือค่าใชจ่้าย

กองทุน ขัดแยง้กับทฤษฎีท่ีว่า ถา้ค่าใช้จ่ายกองทุนต ่าส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของกองทุนนั้นๆสูง กล่าวคือ

กองทุนรวมตราสารทุนส่วนใหญ่เป็นกองทุนชนิด Active Fund มีค่าใช่จ่ายสูงในการดูแลกองทุนตราสารทุนท่ีมี

ความผนัผวน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกองทุน เช่น จดัจา้งผูจ้ดัการกองทุนท่ีมีความสามารถในการบริหาร จึงส่งผล
ผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั 

ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของกองทุนรวม ท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

ตราสารทุน  ประกอบด้วยคุณ ลักษณะของกองทุน  7 ปั จจัย  1 ) Sharpe Ratio 2) Information Ratio 3) Beta                          

4) MorningStar Style Box  5) MorningStar Rating 6) Expense Ratio  และ 7) % พอร์ตการลงทุนในตราสารทุน โดย



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                 184  
 

แต่ละปัจจยัมีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนยอ้นหลงั ไม่ครบทุกปียอ้นหลงัของกองทุน เช่น Sharpe 

Ratio มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนยอ้นหลงั1ปี และ 3ปี เท่านั้น อนัเน่ืองมาจากตราสารทุนเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง ดงันั้นจึงมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลกระทบ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัดา้น

อุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของตราสารทุน จึงท าให้ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของกองทุนมีผลต่อผลตอบแทน

ตราสารทุนในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัออกไป เพียงพอ ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าตวัแปรท่ีศึกษา

มาใชเ้ป็นแนวทางในประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนได ้โดยพิจารณาขอ้มลูดา้นสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง อุตสาหกรรม และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

นอกจากน้ีในการศึกษาวิจยัคร้ังหนา้ อาจขยายประเภทของกองทุนชนิดอ่ืนๆ เน่ืองจากกองทุนแต่ละชนิดก็มี

รูปแบบการลงทุน และปัจจยัท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนชนิดนั้นๆท่ีแตกต่างออกไป เช่น กองทุน RMF  หรือ 

กองทุน LTF นอกจากน้ีเลง็เห็นประเด็นท่ีสามารถเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานโบรกเกอร์หรือผูใ้หค้วามรู้การลงทุน 

โดยสามารถแนะน าปัจจัยตามคุณลกัษณะของกองทุนท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนได ้
เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายอ่ืน นอกเหนือจากนกัลงทุน 
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พรพรรณ  พรหมผดั1และ ดร. ลลติา หงษ์รัตนวงศ์2 

Pornpun  Pormpad and Dr. Lalita Hongratanawong 

บทคดัย่อ 
        การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาอตัราส่วนทางเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อราคาตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัใน
กลุ่มพลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านทาง เวบ็ไซต ์ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  
www.setsmart.com  จ านวนทั้งหมด 11 บริษทั ใชข้อ้มูลรายไตรมาส ยอ้นหลงั 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2556 ใช้
ขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงิน ทั้งหมด 14 อตัราส่วน เพ่ือใชท้ าการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง , อตัราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็ว อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไร
สุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  ระยะเวลาเก็บหน้ี
เฉล่ีย  อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวระ อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย อตัราส่วน
หมุนเวียนสินทรัพย ์ ท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีสหสัมพนัธ์อย่างง่ายท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม
พลงังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนทางการเงิน ทั้ง 14 อตัราส่วน คือ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบั
การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด 4  ใน 11 หลกัทรัพย ์ 
ค าส าคัญ: Ratios 1,  Stock Price 2 

Abstract 

        The Study aimed to investigate the financial ratios affected the change of the stock price and ted direction of 
relationship between the financial ratios and the stock price of the listed energy group of Thailand (SET). By using 
securities in Thai capital market in which collected through the SET website (www.setsmart.com) . In addition , the data 
gathers in term of quarter of the year 2004 to of the year 2013 trading report. The are fourteen financial ratios have been 
analyzed such as the Current Ratio Quick Ratio D/E Ratio Int. Converge Gross Profit Margin Net Profit Margin  Return on 
Asset Return on Equity Account Receivable Turnover Account Receivable Turnover Fixed Asset Turnover Inventory 
Turnover Average Sale Period Total Asset Turnover. Simple Correlation at the significant level 0.05. Stock price of the 
listed bank group which has the relationship with the fourteen financial ratios was the Return on Equity ratios. It 
significantly affected to the change of the stock price, There were four of eleven 
Keywords: Ratios 1, Stock Price 2 
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1. บทน า 

      หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัการแสวงหา หรือจดัการทรัพยากรต่างๆ เช่น
การผลิตและจัดการเช้ือเพลิง จ าหน่ายพลงังานธรรมชาติ ได้แก่น ้ ามนั ก๊าชธรรมชาติ อีกทั้ งยงัเป็นผูใ้ห้บริการ
สาธารณูปโภค ไดแ้ก่ไฟฟ้า ประปา และแก๊ส และปัจจุบนัน้ีเศรษฐกิจของประเทศมีความตอ้งการพลงังานเพ่ิมมาก
ข้ึนท าให้ธุรกิจพลงังานไดมี้การขยายตวัในอตัราท่ีสูง และเป็นท่ีตอ้งการของนกัลงทุน และผลการด าเนินงานของ
การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นส่ิงท่ีนกัลงทุนคาดหวงัว่าจะท าให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีดี ประสบผลส าเร็จจากการ
ลงทุนเพ่ือใหเ้กิดความมัง่คัง่ของนกัลงทุน ซ่ึงเป็นจุดประสงคห์ลกัของนกัลงทุนทุกคน แต่เน่ืองจากการเลือกลงทุน
นั้น มีปัจจยัหลายอย่างท่ีจะท าให้ ราคาหุ้น ในตลาด หลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป หากนกัลงทุนจะเลือกลงทุน ควร
พิจารณา ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อผลการลงทุนปัจจยัใดท่ีจะส่งผลท าให้ราคาหุ้นเปล่ียนแปลง และนกัลงทุนควรศึกษา
ปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทัท่ีจะเลือกลงทุน สามารถดูผลการด าเนิน การบริหารงาน ของบริษทั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญั 
ขอ้มูลในการใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ เลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ควรจะดูรายการจากงบการเงินของ
บริษทั อตัราส่วนทางการเงิน ท่ีเลือกลงทุน อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัเป็นรายการท่ีส าคญั ท่ีจะสรุป ฐานะ
การเงินผลการด าเนินงาน ของบริษทัไดเ้ป็นอย่างดี และงบเงินของบริษทัเป็นส่ิงท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด เพราะ
ไดรั้บการตรวจสอบ การตรวจสอบ อย่างละเอียด เป็นไปตามกฎของ กลต. จึงท าให้งบการเงิน เป็นส่ิงท่ีช้ีวดั หรือ 
เทียบวดั ผลการด าเนินงานในอดีต และ สามารถคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตไดดี้      

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

         เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานท่ีเข้าจดทะเบียน
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีไดมี้การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยก่์อน วนัท่ี 1 มกราคม  2547  

ประโยชน์ของการศึกษา 

 เพ่ือใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีจดทะเบียนใต
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหน้กัลงทุนสามารถน าผลการวิจยัมาใชพิ้จารณาเลือกอตัราส่วนทางการเงิน 
ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยม์ากท่ีสุดเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเลือกลงทุน 

ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง , 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว , อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ , อตัราก าไรขั้นตน้ , อตัราก าไรสุทธิ , อตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์, อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ , อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้ ,  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 
, อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวระ  , อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ , อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  
, ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย , อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย ์ กบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพย ์
จ านวน 11 หลกัทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์เป็นขอ้มูล อตัราส่วนทางการเงินยอ้นหลงั ของบริษทักลุ่มหุ้น
พลงังานในตลาดหลกัทรัพย ์ โดยใชข้อ้มูลท่ีจะท าการศึกษายอ้นหลงั เป็นขอ้มูลรายไตรมาสยอ้นหลงั 10 ปี ตั้งแต่ 
มกราคม 2547-ธนัวาคม 2556 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

จุฑามาศ  นนัต๊ะราชเยาวภา  (2551)  ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบั
ราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 
ทั้งหมด 6 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวร และอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น 
เปรียบเทียบกบัราคาหลกัทรัพย ์11 หลกัทรัพย ์ผลจากการทดสอบ ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
อตัราส่วนทั้ ง 6 อตัราส่วน คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์กับการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรัพยม์ากท่ีสุด จ านวน 7 ใน 11 หลกัทรัพย ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

     อริษา  สุรัสโม (2554)  ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคา
หลกัทรัพยบ์ริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กรณีศึกษา กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค 
จากผลการศึกษา อัตราส่วนทางการเงินท่ีมาความสัมพันธ์กับราคาตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มพลังงานและ
สาธารณูปโภคมากท่ีสุด คือ อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามการบญัชีต่อหุน้ โดยมีความสัมพนัธ์กบัหลกัทรัพย์
จ านวน 10 บริษัทจากทั้ งหมด 19 บริษัท อันดับท่ี 2 คือ อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลมี จ านวน 3 บริษัท ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ 

     นนัทนา  สุนทรบุรุษ (2545)  ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างราคาตลาดของหุน้และอตัราส่วนทางการ
เงินของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมการส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่อตัราส่วน
ทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างราคาตลาดของหุ้นมีเพียง 2 อตัราส่วน คือ อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 
และอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้  

     สุภาวดี  รอดอ่อน (2550)  ศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาตลาดหลกัทรัพยก์บัอตัราส่วนทางการเงิน
ของอุตสาหกรรมปิโตเคมีและเคมีพนัธ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้อตัราส่วนทาง
การเงินรายไตรมาสทั้งหมด 6 ตวั ไดแ้ก่ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้ อตัราส่วนเงินปันผลต่อหุน้ อตัราส่วนมูลค่าตาม
บญัชีต่อหุน้ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อมูลค่าตามบญัชี อตัราส่วนราคาซ้ือขาย
ต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ ผลการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนมลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ และอตัราส่วนราคาซ้ือขายมูลค่าตามบญัชี 
มีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยม์ากท่ีสุดถึง 9 หลกัทรัพย ์

     รพีพรรณ  แสงสานนท์ (2558)  ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคา
ตลาดหลกัทรัพย ์: กรณีอุตสาหกรรมพลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใชอ้ตัราส่วน
ทางการเงิน 7 อตัราส่วน ไดแ้ก่ ก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนเงินปันผลต่อหุ้น อตัราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อมลูค่าตามบญัชี อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ อตัราผลตอบแทนส่วน
ของผูถื้อหุน้และราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีประกาศผลการด าเนินงานรายไตรมาส ผลการศึกษาพบว่าอตัราส่วน
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ทางการเงินทั้ง 7 อตัราส่วน มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนัไปโดยอตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อมูลค่า
ตามบญัชีมีสความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาตลาดหลกัทรัพยม์ากสูงสุด  

     สุทธิเพญ็ ดีสวสัด์ิ  (2552)  ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ อตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผถื้อหุ้นในการอธิบายราคาหลกัทรัพย ์จากการศึกษา

อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ (Net profit margin) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย  ์(Return on asset: ROA) และ

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on equity: ROE) มาศึกษา ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรมพลงังานและ สาธารณูปโภค ถือวา่มีความส าคญัและน่าสนใจ

ยิ่งผลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารายงาน ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงถือเป็นแรงจูงใจ อยา่งหน่ึงในการลงทุน 

     การศึกษาการคาดการหุน้ในตลาดหุน้มาเลเซียโดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน S. (Kheradyar, I. Ibrahim, and 

F. Mat Nor, 2011:391-395) โดยใชอ้ตัราส่วน 3 ตวั ไดแ้ก่ ราคาตลาดต่อหุน้/มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ ,อตัราการจ่ายเงิน

ปันผล และอตัราส่วนต่อก าไร พบว่าราคาตลาดต่อหุ้น/มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเป็นอัตราส่วนทางการเงินท่ีมี
ความส าคญัต่อราคาหุน้ในตลาดมาเลเซียมากท่ีสุด 

     การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทนของบริษทั โดยใชอ้ตัราส่วนทาง

การเงิน 9 อัตราส่วน ใช้บริษัทตัวอย่าง 54 บริษัท จากทั้ งหมด 180 บริษัท(Abdolreza Ghasempour and Mehdi 

Ghasempour, 2013) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชว้ิธี F-Score ของ Joseph Piotroski  พบว่า อตัราส่วนทุกตวับ่ง

บอกความสมัพนัธ์ของผลตอบแทนจากราคาหุน้  

3. วธิีการศึกษา 

      การศึกษาเร่ืองความสัมพนัระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากเป็นขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัท่ีไดใ้ช้ขอ้มูลจากงบ

การเงินท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งจากผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาติ โดยขอ้มูลท่ีแสดงในงบการเงินนั้น
เป็นขอ้มลูจริงและเป็นขอ้มลูท่ีมีความน่าเช่ือถือและส าคญัมากท่ีสุดส าหรับนกัลงทุน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     การศึกษาคร้ังน้ีประชากรท่ีใช ้คือ ษริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่ม

ของพลงังาน  ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษา เป็นบริษทั ท่ีไดเ้ขา้ท าการเร่ิมซ้ือขายคร้ังแรก ก่อน เดือน มกราคม ปี 

พ.ศ. 2547   โดยศึกษาในส่วนของงบการเงิน รายงานประจ าปี ของบริษทั เน่ืองจากงบการเงินของบริษทั กลุ่ม

พลงังานมีรายการท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มอุตสาหกรรมทัว่ไป และไดท้ าการเก็บขอ้มูลในปีงบการเงินของ บริษทัท่ีจะ

ศึกษา เป็นรายไตรมาส ยอ้นหลงั 10 ปี  เร่ิมตั้งแต่  มกราคม 2547   ถึง เดือน ธนัวาคม 2556   
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ตารางที่ 1 : รายช่ือกลุ่มตัวอย่างที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)   บริษัทกลุ่ม

พลงังาน ที่จะท าการศึกษา 

ช่ือยอ่ ช่ือบริษทั วนัท่ีเขา้ซ้ือขายวนัแรกในSET 

LANNA บริษทั ลานนารีซอสเซส จ ากดั (มหาชน) 12  ก.ค.  2537 

RATCH บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 2  พ.ย.  2543 

BCP บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 2  ส.ค.  2537 

EGCO บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั 2  ม.ค.  2538 

BANPU บริษทั บา้นปู จ ากดั (มหาชน) 16  มิ.ย.  2532 

PTTEP บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 6  ธ.ค.  2534 

SUSCO บริษทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) 31  ส.ค.  2533 

BAFS บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 4  เม.ย.  2543 

EASTW บริษทั จกัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 28  ก.ค.  2540 

IRPC บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 17  มี.ค.  2538 

TCC บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 29  เม.ย.  2534 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 จากการทดสอบจากตวัแปรอิสระไม่ควรมีค่าความสัมพนัธ์เชิงเส้นกนัสูงมากเกินไปหรือไม่ควรมีปัญหา 

Multicollinearity (Correlation Coefficients ควรมีค่าไม่เกิน +/- 0.80) หากตวัแปรใดมีค่าเกิน +/-0.80 แสดงให้เห็น

ว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กับราคาหลกัทรัพย์  เม่ือทดสอบ Multicollinearity จะต้องท าการทดสอบปัญหา 

Aotocoreration  , Heteroskedasticity เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัคลาดเคล่ือน (Error/Residuals) เกิดข้ึนจากการท่ี

ตวัคลาดเคล่ือนมีสหสัมพนัธ์ระหว่างกนัหรือตวัคลาดเคล่ือนมีการกระจายท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนัและเม่ือผลการ

ตรวจสอบพบว่า ค่า Prob ท่ีค  านวณได้ไม่ควรมีค่า มากกว่า 0.05 (Prob >α ) จึงจะไม่มีปัญหา Autocorrelation, 

Heteroskedasticity หากพบว่าค่า Prob ท่ีค  านวณไดม้ากกวา่ 0.05 นัน่ท าให ้ตวัแปรอิสระเกิดปัญหามีค่าคลาดเคล่ือน 

จึงตอ้งมีการแกไ้ขปัญหา  หากเกิดทั้งสองปัญหา หรือ ปัญหา Hetersokedasticity เพียงปัญหาเดียว จะท าการแกไ้ข

ปัญหาด้วยวิธี White Heteroskedasticity  แต่หากเกิดปัญหา Autocorrelation จะใช้วิธี HAC (Newey-West) เพ่ือ

แกไ้ขปัญหา เม่ือท าการทดสอบปัญหาต่างๆและแกไ้ขปัญหาทั้งหมดแลว้สามารถวิเคราะห์แต่ละหลกัทรัพยจ์ากตวั
แปรอิสระทั้งหมดได ้ดงัน้ี 

PRICE = α + β1 Account Receivable Turnover + β2 Average Collelation Price + β3 Average Sales  + 

β4 Current Ratios +   β5 D/E Ratios + β6 Fixed Asset Turnover  + β7 Gross Price Magin +  β8 Int. Convergen  

+ β9 Inventory Turnover + β10 Net Profit Magin + β11 Quick Ratios + β12 Return On Asset + β13 Return On 

Equity + β14 Total Asset Turnover  
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5.  สรุปผลการศึกษา 

อตัราวดัสภาพคล่อง 

 ในการศึกษาในคร้ังน้ีอัตราส่วนสภาพคล่องมี 2หลักทรัพย์และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว มี 3  

หลกัทรัพย ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยไ์ปในทิศทางเดียวกนัและทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษา ของ แก้วมณี อุทิรัมย์ และ ดร.กนกศักด์ิ สุขวฒันาสินิทธ์ (2556) ศึกษาอัตราส่วนทางการเงิน 20 

อตัราส่วนซ่ึงอัตราส่วนสภาพคล่องเป็นอัตราส่วนท่ีใช้วดัความสามารถในการแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนให้

กลายเป็นเงินสดไดอ้ย่างเพียงพอและทนัต่อการช าระหน้ีระยะสั้นของกิจการ ถือเป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงสภาพ

คล่องของกิจการและถึงแมจ้ะไม่ใช่อตัราส่วนท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงก าไรจากการด าเนินงานอย่างชดัเจน แต่ก็เป็น

อตัราส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงานของกิจการเพ่ือตอบสนองส่ิงท่ีนักลงทุนหรือเจา้หน้ี

คาดหวงัได ้ท าใหน้กัลงทุนและเจา้หน้ีสามารถน าอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วมา

ใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้และมีความแตกต่างไปจากผลงานวิจยัของธาราทิพย ์สิริจินดา 

(2553) ท่ีพบวา่อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์
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อตัราวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

จากการศึกษา พบว่า ในกลุ่มพลงังาน มี อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีและระยะเวลาในการเก็บหน้ี  มี 2 

หลกัทรัพย์มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพยใ์นทิศทางเดียวกัน  อตัราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือมี 3 

หลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์2หลกัทรัพยไ์ปในทิศทางเด่ียวกนั  ระยะเวลาในการขายสินคา้ มี 2 

หลกัทรัพยมี์ความสัมพธ์ัในทิศทางตรงกนัขา้ม และอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร มีความสัมพนัธ์กบัราคา

หลกัทรัพย ์อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีสาเหตุมาจาก อตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถหรือประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานของกิจการ และถึงแมจ้ะไม่ใช่อตัราส่วนท่ี สะทอ้นให้เห็นถึงก าไรจากการด าเนินงานอย่างชดัเจน แต่ก็

เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของกิจการเพ่ือตอบสนองส่ิงท่ีนกัลงทุนหรือเจา้หน้ี

คาดหวงัได ้ท าใหน้กัลงทุนและเจา้หน้ีสามารถนา อตัราส่วนเหล่าน้ีมาใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์

ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Christie and Constantinos(2010)ท่ีพบวา่ อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ

มีความสมัพนัธ์ในทิศทางลบกบัอตัราผลตอบแทน และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของศจี ศรีสตัตบุตร(2548) ท่ีพบว่า 

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้ คงเหลือมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนของหุ้นสูงกว่าอตัราส่วนทางการเงินอ่ืน ๆ 

พบว่า อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กบัราคาหหลกัทรัพยใ์นทิศทางครงกนัขา้ม กล่าวคือ 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม ถึงแมจ้ะเป็นอตัราส่วน หน่ึงท่ีใชว้ดัความสามารถหรือประสิทธิภาพในการด 

าเนินงานของกิจการแต่เม่ือน าพิจารณาในภาพของทั้งกลุ่ม อุตสาหกรรมแลว้นกัลงทุนอาจไม่ไดน้ ามาเป็นปัจจยั

หลกัในการพิจารณาตดัสินใจเลือกหลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ ธาราทิพย ์สิริ

จินดา (2553) ท่ีพบว่าอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์ แตกต่างไปจากผลงานวิจยัของ ท่ีพบว่า 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับอตัราผลตอบแทน  ในส่วนของอัตราการ

หมุนเวียนของลูกหน้ี ระยะเวลาในการเก็บหน้ี ระยะเวลาในการขายสินคา้ และ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์

ถาวรไม่พบวา่มีผลงานวิจยัของผูวิ้จยัก่อนหนา้น้ี 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 

จากการศึกษา อตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย มี 3 หลกัทรัพย ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์

ในทิศทางเดียวกนั 2 หลกัทรัพย ์เน่ืองมาจากอตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียเป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดั

โครงสร้างทางการเงินของกิจการหรือใชว้ดัความสามารถในการช าระหน้ีระยะยาวของกิจการ ถา้อตัราส่วนน้ีสูง

แสดงถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยสู์งหากกิจการสามารถด าเนินงานแลว้มีก าไร โดยส่วน

ใหญ่นกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียงอาจสนใจในการพิจารณาอตัราส่วนทางการเงินเหล่าน้ีประกอบการตดัสินใจลงทุน

ในหลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ แกม้มณี อุทิรัมธ์ และ ดร.กนกศกัด์ิ สุขวฒันาสินิทธ์ (2556)  ท่ี

พบวา่อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัอตัราผลตอบแทน และหากอตัรา

ความสามารถในการช าระด าเบ้ียเพ่ิมข้ึนแต่ราคาหลกัทรัพยล์ดลง สาเหตุมาจากการท่ีนกัลงทุนขาดการเช่ือมัน่ในการ
จ่ายช าระหน้ีของบริษทัท่ีเพ่ืมขั้น 
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อตัราก าไรสุทธิ 

ผลการศึกษาคน้ควา้อตัราก าไรสุทธิ พบวา่ มี 3 หลกัทรัพย ์2 หลกัทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์น

ทิศทางเดียวกนั  และ 1 หลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ อตัราก าไรสุทธิใช้วดัผลการ

ด าเนินงานของบริษทัซ่ึงเป็นส่วนมากนกัลงทุนจะใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

สุทธิเพ็ญ ดีสวสัด์ิ(2553) ,ศจี ศรีสัตตบุตร(2548) ท่ีพบว่าอตัราก าไรสุทธิมีความสามารถในการอธิบายราคา

หลกัทรัพยห์รือมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนจากการลงทุน ะนอกจากน้ีจากการศึกษายงัพบวา่ อตัราก าไรจากการ

ด าเนินงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย กล่าวคือ อตัราก าไรสุทธิ ถึงแมจ้ะเป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการท าก าไร แต่เม่ือน ามาพิจารณาใน

ภาพของทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมแลว้นกัลงทุนอาจไม่ไดน้ ามาเป็นปัจจยัหลกัในการพิจารณาตดัสินใจเลือกหลกัทรัพย์

ท่ีน่าลงทุน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

ผลการศึกษาอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์พบว่ามี 3 หลกัทรัพย ์  มี 1 หลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัราคา

หลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยใ์ชว้ดัความสามารถในการท าก าไรของเงิน

ลงทุนท่ีมาจากสองส่วนคือหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ สอดคลองกบัผลการศึกษาของ อริษา  สุรัสโม (2554) ซ่ึงมี

ความสัมพัน์ในทิศทางเดียวกัน และมี 2 หลกัทรัพยมี์ความสัมพันธ์กับราคาหลกัทรัยพ์ในทิศทางตรงกันข้าม 

กล่าวคือ นกัลงทุนยอมรับความเส่ียงไดต้ ่าหากพบวา่เงินลงทุนนั้นมีหน้ีสินในสัดส่วนท่ีมากกว่าสินทรัพย ์นกัลงทุน
จึงลดการลงทุนในหลกัทรัพยน้ี์ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขั้น 

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่าอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู ้ถือหุ้น มีความสัมพันพ์ระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้กบัราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั 4 หลกัทรัพย ์เป็นอตัราส่วนส าคญัของนกั

ลงทุน สาเหตุมาจากนกัลงทุนเลง็เห็นความสามารถของผูบ้ริหารในการสร้างผลก าไรจากการด าเนินงานเพ่ือใหไ้ด้
ผลตอบแทนในอนาคต  ซ่ึงไปในทศทางเดียวกนักบั การศึกษาของ บุญนาค เกิดสินธ์ุ (2554) 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

1.  จากการวิจัยในคร้ังน้ี พบว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกบัการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานมากท่ีสุด คือ อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น ดงันั้นจึงให้ความส าคญักบั

อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้มากกวา่อตัราส่วนอ่ืน แต่ไม่ใช่ไม่ใหค้ าส าคญักบัอตัราส่วนท่ีเหลือไม่ควรจะมองขา้ม
เช่นกนั    
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

        1.  การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรายไตรมาสตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึง 

พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นขอ้มูลยอ้นหลงั 10 ปี ซ่ึงเม่ือทดสอบตวัแปรแลว้บางบริษทัไดผ้ลการทดสอบไม่สอดคลอ้งกบั
บริษทัอ่ืนๆ ซ่ึงจะไม่ท าใหน้กัลงทุนใชข้อ้มลูของบริษทัไปตดัสินใจเลือกลงทุนกบับริษทัอ่ืนได ้

        2.  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินสามารถอธิบายถึงความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์

ไดเ้พียงบางอตัราส่วน ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรน า

ขอ้มลูเชิงคุณภาพหรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยเ์ขา้มาใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ย  

       3.  การเปล่ียนแปลงราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานนั้นมีอิทธิพลมาจากปัจจยัภายนอกหลายดา้น

ดว้ยกนั เช่น ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเมือง ฯลฯ ดงันั้นการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์กั

ลงทุนควรวิเคราะห์ขอ้มูลหลายๆดา้นเพ่ือพิจราณาประกอบการตดัสินใจในการเลือกลงทุนเพ่ือให้เกิดการผิดพลาด
นอ้ยท่ีสุด 
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การศึกษาความสัมพนัธ์และการวดัประสิทธิภาพกองทุนที่ถูกจดัอนัดบัโดย 
Morningstar Thailand 

The relationship and performance measurement Fund was rated by 
Morningstar Thailand 

พรพมิล สินธีรภาพ*และ ดร.ธฤตพน อู่สวสัดิ์** 

PornpimonSinteeraparband Dr.ThitaponOusawat 
 

บทคดัย่อ 
                  งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์และการวดัประสิทธิภาพกองทุนท่ีถูกจดัอนัดบัโดย Morningstar Thailand
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กบั
การจัดอันดับใน Morningstar Thailand และเพ่ือวดัประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของกองทุนท่ีถูกจัดอันดับ โดย 
Morningstar Thailandขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนและกองทุนท่ี Morningstar Thailand ไดท้ า
การจดัอนัดบัในช่วง มกราคม 2553 ถึง ธนัวาคม 2557 โดยอาศยัแนวคิดในการลงทุนแนวคิดของ Morningstar และทฤษฎี Chi-
square ในการศึกษาความสัมพนัธ์ ใชท้ฤษฎีของ Jensen’s Alpha ในการวดัประสิทธิภาพของอตัราผลตอบแทนในกองทุนรวม
เปรียบเทียบกับการจดัอนัดบัของ Morningstar Thailandผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนมีความสัมพันธ์ต่อการจัดอันดับของ Morningstar Thailandอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05และผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมบางกองทุนใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะแก่การลงทุน 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพกองทุน, กองทุนรวม, การจัดอันดับ, ความสัมพันธ์, อัตราผลตอบแทน 
 

Abstract 
                 This research studies the relationship and the efficiency of funds that are ranked by Morningstar Thailand. The research 
’s objectives are to study the relationship betweenthe performance of Fund management company and Fund Ranking from 
Morningstar Thailand and to measure the “operational” efficiency of Funds that are ranked by Morningstar Thailand. The data 
used in this study are Fund management companies and funds that are ranked by Morningstar Thailand between January 2010 to 
December 2014. The  research applies investment concept, Morningstar concept and Chi-square theory in finding the relationship 
and uses Jensen’s theory in measuring the efficiency of mutual funds returning (yielding) ratio comparing to the Fund Rankings of 
Morningstar Thailand. The result shows that the performance of Fund management company has a significant relationship with 
the Fund Rankings of Morningstar Thailand at 0.05 and the performance of some mutual funds give an efficient returning ratio 
which is suitable for investment. 
Keywords: Fund performance , Mutual Fund, Rating, Relationship , Return 
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1. บทน า 
 
เน่ืองจากประเทศไทยไดรั้บวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ “ตม้ย  ากุง้” ไดส่้งผลกระทบต่อผูฝ้ากเงินกบัธนาคารพาณิชย์
เป็นจ านวนมาก และธนาคารพาณิชยไ์ดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากลงอย่างต่อเน่ือง ท าให้ผูฝ้ากเงินไดพ้ยายาม
แสวงหาทางเลือกในการออมเงินอ่ืนๆ ท่ีจะน าเงินออมไปหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือท่ีจะ
ไดรั้บผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน และกองทุนรวมก็เป็นหน่ึงทางเลือกส าหรับนักลงทุน กองทุนรวมเป็น
โครงการท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือน าเงินของผูล้งทุนท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นต่างๆ เช่น ดา้นทุนทรัพย ์ดา้นเวลาในการติดตามการ
ลงทุน ดา้นประสบการณ์การลงทุน ฯลฯ โดยใหผู้บ้ริหารจดัการกองทุนท่ีมีความเป็นมืออาชีพบริหารงานอย่างเป็น
ระบบเขา้มาเป็นตวัแทนในการบริหารการลงทุน  เพ่ือสร้างผลตอบแทนตามท่ีนกัลงทุนตอ้งการบนความเส่ียงท่ี
ยอมรับได ้ ท าใหมี้บริษทัหลายบริษทัท่ีเขา้มาท าการจดัล าดบัความน่าสนใจในการลงทุนของแต่ละบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนและกองทุนรวมแต่ละกองทุน  หน่ึงในนั้น คือ Morningstar Thailand 
     Morningstar Thailand เป็นบริษทัจดัล าดบัความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนให้
ขอ้มูลของหลกัทรัพยแ์ละกองทุนรวมท่ีเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน ช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้อา้งอิงในการ
ตดัสินใจลงทุน Morningstar Thailandใช้หลกัเกณฑ์ในการจัดอนัดับกองทุนรวม คือ ใช้อตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมเปรียบเทียบกบัความเส่ียงของกองทุนรวมนั้นในการจดัอนัดบัความน่าลงทุน โดยปรับความเส่ียงใหมี้ค่า
ใกลเ้คียงกนัแลว้น ามาเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทน แลว้จึงน ามาเรียงล าดบัจากกองทุนท่ีให้อตัราผลตอบแทน
จากมากไปหานอ้ย ร้อยละ10 แรกของกองทุนท่ีถูกจดัอนัดบัทั้งหมด จดัอยู่ในกลุ่ม 5  ร้อยละ22.5 ถดัมาจดัอยู่ใน
กลุ่ม 4 ดาว ร้อยละ35 ถดัมา จดัอยู่ในกลุ่ม 3 ดาว ร้อยละ22.5 ถดัมา จดัอยู่ในกลุ่ม 2 ดาว และร้อยละ10 สุดทา้ย จดั
อยูใ่นกลุ่ม 1 ดาว ตามล าดบั  
     งานวิจยัน้ีจดัท าข้ึน  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุน กบั การจดัอนัดบั ในMorningstar Thailand และเพ่ือวดัประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีถูก

จดัอนัดบั ในMorningstar Thailand โดยศึกษากองทุนท่ีถูกจัดอนัดบั ในMorningstar Thailand ตั้ งแต่ 1ดาว-5ดาว 

จ านวนนทั้งส้ิน 398 กองทุน ภายใตก้ารบริหารจดัการ โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 19บริษทั ประโยชน์ท่ี

คาดว่าจะไดรั้บ คือ  สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาความสัมพนัธ์ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกบั

การจดัอนัดบัของ Morningstar Thailand และสามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินของกองทุนรวมในแต่ละบริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีถกูจดัอนัดบั ใน Morningstar Thailand เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุน   

2. ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ทบทวนวรรณกรรม 
 
     (ดวงจนัทร์ นนพิภกัด์ิ,2550) การลงทุนในกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน่โดยท าการศึกษาหาผลตอบแทน หาความ
เส่ียงโดยใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ และการวดัประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยใช ้
Shape, Treynor, Jensen จากผลการศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนของกองทุนท่ีมีอตัราผลตอบแทนมากกวา่ตลาด 
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และมากกวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงคือ กองทุนเปิดอเบอร์ดีนเฟลก็ซิเบ้ิลอินคมั ส่วน
กองทุนท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีนอ้ยกวา่ตลาด และนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง คือ 
กองทุนเปิดแอสเซทพลสั ส่วนความเส่ียงในกองทุนรวม มีความเส่ียงโดยรวมมากกวา่ความเส่ียงของตลาด คือ 
กองทุนเปิดอเบอร์ดีนเฟลก็ซิเบ้ิลอินคมั และกองทุนน้ียงัมีการวดัประสิทธิภาพ โดยใช ้ Shape ratio และพบวา่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกองทุนรวมไดดี้ท่ีสุด อีกดว้ย 
     (นมัหทยั อินทวิเชียร, 2553) การประเมินประสิทธิภาพของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศโดย
น าเอาขอ้มลูมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมรายวนั ดชันีตลาดอา้งอิงรายวนั อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี 
อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอาย ุ 90 วนั น ามาค านวณอตัราผลตอบแทน ความเสียงซ่ึงวดัจากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เบตา้และสมัประสิทธิการผนัแปร ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนรวมประเมินดว้ยมาตรวดั 
Shape, Treynor, Jensen จากนั้นท าการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเปรียบเทียบระหวา่งค่าเฉล่ียของกองทุนรวมและ
ตลาดท่ีอา้งอิง ดว้ยค่าสถิติ (ณ. ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05) จากผลการวิจยัพบวา่ กองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสาร
ทุนต่างประเทศมีผลตอบแทนและประสิทธิภาพต ่ากวา่ดชันีตลาดอา้งอิง ซ่ึงแสดงวา่กองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสาร
ทุนต่างประเทศมีขีดความสามารถต ่ากวา่ดชันีตลาดอา้งอิงในช่วงภาวะวิกฤติ นอกจากนั้นยงัพบวา่ ผลท่ีไดจ้ากการ
วดัประสิทธิภาพนั้นไม่สอดคลอ้งกนั ดงันั้นนกัลงทุนควรเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการลงทุนและ
ความเส่ียงของตนเอง 
     (ภูมิรัตน ์ธรรมพฒันพ์งศ,์ 2549)การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงและประสิทธิภาพการ
บริหาร กองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) โดยวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน และใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการหา
ความเส่ียงจากการลงทุน และหาค่าสมัประสิทธ์ิผนัแปร ใช ้ Shape, Treynorเป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัประสิทธิภาพของ
กองทุนรวม ผลการวิจยัพบวา่มี 15 กองทุน ท่ีมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวา่ตลาด และพบว่ามี 11 กองทุนท่ีมีความ
เส่ียงต ่ากวา่ตลาด ส่วนในการวดัประสิทธิภาพนั้นกองทุนรวมส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงานท่ีดีกวา่ตลาด 
     (วรรณรัตน ์ ธญัญกิตติกุล, 2555) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกลงทุนกองทุนรวมทองค าผา่นทางบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการลงทุนท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมทองค าผา่นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
400 ตวัอยา่งซ่ึงใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล และน ามาวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติค่า T-test, F-test และไคส
แควร์ (Chi-square) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ผลการศึกษาพบวา่เพศหญิงมีอิทธิพลต่อการซ้ือขายหน่วยหน่วย
ลงทุนมากกวา่เพศชาย นอกจากน้ีระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่จะมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีซ่ึงมี
อิทธิพลต่อการซ้ือขายหน่วยลงทุนในแต่ละคร้ังเฉล่ีย ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคาดหวงัจากการลงทุนแต่ละคร้ังท่ีซ้ือ
หน่วยลงทุน และการรับความเส่ียงท่ีจะท าใหข้าดทุนไดม้ากเม่ือหลกัทรัพยน์ั้นมีความผนัผวนมากกวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
     (สุกญัญา ภุ่สุวรรณรัตน,์ 2553) การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพในประเทศไทย 
ซ่ึงใชม้าตรวดั 3 แบบ คือ Shape ratio, Treynor, Jensen’s Alpha โดยผลการวิจยั พบวา่ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ี
มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารผสมและตลาดเงิน มีความอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย สูงกวา่ อตัราผลตอบแทน
ของตลาด (เกณฑอ์า้งอิง) แต่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ี มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย
ต ่ากวา่ของตลาด ส่วนผลการด าเนินงานนั้น กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และตรา
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สารผสม มีผลการด าเนินงานท่ีดีกวา่ตลาด แต่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี และ
ตลาดเงินมีผลการด าเนินงานท่ีต ่ากวา่ตลาด 
      (SugandaWuthivigaigan, 2006)An Evaluation Mutual Fund Performance Measurement : Evidence in Thailand
โดยใชก้ารเปรียบเทียบ 3 เคร่ืองมือ คือ Shape Ratio, Treynor Ratio, Morningstar Ratingเพ่ือดูวา่เคร่ืองมือไหน
สามารถวดัประสิทธิภาพกองทุนรวมในประเทศไทย ไดดี้กวา่กนั โดยงานวิจยัช้ินน้ีใช ้Cross Production Ratio และ 
Chi-square test เป็นเคร่ืองมือผลการวิจยั พบวา่ Morningstar Rating ดีกวา่อีก 2 เคร่ืองมือในการทดสอบกบั Chi-
square test ดงันั้นการวดัประสิทธิภาพจะตอ้งเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั และตลาดเดียวกนั 
 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฎไีคสแควร์ (Chi-square test) 
     ส าหรับการทดสอบสมมติฐานว่าบริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุนมีความสัมพันธ์กันกับการจดัอนัดับของ 
Morningstar Thailand หรือไม่ จะมีหลกัการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพ่ือใหส้ามารถหาค่าท่ีคาดหมาย
ได ้โดยก าหนดสมมติฐานเป็นกลางว่าจะไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งสอง หรืออีกลกัษณะหน่ึงก็คือตวัแปร
ทั้งสองมีอิสระต่อกนั 

 

x2  =  ,  df  =  (r – 1)  (c – 1) 
เม่ือ   
O    แทน    ความถ่ีท่ีสงัเกตได ้
E    แทน    ความถ่ีท่ีคาดหวงัจะเป็นจริง (ตามสมมติฐาน) 
Df   แทน    degree of freedom (ระดบัความเป็นอิสระ) 
R    แทน    จ านวนแถว 
C    แทน    จ านวนคอลมัน์ 

 
     สมการท่ี (1) แสดงการค านวณการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกบัการจดั
อนัดบัของ Morningstar Thailand ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

Z  =   
โดยท่ี   

O  แทน   ความถ่ีท่ีไดจ้ากการสงัเกต 
 E  แทน   ความถ่ีท่ีคาดหวงัวา่จะเป็นจริง (ตามสมมติฐาน) 
Row proportion  แทน   ค่าความน่าจะเป็นตามแถว 
Column proportion  แทนค่าความน่าจะเป็นตามแถว 

(2) 

(1) 
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     สมการท่ี (2) แสดงการค านวณความแรงของความสมัพนัธ์ของทั้งสองตวัแปร 

R   =    
โดยท่ี 
R           แทน   อตัราผลตอบแทนกองทุนรวม 
NAVt    แทน   มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม ณ เวลาท่ี t 
NAVt-1  แทน   มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม ณ เวลาท่ี t-1 
     สมการท่ี (3)ค านวณหาผลตอบแทนท่ีของแต่ละกองทุนรวม ท่ีไดค้ดัเลือกมาจากการจดัล าดบัของ Morningstar 
Thailand 

 
มาตรวดัของ Jensen’s Alpha 
 

E(Ri)   =   Rf  +  [E(Rm)  -  Rf] βi 
โดยท่ี 
E(Ri)     แทน     อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์i ในช่วงเวลา t 
Rf          แทน     อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง (β = 0) 
E(Rm)   แทน     อตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการจากกลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด 
βi          แทน    ค่าเบตา้หรือสมัประสิทธ์ิแสดงความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยi์ 
     สมการท่ี (4) แสดงการหาค่าผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากกองทุนนั้นๆ เพ่ือท าใหท้ราบวา่อตัราผลตอบแทนเม่ือ
ปรับดว้ยอตัราผลตอบแทนท่ีปรับดว้ยความเส่ียงของต่ละกองทุน 

α=   Ri  -  E(Ri) 
โดยท่ี  

α   แทน   ค่าอลัฟ่า (มาตรวดั Jensen’s) 
R          แทน   อตัราผลตอบแทน 
E(Ri)      แทน   แทนอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

     สมการท่ี (5) เป็นการค านวณค่าอลัฟ่าโดยการน าผลตอบแทนของกองทุนรวมมาหกัออกจากอตัราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงั ค่าท่ีไดจ้ะเป็นตวัวดัประสิทธิภาพของกองทุนวา่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

(5) 

 (4) 
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3. วธิีการศึกษา 
 
กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดตวัแปร 
ตวัแปรตน้  
     : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนของกองทุนรวมท่ีถกูจดัอนัดบั ในMorningstar Thailand ทั้งหมด 19 บริษทั 
     : อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีถกูจดัอนัดบัระดบั 3 ดาว ข้ึนไปใน Morningstar Thailand 
ตวัแปรตาม 
     : การจดัอนัดบั ในMorningstar Thailand 
ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบการวิจยั 
     ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง : หาค่าความถ่ีท่ีคาดหวงั{(roll total*column total)/total sample size}ถา้ช่องใดมี
ความถ่ีต ่ากวา่ 5 อาจยบุรวม 2 คอลมันห์รือ 2 แถวเขา้ดว้ยกนั 
ขั้นตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 
ท าการทดสอบ Chi-square Test 
     H0 : ตวัแปรตามไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตน้ 
     H1 : ตวัแปรตามมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตน้ 
     ** เปรียบเทียบค่าความถ่ีคาดหวงักบัความถ่ีท่ีเกิดข้ึนจริง 
          ตรวจสอบค่า Significance Level น้อยกว่า 0.05 หมายถึง ข้อมูลท่ีได้มาสนับสนุนการปฏิเสธ Hoท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05มากกวา่ 0.05 หมายถึง ขอ้มลูท่ีไดม้าไม่เพียงพอใหป้ฏิเสธ Ho 
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินขนาดความสมัพนัธ์ 
     กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยน้ี คือ กองทุนรวมท่ีถูกจัดอันดับใน Morningstar Thailand ซ่ึงมีจ านวนทั้ งส้ิน 398 

กองทุนและแต่ละกองทุนนั้นถูกบริหารจดัการภายใตบ้ริษทัจดัการกองทุนท่ีแตกต่างกนั โดยบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุนมีทั้งหมด 19 บริษทั ในการก าหนดขนาดตวัอย่าง จะใชก้องทุนท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพย์

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

ของกองทุนรวมท่ีถูกจดัอนัดบั 

ในMorningstar Thailand 

 

อตัราผลตอบแทนของกองทุน

รวมท่ีถูกจดัอนัดบั ใน

Morningstar Thailand 

การจดัอนัดบั ในMorningstar Thailand 
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จดัการกองทุนท่ีถกูจดัอนัดบั 1-5 ดาว ตามท่ี Morningstar Thailand ไดจ้ดัอนัดบัไว ้ในการเกบ็ขอ้มูลกองทุนท่ีถกูจดั

อันดับนั้ นใช้ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 ซ่ึงมีความเป็นปัจจุบันเหมาะแก่การศึกษา เน่ืองจากMorningstar 

Thailand จะมีการจดัอบัดบัทุกๆ 3 เดือน  โดยขอ้มลูท่ีไดจ้ะน ามาแบ่งกลุ่มในการทดสอบออกเป็น 3 วิธี คือ แบบท่ี 1 

แบ่งกองทุนรวมท่ีท าการเก็บข้อมูลจาก Morningstar Thailand เป็น 3 กลุ่มตามการจัดอันดับของMorningstar 

Thailand  คือ กลุ่มต ่ากว่าค่าเฉล่ีย (Below Average), กลุ่มค่าเฉล่ีย (Average), กลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ีย (Above Average)  

ซ่ึงจะน ากองทุนท่ีถูกจดัอนัดบั 1 ดาวและ 2 ดาว มาจดัอยู่ในกลุ่มต ่ากว่าค่าเฉล่ีย (Below Average) ,กองทุนท่ีถูกจดั

อนัดบั 3ดาว จดัอยู่ในกลุ่มค่าเฉล่ีย (Average) และกองทุนท่ีถูกจดัอนัดบั 4 ดาวและ 5 ดาว จดัอยู่ในกลุ่มสูงกว่า

ค่าเฉล่ีย (Above Average) แลว้น ามาศึกษาความสัมพนัธ์ แบบท่ี 2 แบ่งกลุ่มตามการบริหารงาน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการโดยสถาบนัการเงิน(BANK) และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ี

บริหารงานโดยสถาบนัอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน(Non-BANK) แลว้น ามาศึกษาความสัมพนัธ์ แบบท่ี 3 ศึกษาอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของกองทุนรวมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัอนัดบั ในMorningstar Thailand โดยใชท้ฤษฎี 

Jensen’s Alphaใชร้าคาปิดแต่ละวนัของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวบรวมเป็นรายวนัตั้งแต่ 

วนัท่ี 4 มกราคม 2552  ถึง วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557   

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัยคร้ังน้ี คือ ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกบัการจดัอนัดบั ในMorningstar Thailand  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ตามการทดสอบ Chi-
square แต่เน่ืองจากขอ้ก าหนดของการทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของสองประชากร (Chi-square test) ท่ีกล่าวไว้
วา่การทดสอบดว้ยไคสแควร์จะไดผ้ลดี ถา้ประชากรมีขนาดใหญ่ และถา้ความถ่ีท่ีคาดหวงั (E) ค่าใดค่าหน่ึงมีค่านอ้ย
กว่า 5 แลว้จะมีความน่าเช่ือถือน้อยลง ดังนั้ นการทดสอบในลกัษณะแรกนั้น ผูวิ้จัยจึงจ าเป็นต้องเลือกบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีมีความถ่ีของกองทุนรวมนอ้ยกว่า 5 ออก ท าให้เหลือบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ี
จะศึกษาในคร้ังน้ีเพียง 12 บริษทั จากจ านวนทั้งหมด 19 บริษทั ดงัน้ี 
     บลจ.A มีกองทุนท่ีอยู่ในกลุ่มระดบัต ่ากว่าค่าเฉล่ีย (Below Average) จ านวน 11 กองทุน, กองทุนท่ีอยู่ในกลุ่ม
ระดบัค่าเฉล่ีย (Average)จ านวน 6 กองทุนและกองทุนท่ีอยู่ในกลุ่มระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ีย (Above Average)จ านวน 4
กองทุนรวมกองทุนทั้งหมดมี 21 กองทุน  
     บลจ.Bมีกองทุนท่ีอยู่ในกลุ่มระดบัต ่ากว่าค่าเฉล่ีย (Below Average) จ านวน 17 กองทุน, กองทุนท่ีอยู่ในกลุ่ม
ระดบัค่าเฉล่ีย (Average) จ านวน 17 กองทุน และกองทุนท่ีอยู่ในกลุ่มระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย (Above Average) จ านวน 
5 กองทุนรวมกองทุนทั้งหมดมี 39 กองทุน 
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     บลจ.Cมีกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย (Below Average) จ านวน 10กองทุน, กองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบั
ค่าเฉล่ีย (Average) จ านวน 18กองทุน และกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย (Above Average) จ านวน 12
กองทุนรวมกองทุนทั้งหมดมี 40กองทุน 
     บลจ.Eมีกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย(Below Average) จ านวน 2กองทุน, กองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบั
ค่าเฉล่ีย(Average) จ านวน 9กองทุน และกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย(Above Average) จ านวน 6 
กองทุนรวมกองทุนทั้งหมดมี 17 กองทุน 
     บลจ.Fมีกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย(Below Average) จ านวน 12 กองทุน, กองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบั
ค่าเฉล่ีย(Average) จ านวน 8กองทุน และกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย(Above Average) จ านวน 2 
กองทุนรวมกองทุนทั้งหมดมี 22 กองทุน 
     บลจ.Gมีกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย(Below Average) จ านวน 25กองทุน, กองทุนท่ีอยู่ในกลุ่มระดบั
ค่าเฉล่ีย(Average) จ านวน 9 กองทุน และกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย(Above Average) จ านวน 1
กองทุนรวมกองทุนทั้งหมดมี 35กองทุน 
     บลจ.Hมีกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย(Below Average) จ านวน 2 กองทุน, กองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบั
ค่าเฉล่ีย(Average) จ านวน 8กองทุน และกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย(Above Average) จ านวน 18
กองทุนรวมกองทุนทั้งหมดมี 28กองทุน 
     บลจ.Mมีกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย(Below Average) จ านวน 16กองทุน, กองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบั
ค่าเฉล่ีย(Average) จ านวน 13กองทุน และกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย(Above Average) จ านวน 20 
กองทุนรวมกองทุนทั้งหมดมี 49กองทุน 
     บลจ.Oมีกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย(Below Average) จ านวน 2 กองทุน, กองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบั
ค่าเฉล่ีย(Average) จ านวน 3กองทุน และกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย(Above Average) จ านวน 13
กองทุนรวมกองทุนทั้งหมดมี 18กองทุน 
     บลจ.Pมีกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย(Below Average) จ านวน 7กองทุน, กองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบั
ค่าเฉล่ีย(Average) จ านวน 10กองทุน และกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย(Above Average) จ านวน 8
กองทุนรวมกองทุนทั้งหมดมี 25กองทุน 
     บลจ.Rมีกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย(Below Average) จ านวน 7กองทุน, กองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบั
ค่าเฉล่ีย(Average) จ านวน 10กองทุน และกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย(Above Average) จ านวน 19
กองทุนรวมกองทุนทั้งหมดมี 36กองทุน 
     บลจ.Sมีกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย(Below Average) จ านวน 4กองทุน, กองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบั
ค่าเฉล่ีย(Average) จ านวน 2กองทุน และกองทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย(Above Average) จ านวน 2
กองทุนรวมกองทุนทั้งหมดมี 8กองทุน 
ในการทดสอบค่าความสมัพนัธ์แบบท่ี 1 จากสมมติฐานการวิจยั 

H0 : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการจดัอนัดบั ในMorningstar Thailand 
H1 : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนมีความสมัพนัธ์ต่อการจดัอนัดบั ในMorningstar Thailand 
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     จากการหาความถ่ีท่ีคาดหวงั(E) และค่า X สามารถหาค่าความสัมพนัธ์ จากตาราง Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 ได ้X2

calculate > X2
critical  (85.94 > 33.92) ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 คือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนมีความสัมพนัธ์

กบัการจดัอนัดบั ใน Morningstar Thailand 
ในการทดสอบค่าความสมัพนัธ์แบบท่ี 2 จากสมมติฐาน 

H0 : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีบริหารงานโดยสถาบนัการเงิน(Bank)ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการจดั
อนัดบั ในMorningstar Thailand 

H1 : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีบริหารงานโดยสถาบันอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน(Non-Bank)มี
ความสมัพนัธ์ต่อการจดัอนัดบั ในMorningstar Thailand 
จากการจากการหาความถ่ีท่ีคาดหวงั(E) และค่า X สามารถหาค่าความสัมพนัธ์ จากตาราง Chi-square ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 ได ้X2

calculate < X2
critical  (1.99 < 5.99) ดงันั้นจึงไม่ปฏิเสธ H0 คือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัการจดัอนัดบั ในMorningstar Thailand 
ในการทดสอบแบบท่ี 3 การทดสอบดว้ยมาตรวดั Jensen  
     จากการค านวณหาค่าแอลฟา (α)  หากค่าแอลฟา(α)  มีค่ามากกวา่ ศูนย ์แสดงว่ากองทุนรวมนั้นมีความน่าสนใจ
ในการลงทุนซ่ึงมีกองทุนท่ีให้ค่าแอลฟามากกว่า ศูนย ์ดงัน้ี กองทุน ก ของบลจ.S กองทุน ต ของบลจ.Q  และ
กองทุน ถ ของบลจ. Q  

อภิปรายผล 
     การด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนมีความสมัพนัธ์ต่อการจดัอนัดบัใน  Morningstar Thailand 
จากแนวคิดการลงทุน High Risk – High Return และแนวคิดของ Morningstar Thailand ถา้ในระดบัความเส่ียงท่ี
เท่ากนั กองทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ จะถกูจดัล าดบัการใหค้ะแนนท่ีสูงกวา่(ไดด้าวมากกวา่) สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Suganda Wuthivigaigan “An Evaluation Mutual Fund Performance Measurement : Evidence in 
Thailand” โดยใชก้ารเปรียบเทียบ 3 เคร่ืองมือ คือ Shape Ratio, Treynor Ratio, Morningstar Ratingเพ่ือดูวา่
เคร่ืองมือไหนสามารถวดัประสิทธิภาพกองทุนรวมในประเทศไทย ไดดี้กวา่กนั โดยงานวิจยัช้ินน้ีใช ้ Cross 
Production Ratio และ Chi-square test เป็นเคร่ืองมือผลการวิจยั พบวา่ Morningstar Rating ดีกวา่อีก 2 เคร่ืองมือใน
การทดสอบกบั Chi-square test ดงันั้นการวดัประสิทธิภาพจะตอ้งเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั และตลาด
เดียวกนั 
     สามารถวิเคราะห์กองทุนรวมท่ีมีความน่าจนใจในการลงทุนตาม แนวคิดของ Jensen’s คือ ค่าแอลฟา(α) ท่ีใหผ้ล
เป็นบวก แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการ ณ ระดับความเส่ียงหน่ึง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภูมิรัตน์ ธรรมพฒัน์พงศ ์เร่ืองการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง
และประสิทธิภาพการบริหาร กองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) โดยวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน และใชส่้วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานในการหาความเส่ียงจากการลงทุน และหาค่าสัมประสิทธ์ิผนัแปร ใช ้Shape, Treynor เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
วดัประสิทธิภาพของกองทุนรวม ผลการวิจยัพบวา่มี 15 กองทุน ท่ีมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวา่ตลาด และพบวา่มี 
11 กองทุนท่ีมีความเส่ียงต ่ากว่าตลาด ส่วนในการวดัประสิทธิภาพนั้นกองทุนรวมส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงานท่ี
ดีกวา่ตลาด 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
-ควรลงทุนในกองทุนท่ี Morningstar Thailand จดัถูกอนัดบัท่ี 5 ดาว เพ่ือไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีสูง หากมีระดบั
ความเส่ียงท่ีเท่ากนั  
-จากการน าข้อมูลมารวมกลุ่มกันเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ อาจไม่สามารถศึกษาความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน
เท่าท่ีควร อาจเกิดการผิดพลาดเน่ืองจากขอ้มูลท่ีแทจ้ริงอยู่คนละกลุ่ม อาจเพ่ิมขอ้มูลโดยการศึกษาขอ้มูลกองทุน
ยอ้นหลงัเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือสามารถศึกษาความสัมพันธ์ของกองทุนแต่ละกลุ่มตามการจดัอนัดับใน Morningstar 
Thailand ไดจ้ดัเจนมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
-ควรศึกษาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนท่ี  Morningstar Thailand ไม่ได้จัดอันดับไว้เป รียบเพ่ือศึกษา
ความสมัพนัธ์ท่ีชดัเจนมากข้ึน 
-ควรศึกษากองทุนรวมท่ีไม่ได้ถูกจดัอนัดับจาก Morningstar Thailand แต่เป็นกองทุนท่ีอยู่ในบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนท่ีมีกองทุนบางกองทุน ถูกจดัอนัดบัไว ้เพ่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความน่าสนใจในการ
ลงทุน 
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ประเมินน า้หนักความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านเศรษฐกจิและราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 
ที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่ 

To evaluate the relationship between the factors of economy and the price of consumer 
products that effect to the rate of return on equity in food business  in stock market 

มนต์สินี เวทย์สุภาสุข1และ ดร.ธฤตพน อู่สวสัดิ์2 

Monsinee Wetsupasuk and Dr.Thitapon Ousawat  

บทคดัย่อ 
               การประเมินน ้ าหนักความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีมีผลต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหุน้ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและ
ราคาสินค้า      โภคภัณฑ์ และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและราคาสินคา้โภคภัณฑ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนของหุน้ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและราคาสินคา้โภค
ภณัฑท่ี์มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหุน้ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 มี 11
บริษทั และจากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางเดียวกนักบัตวัแปรตามคือดชันีการลงทุนภาคเอกชน อตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร และราคาน ้ ามนัดิบ DUBAI ปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางตรงขา้มกบัตวัแปรตามคือดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
และผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ ส่วนปัจจยัท่ีมีทิศทางเดียวกนัและตรงขา้มกบัตวัแปรตามคือราคาทองค าแท่ง 
ค าส าคัญ: ดัชนีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ, ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน, ข้อมลูท่ีปรับฤดูกาล 
 

Abstract 
               To evaluate the relationship between the factors of economy and the price of consumer products by 
using regression analysis that effect to the rate of return on equity in food business in stock market. The aim in 
this research papers for study the factors of economy and the price of consumer products and  find the equation 
that can evaluate the relationship of factors. Therefore, they are 11 companies from the study found that the 
economic and commodity prices are correlated with the rate of return on food business in stocks market at a 
significant level 0.05. Linear study found that factors that result in the same direction as the dependent variable is 
private investment index, exchange rate of baht per US dollar, SET index, food sector index and crude oil from 
Dubai. Factors influencing the direction opposite to the dependent variable is business sentiment index and GDP.         
The factor is the same and opposite to the dependent variable is the gold price.   
Keywords: business sentiment index, private investment index, Seasonally adjusted Data 
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1. บทน า 

 
     แนวโนม้อาหารโลกในอนาคตยงัคงเป็นกระแสของอาหารเพ่ือสุขภาพซ่ึงมีแนวโนม้การเติบโตเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
โดยมีการพฒันาไปถึงการจ าแนกอาหารเพ่ือสุขภาพเฉพาะกลุ่ม ประเทศไทยเป็นประเทศคู่คา้ทั้งภาคการส่งออกและ
น าเขา้ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคในแถบยุโรปตอ้งการ คือ อาหารแหง้พร้อมปรุง เพราะไลฟ์สไตลก์ารบริโภคในยุโรปตอ้งการ
อาหารท่ีอร่อย รสชาติหลากหลาย และเป็นธรรมชาติ เช่นเดียวกนักบัสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่นท่ีให้ความส าคญักบั
ความตอ้งการพ้ืนฐานและสุขภาพ คือ อาหารแปรรูปตอ้งคงคุณค่าเดียวกบัอาหารสดมากท่ีสุด ในปี 2558 การรวมตวั
เป็นตลาดเดียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะท าให้อาหารไทยมีความโดดเด่นมากยิ่งข้ึน เพราะ
อาหารไทยมีศกัยภาพสูงในการแข่งขนัในตลาดอาเซียน ในการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีผูวิ้จยัไดเ้ห็นความส าคญั
ของอุตสาหกรรมอาหารไทย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและราคาท่ีมีผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเลือกลงทุนหุ้นในกลุ่มน้ี 
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและราคาสินคา้โภคภณัฑ ์และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจและราคาสินคา้โภคภณัฑก์บัอตัราผลตอบแทนของหุน้ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาจะท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีท าการศึกษา โดยใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนในหุ้น
กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยดูจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 

  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
      
     การวิเคราะห์สมการถดถอยโดยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square - OLS) เป็นเทคนิคส าหรับหาค่า  
ตัวคาดคะเนของสมการให้มีคุณสมบัติตามต้องการ กล่าวคือ ตัวคาดคะเนไม่มีความคลาดเคล่ือน (Unbiased 
estimator) และความแปรปรวน (Variance) ต ่าสุด ทั้งน้ีเพราะว่าเส้นสมการถดถอยท่ีคาดคะเนไดจ้ะมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(ทศันี ชงัเทศ และ สมภพ ถาวรยิ่ง, 2530: 18) 

1.  

2.  มีค่านอ้ยท่ีสุด 

     การวิเคราะห์ (Factor model) จดัเป็นเทคนิคการวิเคราะห์หลายตวัแปรเทคนิคหน่ึง ในการสรุปรายละเอียดของตวั

แปรหลายๆ ตัว โดยการศึกษาถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และสร้างตัวแปรใหม่เรียกว่าปัจจัย 

(Factor) โดยปัจจยัท่ีสร้างข้ึนจะประกอบดว้ยรายละเอียดหรือความผนัแปรตวัแปรเดิมหลายๆ ตวั หรือเรียกว่าเป็น

การน าตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัหรือมีความร่วมมือกนัสูงมารวมกนัเป็นปัจจยัเดียว สามารถเขียนความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรและปัจจยัร่วมไดด้งัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550: 214-219) 
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สมการท่ี (1) แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรที i และปัจจยัร่วม 

     แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุน ในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนจะมีเงินเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน

รายไดท่ี้นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายจะกลายเป็นเงินออมเรียกว่าเงินออมเป็นบวก หากรายไดน้อ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายจะเรียกว่า

เงินออมเป็นลบ บุคคลท่ีมีเงินออมเป็นบวกจะน าเงินส่วนท่ีเหลือไปหาผลประโยชนใ์นรูปแบบต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น 

การลงทุน (Investment) ส่วนบุคคลท่ีมีเงินออมเป็นลบหากตอ้งการลงทุนกต็อ้งกูย้ืมเงินจากกลุ่มท่ีมีเงินเป็นบวกโดย

มีขอ้ตกลงกนัว่าจะจ่ายเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ตอ้งจ่ายในจ านวนท่ีสูงข้ึนโดยเงินท่ีจ่ายเกินท่ีมาน้ีจะถูก

เรียกว่า อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Pure Rate of Interest) (สุภาว ์จุลนาพนัธ์, 2541: 25-26) ซ่ึงการลงทุนแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท  ได้แก่ การลงทุนทางตรง (Direct Investment) และการลงทุนทางอ้อม (Financial Investment) (เพชรี 

ขุมทรัพย,์ 2540: 2, 7-8) เม่ือตลาดหลกัทรัพยมี์ความเจริญส่งผลท าให้ความสามารถในการระดมแหล่งเงินทุนเพ่ิม

สูงข้ึนดว้ยการขยายตวัของการลงทุนก็เพ่ิมข้ึน มีการจา้งแรงงานเพ่ิมข้ึนส่งผลท าให้รายไดป้ระชาชาติเพ่ิมสูงข้ึน 

เศรษฐกิจมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว ส่วนความส าคญัในการลงทุนในหลกัทรัพยต่์อระบบเศรษฐกิจการลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ป็นองคป์ระกอบส าคญัตวัหน่ึงท่ีจะท าใหร้ะบบเศรษฐกิจเติบโตไดเ้ร็วยิ่งข้ึน (สุภาว ์จุลนาพนัธ์ุ, 2541: 30-31) 

     การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2545: 8) การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะส่งผล

กระทบต่อราคาของหลกัทรัพย ์อาทิหลกัทรัพยบ์างกลุ่มมีระดบัราคาลดลงเม่ือสภาพเศรษฐกิจชะลอตวัและมีระดบั

ราคาสูงข้ึนเม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนตวัข้ึน พฤติกรรมดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไปน่าจะมีผลกระทบต่อ

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์นั้น อย่างไรก็ตามเม่ือสภาวะ

เศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัสภาพ

เศรษฐกิจ หรือดว้ยขนาดของการเปล่ียนแปลงเท่าเทียมกันเสมอไป หลกัทรัพย์ในบางอุตสาหกรรมอาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจเพียงเล็กนอ้ย ขณะท่ีหลกัทรัพยใ์นบางอุตสาหกรรมอาจไดรั้บ

ผลกระทบอยา่งมากเม่ือภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง 

     ชลิต วงศป์ระเสริฐสุข (2551) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์พบวา่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ค่าเงินบาทท่ีแท้จริงมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ส่วน

ปัจจัยท่ีเหลือท่ีท าการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย ์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

     ชมพูนุช จิตนาวสาร และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่าดชันีการลงทุนภาคเอกชน, อตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีราคาหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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     ภทัรจิตรา ฤทธินาคา (2552) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศซ่ึงมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์อง บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และ 

บริษทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและอตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลต่อ บริษทัทรอปอคอลแคนน่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน และ บริษทัอุตสาหกรรม

อาการ ส.ขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

    ผกากรอง ทรัพยป์ระดิษฐ์ (2551) ศึกษาเร่ือง การเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร พบว่า ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค ราคาทองค า อตัราดอกเบ้ีย มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร ส่วน

ปริมาณเงินไม่มีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร เน่ืองจากไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

     พชัราพรรณ ล้ิมศกัดากุล (2555) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคต่อสภาพคล่องของธุรกิจของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2543 และ 2553 พบว่าในภาพรวมของธุรกิจใน

ตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด ตวัแปรของปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลในทิศทางบวก ไดแ้ก่ อตัราเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ส่วนต่างระหวา่งดอกเบ้ียของเงินกูก้บัเงินฝาก อตัราแลกเปล่ียน และสินเช่ือภาคเอกชน ส่วนตวัแปรท่ีมีผล

ในทิศทางลบ ไดแ้ก่ งบประมาณขาดดุลภาครัฐบาล อตัราดอกเบ้ียระยะสั้นท่ีแทจ้ริง และภาวะเงินเฟ้อ 

     ฐิติวชัร์ รวีพรสุรัชต ์(2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ดชันีหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกบัราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนต่างระหวา่งดอกเบ้ียเงิน

ฝากและอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ตรงขา้มกบัราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

     กรรณิการ์ จะกอ (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุน้ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร พบว่าอตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑม์วล

รวมประชาชาติ มีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารอยา่งมีนยัส าคญั โดยอตัราดอกเบ้ียและผลิตภณัฑม์วล

รวมประชาชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกนักับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร ส่วนอตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์ไม่สามารถสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารไดอ้ย่างชดัเจน อาจเน่ืองมาจาก

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  

     พิมณภทัร สุวรรณค า (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุน้ ในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง พบว่าดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยภ์าคเอกชนในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ดชันีน ้ ามนัในตลาดโลก

และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ
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ก่อสร้าง ส่วนดัชนีราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 INDEX มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

    Mensi, Beljid, Boubaker and Managi (2013) ศึกษา เร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างตลาดหุน้กบัหุน้ในกลุ่มสินคา้โภค

ภณัฑ ์(พลงังาน, อาหาร และทองค า) วตัถุประสงคใ์นการศึกษา เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตลาดหุน้กบัหุน้ใน

กลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์โดยใชก้ารทดสอบจากแบบจ าลอง VAR-GARCH เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ขอ้มูล

ท่ีใชเ้ป็นขอ้มลูทุติยภูมิรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2000 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2011 จากการศึกษาพบวา่ดชันีราคา

หุน้ S&P 500มีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาน ้ามนัดิบWTI และดชันีราคาทองค า 

 

กรอบแนวคิด 

     กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยัเพ่ือ “การประเมินน ้าหนกัความสัมพนัธ์” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในกลุ่มธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา คือ บริษทั ในกลุ่มธุรกิจ

อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก่อนปี พ.ศ.2552 มีจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ี

ท าการศึกษารวมทั้งส้ิน จ านวน 26 บริษทั โดยตวัแปรตน้ท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันี

1. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (+) 

2. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (+) 

3. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ (+) 

4. ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (+) 

5. ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (+) 

6. ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (+) 

7. ราคาน ้ามนัดิบ DUBAI (+) 

8. ราคาทองค าแท่ง (+) 

ตวัแปรตน้และทิศทางสมมติฐานท่ีจะศึกษา  

(ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 

อตัราผลตอบแทนของหุน้ 

ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 
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การลงทุนภาคเอกชน อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ราคาน ้ามนัดิบ DUBAI และราคาทองค าแท่ง  

     การเกบ็รวบรวมขอ้มลูใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2552 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2556 รวม

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 5 ปี โดยมีท่ีมาของขอ้มูลดงัน้ี อตัราผลตอบแทนของหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร รวบรวม

ขอ้มลูจากเวบ็ไซด ์SETSMART ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ และผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ รวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซด์ http://www.bot.or.th ราคาน ้ ามนั 

รวบรวมขอ้มลูจากเวบ็ไซด ์https://www.quandl.com  

     การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหุน้ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม อีกทั้งศึกษาถึงขนาดความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทาง
ความสัมพนัธ์ โดยน าขอ้มลูท่ีท าการรวบรวมมาประเมินค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้น าผลท่ีไดม้า
สรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรกบัผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี  

     ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหุน้บริษทั ซีเฟรชอินดสั

ตรี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลิต วงศป์ระเสริฐสุข (2551)       

ท่ีกล่าววา่ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจไม่มีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพฒันา

อสังหาริมทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญั เน่ืองจากบริษทั ซีเฟรชอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีผลิตกุง้แช่เยือกแข็ง 

ซ่ึงมกัจะประสบกบัปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบกุง้ เน่ืองจากผลกระทบท่ีเกิดจากโรคระบาด EMS และสหภาพ

ยุโรปเขม้งวดในเร่ืองการบังคับมาตรการ IUU อย่างจริงจัง ท าให้วตัถุดิบท่ีจบัจากทะเลทั้ งในน่านน ้ าและนอก

น่านน ้าขาดแคลน ( บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน), 2557: ย่อหนา้ท่ี 2) ซ่ึงมีผลใหด้ชันีความเช่ือมัน่

ทางธุรกิจ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหุน้บริษทั ซีเฟรชอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) 

     ดชันีการลงทุนภาคเอกชน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหุ้นบริษทั เพรซิเดนท ์

ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชมพูนุช จิตนาวสาร 

และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ท่ีกล่าวว่า ดชันีการลงทุนภาคเอกชนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 

http://www.bot.or.th/
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     อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหุ้น

บริษทั ซีเฟรชอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) และอตัราผลตอบแทนของหุน้บริษทั น ้ าตาลขอนแก่น (มหาชน) ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัรจิตรา ฤทธินาคา (2552) ท่ีกล่าวว่า ราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทั ส. ขอนแก่น ฟู้ ดส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทั ทรอปิคอลแคนน่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัราพรรณ ล้ิมศกัดากุล (2555) ท่ีกล่าวว่า อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ   

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างปี 

2543 และ 2553 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของผกากรอง ทรัพยป์ระดิษฐ์ (2551) ท่ีกล่าวว่า อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

     ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหุ้น

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) อตัราผลตอบแทนของหุ้นบริษทั น ้ าตาลขอนแก่น (มหาชน) 

และอตัราผลตอบแทนของหุ้นบริษทั พรีเมียร์ิมาร์เก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัรจิตรา ฤทธินาคา (2552) ท่ีกล่าวว่า ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ส. ขอนแก่น ฟู้ ดส์ 

จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ทรอปิคอลแคนน่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของของ   

ฐิติวชัร์ รวีพรสุรัชต์ (2551) ท่ีกล่าวว่า ดัชนีหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกบัราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

     ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหุน้บริษทั เพรซิเดนท ์

ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรรณิการ์ จะกอ 

ท่ีกล่าวว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร และ

งานวิจยัของพชัราพรรณ ล้ิมศกัดากุล (2555) ท่ีกล่าวว่า อตัราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2543 และ 2553 เน่ืองจาก

บริษทั เพรซิเดนท์ ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีผลิตบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ซ่ึงบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปจะถูก

น ามาใชเ้ป็นดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจของประเทศในยามท่ีอยูใ่นภาวะหดตวั เพราะเป็นสินคา้ท่ีถกูจดัใหอ้ยู่ในหมวด

ของสินคา้ดอ้ย (Inferior Goods) ซ่ึงเป็นสินคา้ราคาถูกและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะไม่เลือกบริโภคเม่ือมีรายไดสู้งข้ึน 

(ฐานเศรษฐกิจ, 2557: ยอ่หนา้ท่ี 1) ท าใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัรา

ผลตอบแทนของหุน้บริษทั เพรซิเดนท ์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
     ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหุน้บริษทั เจริญโภค
ภัณฑ์อาหาร  จ ากัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนของหุ้นบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) อัตรา
ผลตอบแทนของหุน้บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) อตัราผลตอบแทนของหุน้บริษทั ทรอปิคอลแคนน่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) อตัราผลตอบแทนของหุ้นบริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่นโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) และอตัรา
ผลตอบแทนของหุ้นบริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวแ้ละสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของพิมณภทัร สุวรรณค า (2553) ท่ีกล่าวว่า ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง แต่ไม่สอดคลอ้งกบั



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                 214  
 

งานวิจยัของ Mensi, Beljid, Boubaker and Managi (2013) ท่ีกล่าวว่า ดชันีราคาหุ้น S&P 500ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
     ราคาน ้ามนัดิบ DUBAI มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหุน้บริษทั น ้ าตาลขอนแก่น 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลิต วงศ์ประเสริฐสุข(2551) ท่ีกล่าวว่า 
ราคาน ้ ามันดิบ  DUBAI ไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดพัฒนา
อสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั 
     ราคาทองค าแท่ง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหุน้บริษทั เพรซิเดนท ์ไรซ์โปรดกัส์ 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mensi, Beljid, Boubaker and Managi 
(2013) ท่ีกล่าววา่ ดชันีราคาหุน้ S&P 500 มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาทองค า แต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม
กบัอตัราผลตอบแทนของหุน้บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่นโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากบริษทั ไทยยเูน่ียน โฟร
เซ่นโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) จะเน้นท่ีการส่งออกเม่ือค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจะท าให้สินคา้ท่ีส่งออกไปขาย
ต่างประเทศมีมูลค่าท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้การสั่งซ้ือสินคา้จากประเทศไทยลดต ่าลง ก าไรของบริษทัก็จะลดลง ท าให้
ผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ลดลงตามไปดว้ย 
 
ตารางที่  1  แสดงค่า Coefficient ของอตัราผลตอบแทนของหุน้ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีค่าระดบันยัส าคญั 
(F-Test) นอ้ยกวา่ 0.05   
 

 
*** หมายถึง ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01, ** หมายถึง ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05, * หมายถึง ระดบันยัส าคญัท่ี 0.1 
 

  c BSI C_PII 
C_BAHT 

_USD RL_SET C_GDP RL_FOOD C_OIL C_GOLD 
%Adjusted                

R2 

CFRESH 44.9778 -0.9108** 0.4593 11.0927*** 0.8665* 0.0716 0.3574 -0.3454 0.0020* 24.92 

CPF 11.7301 -0.2176 0.0379 -0.6388 -0.1170 0.0202 1.2705*** 0.0034 0.0003 52.78 

MINT -24.1241 0.4798* 0.0675 1.4956 1.3072*** -0.0142 0.2008 -0.1629 -0.0001 54.60 

PB 0.9796 0.0070 0.4835 2.2221 0.0407 -0.0383 0.6517** 0.1354 0.0012 19.29 

PR 3.9140 -0.0496 0.6623** 4.2553* 0.4567 -0.0781** 0.3943* 0.0909 0.0017** 27.79 

SSC -30.5969 0.6814 0.1351 -4.0285 -0.9298 -0.0715 1.5255*** 0.3978 -0.0002 7.13 

TC 6.5485 -0.1451 0.1682 3.3208 0.2161 0.0154 0.8194*** -0.2066 -0.0014 25.04 

TUF 15.3538 -0.2989 -0.1294 -3.8598 -0.3493* 0.0491 0.9470*** -0.2543 -0.0017** 37.55 

TVO 9.3829 -0.2208 0.1189 -0.1317 0.6061 -0.0011 0.6164*** 0.1685 0.0010 50.41 

KSL 14.0871 -0.3186 0.0714 6.2386** 0.7559** -0.0131 0.5733* 0.3987** 0.0010 32.25 

PM 19.4323 -0.3726 0.4648 -0.7685 0.9956*** 0.0098 0.0293 -0.3887 0.0010 35.22 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                 215  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาไดข้อ้สรุปดงัน้ีกรณีท่ี 1 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและราคาสินคา้โภคภณัฑ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 มี 11บริษทั จากการศึกษาปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจและปัจจยัดา้นราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหุน้ในกลุ่มธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืมจะเห็นว่าปัจจัยท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นในแต่ละบริษัทนั้ นมีความแตกต่างกัน และจาก
การศึกษาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินน ้าหนกัความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและราคาสินคา้โภคภณัฑ ์
ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมพบว่าปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางเดียวกนักบัตวั
แปรตามคือดชันีการลงทุนภาคเอกชน อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และราคาน ้ ามนัดิบ DUBAI ปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางตรงขา้มกบัตวั
แปรตามคือดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ และผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ ส่วนปัจจยัท่ีมีทิศทางเดียวกนัและตรง
ขา้มกบัตวัแปรตามคือราคาทองค าแท่ง งานวิจยัน้ีจึงเป็นแนวทางให้กบันกัลงทุนว่าจะเลือกลงทุนในหุน้ของแต่ละ
บริษทัโดยดูปัจจยัท่ีมีผลต่อบริษทันั้นๆ เป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุน 
     ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาตวัแปรตน้เพียง 8 ปัจจยั คือ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
ดชันีการลงทุนภาคเอกชน อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ราคาน ้ ามนัดิบ DUBAI และราคาทองค าแท่ง 
ดงันั้นผูท่ี้จะท าการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน เช่น 
การวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ และงบการเงินของแต่ละบริษทัต่อไป และควรมีการศึกษาในส่วนของตน้ทุน
ในการลงทุน เพ่ือจะน ามาเป็นส่วนส าคญัในการช่วยตดัสินในในการลงทุนของนกัลงทุน 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสตูดโิอ โยคะ 

ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 

THE FEASIBILITY STUDY OF STUDIO YOGA INVESTMENT 

IN MUANG NONGKHAI DISTRICT, NONGKHAI PROVINCE 
 

ภาชินี บุญญาพฒันาพงศ์*และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกุล** 

PhachineeBunyaphatthanaphong and PattarawadeePermwanichagun 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนสตูดิโอโยคะ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

หนองคาย ในคร้ังน้ี มีการวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้น 3 ดา้นคือ  ดา้นการจดัการพบว่าธุรกิจสามารถบริหารจดัการ

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็นกิจการเจา้ของคนเดียว ท าให้สามารถท าการตดัสินใจและเปล่ียนแปลงไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ดา้นการตลาดพบว่า กิจการมีจุดแข็งในดา้นการสอน แต่ตอ้งมุ่งเนน้ท าการตลาดกบัผูท่ี้มีความสนใจและ

ตอ้งการดูแลรักษาสุขภาพใหม้ากข้ึน ดา้นการเงินพบว่า กิจการน้ีสามารถลงทุนได ้โดยมีระยะเวลาคืนทุน คือ 3 ปี 7 

เดือน 23 วนั มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ 304,963.77 บาท และมีอตัราผลตอบแทนภายในอยูท่ี่ 20.67% 
 

ค าส าคัญ: โยคะ, สตูดิโอโยคะ, สุขภาพ, การออกก าลงักาย, การศึกษาความเป็นไปได้ 
 

Abstract 
 

This research study aims to study the project feasibility of studio Yoga investment in Muang Nongkhai District, 
Nongkhai Province. In results of management found the business can be managed effectively. Owner can make 
decisions and changes quickly. In results of marketing found the business has strength in teach Yoga. But to focus 
on marketing to customer who are interested in Yoga. In results of financial found this project can invest. The 
payback period is 3 years, 7 months and 23 days. The net present value is 304,963.77 Baht. And the internal rate 
of return is 20.67%  
Keywords: yoga, yoga studios, health, exercise, feasibility study 

                                                           
*นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
40002email: pl2a3w_P_narak@hotmail.com 
**คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002email:pattarawadee999@hotmail.com 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                 218  
 

1. บทน า 
 

     ในปัจจุบนั กระแสการรักสุขภาพก าลงัเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย และผูค้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะ
ในทุกวนัน้ีคนส่วนใหญ่ก าลงัเผชิญหนา้กบัสภาวะความกดดนัต่างๆจากการท างาน ความเครียด เกิดปัญหากบัเพ่ือน

ร่วมงาน  หรือสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็น สภาพอากาศท่ีไม่ตรงตามฤดูกาล ภาวะโลกร้อน และ

โรคภยัต่างๆท่ีมีสายพนัธ์ุใหม่เกิดข้ึนตลอดเวลา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวับัน่ทอนสภาพร่ายกายและจิตใจ ท าใหภู้มิคุม้กนัใน

ร่างกายอ่อนแอ เกิดอาการเจบ็ป่วย การท่ีตอ้งเขา้รักษาตวัตามโรงพยาบาลหรือคลินิก เป็นเหมือนกบัการแกไ้ขปัญหา

ท่ีปลายเหตุ ดงันั้นส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือ ตอ้งดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง สร้างภูมิคุม้กนัให้กบัตนเอง เคล่ือนไหว

ร่างกาย และออกก าลงักายเป็นประจ า  
ร่างกายมนุษยมี์การเคล่ือนไหวตลอดเวลา เพ่ือความเจริญเติบโตและรักษาสภาพการท างานท่ีดีเอาไว ้การท่ีไม่

ค่อยไดอ้อกก าลงักาย ไม่เพียงแต่จะท าให้เกิดความเส่ือมโทรมของสมรรถภาพทางร่างกาย แต่ยงัเป็นสาเหตุของ

ความผิดปกติของร่างกายและโรคร้ายหลายชนิด สุขภาพท่ีดีนั้น ย่อมประกอบข้ึนดว้ยปัจจยัหลายประการ เช่น 

พนัธุกรรมท่ีดี การนอนหลบัพกัผ่อนท่ีเพียงพอ การเลือกรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงการออกก าลงั

กาย ด้วยเหตุน้ีการออกก าลังกายจึงได้กลายมาเป็นกิจวตัรอย่างหน่ึงของผูท่ี้ต้องการดูแลสุขภาพ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข ไดส้รุปกีฬาท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยูใ่นประเทศไทยในเวลาน้ี 9 อนัดบัแรก คือ 1) ฟุตบอล 2) วอล

เล่บอล 3) การเดินชา้ 4) การว่ิง 5) การป่ันจกัรยาน6) การเล่นโยคะ 7) ฟิตเนส 8) แอโรบิค และ 9) การเตน้บาสโลบ 

(พรเทพ ศิ ริวนารังสรรค์ . (2558). เทรนด์การออกก าลังกายปี  2558 อะไรฮิตในหมู่ คนไทย. สืบค้นจาก 

http://health.kapook.com/view109837.html)    

กระแสโยคะเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ท าใหผู้ห้ญิงท่ีตอ้งการดูแลรักษารูปร่างของตนเอง หัน

มาให้ความสนใจกบักีฬาประเภทน้ีกนัมากข้ึนตามกระแสนิยม การฝึกโยคะนั้นไม่เพียงแต่รักษารูปร่างใหส้วยงาม

เท่านั้น แต่ยงัสร้างความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของร่างกาย รวมไปถึงการฝึกจิตใจให้เขา้สู่สมาธิไดอี้กดว้ยดงันั้น

โยคะจึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมในการออกก าลงักายอีกรูปแบบหน่ึง 

โยคะเป็นศาสตร์ดั้งเดิมท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานมากว่า 5,000 ปี โดยถือก าเดินท่ีประเทศอินเดียและได้

แพร่หลายออกไป จนเป็นท่ีนิยมไปทัว่โลก โดยโยคะนั้นเป็นการฝึกเพ่ือพฒันาร่างกาย จิตใจ และลมหายใจ เป็นการ

เตรียมกายใจใหพ้ร้อมเพ่ือเสริมสร้างสมดุลใหเ้กิดข้ึนทั้งร่างกายและจิตใจ การท่ีเราไดฝี้กโยคะท าให ้กาย จิตใจ ของ

เราแน่วแนว สงบและมีสมาธิ ร่างกายผ่อนคลายจากการตึงเครียด นอกจากน้ี การฝึกโยคะยงัช่วยรักษา ระบบต่างๆ

ของร่างกาย กลา้มเน้ือ กระดูก ระบบเสน้ประสาทต่างๆใหส้มบูรณ์ และสร้างสมดุลใหร่้างกาย  

จงัหวดัหนองคายมีประชากรประมาณ 514,943 คน มีพ้ืนท่ีประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นจงัหวดัท่ีมี

พ้ืนท่ีน้อยท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแต่จงัหวดัหนองคายเป็นจงัหวดัท่ีมีความไดเ้ปรียบทางศกัยภาพหลาย
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อย่าง คือ เป็นจงัหวดัชายแดนทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีอาณาเขตติดกบันครหลวงเวียงจนัทร์ ซ่ึงเป็น

เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดผ่านแดนท่ีส าคัญและเป็นสากล คือ ด่านสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว และมีโครงการท่ีจะสร้างรถไฟความเร็วสูงสายตะวนัออกเฉียงเหนือ (หนองคาย-มาบตาพุด)ท า

ให้อนาคตขา้งหน้า จงัหวดัหนองคายจะมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน มีประชาชนเขา้มาอาศยัภาคใน

จงัหวดัหนองคายมากข้ึน ในจงัหวดัหนองคายมีอยูเ่พียง3 แห่งเท่านั้น คือ ศึกษาภณัฑข์อนแก่น สาขาหนองคาย โดย

ครูแซม เปิดเม่ือปี พ.ศ. 2552 เป็นท่ีแรก ต่อมามี สตูดิโอโยคะ ครูจอย   ซ่ึงเปิดเม่ือปี พ.ศ. 2555 และท่ีสุดทา้ยคือ 

Flying Yoga by ครูนอ้ง ซ่ึงเปิดเม่ือปีพ.ศ. 2557 เป็นท่ีล่าสุด 

ดงันั้น ผูศึ้กษา จึงเลง็เห็นโอกาสในการเปิดสตูดิโอโยคะ เพราะในขณะน้ีกระแสการรักสุขภาพก าลงัเป็นท่ีนิยม

อยา่งแพร่หลาย และเพ่ือรองรับความตอ้งการของประชาชน ท่ีหนัมาใหค้วามสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย

ใหแ้ขง็แรง ขยายตวัมากข้ึน  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด 

     2.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

     ผูบ้ริโภคมีบทบาทส าคญัในการไหลเวียนของสินคา้และบริการ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง

ต่อการด าเนินงานของกิจการ เพราะถา้กิจการสามารถเขา้ใจพฤติกรรมในการซ้ือ การใช้ การเลือกบริการของ

ผูบ้ริโภคก็จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้กว่าคู่แข่งขนัซ่ึงศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยใช้

ค าถาม 6Ws และ 1H (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2546) 
 

     2.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

     การใชแ้นวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดมาปรับใช้ในกิจการ เพ่ือให้แผนการตลาดของกิจการเป็นท่ี

ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายมากท่ีสุดโดยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบดงัน้ี 

     ผลิตภณัฑ ์(Product) คือ ส่ิงท่ีกิจการเสนอขายให้กบัผูบ้ริโภค เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ, ราคา (Price) 

คือ คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน ถา้คุณค่าของสินคา้มีมากกว่าราคา ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ

บริการนั้น, ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือ การเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการจากกิจการไปยงัตลาด, การส่งเสริม

การตลาด (Promotion) คือ การติดต่อส่ือสารขอ้มลูทางการตลาดกนัระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย, บุคคล (People) คือ ตอ้ง

อาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั, 

การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) คือ เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบั
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ลกูคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม, ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและ

งานปฏิบติัในดา้นการบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2541) 

 

     2.1.3แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

     การตดัสินใจทางการจดัการ ประกอบดว้ย 8 ขั้นตอนดงัน้ี (นภาพร ขนัธนภา, 2553) 1) นิยามปัญหา 2) เกณฑท่ี์จะ

ใชใ้นการตดัสินใจ 3) ก าหนดเกณฑว์ดั 4) พฒันาทางเลือก 5) วิเคราะห์ทางเลือก 6) เลือกทางเลือก 7) น าทางเลือก

ไปปฏิบติั 8) การประเมินผลส าเร็จในการตดัสินใจ 

     การตดัสินใจของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี (เสรี วงศ์มณฑา, 2542) 1) รับรู้ถึงความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ 2) คน้หาขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจซ้ือ 3) ประเมินทางเลือก 4) ตดัสินใจซ้ือ 5) ประเมิน

ความรู้สึกหลงัการซ้ือขาย 
 

     2.1.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  

    การวิเคราะห์สถานการณ์ คือการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้ม

ภายนอก ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ใดบา้ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร(เอก

วินิต พรหมรักษา, 2555)     
 

     2.1.5 แรงผลกัดนั 5 ประการ (Five Forces Model) 

     แรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Model) พัฒนาข้ึนมาโดย Michael Porter เพ่ือน ามาใช้ในการประเมิน

สภาพแวดลอ้มภายนอก โดยมีปัจจยั 5 ปัจจยัท่ีจะตอ้งน ามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 1) สภาพการณ์ของการแข่งขนั 2) อ านาจ

ต่อรองของผูบ้ริโภค 3) อ านาจต่อรองของผูผ้ลิต 4) การเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่ 5) การมีสินคา้และบริการ

อ่ืนทดแทน 
 

2.2แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการจัดการ 

     2.2.1แนวคิดดา้นการจดัการ 

     กระบวนการบริหารจดัการ POSDCoRB เป็นแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการ โดยอาศัยหน้าท่ี 7 

ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing) การ

อ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) 

(Luther Gulick, 1937) 
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2.3 การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงนิ 

     2.3.1 แนวคิดดา้นการเงิน 

     งบการเงิน เป็นรายงานทางการเงินท่ีน าเสนขอ้มูลเพ่ือแสดงสถานะทางการเงินของกิจการ ประกอบดว้ย งบดุล, 

งบก าไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด, งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ และหมายเหตุประกอบการเงิน   

(สุพาดา สิริกตุตา และคณะ, 2552) 

     งบลงทุน เป็นกระบวนการในการวางแผนและจดัสรรเงินลงทุนในโครงการต่างๆของธุรกิจ เป็นการตดัสินใจ

เก่ียวกับ เงินลงทุนในธุรกิจท่ี ได้ลงทุนในปัจจุบัน  ซ่ึ งจะเห็นผลส าเร็จในอนาคต โดยมี เค ร่ืองมือดัง น้ี                        

(สุพาดา สิริกตุตา และคณะ, 2552)  
 

     2.3.2 ระยะเวลาคืนทุน คือ การค านวณหาจุดคุม้ทุนของโครงการท่ีท า โดยมีหน่วยวดัเป็นระยะเวลา วา่เม่ือมีการ

ลงทุนในโครงการน้ีแลว้จะใชร้ะยะเวลาก่ีงวดในการคืนทุน สูตรค านวณคือ 

ระยะเวลาคืนทุน = จ านวนงวดก่อนคืนทุน +      (1) 

     สมการท่ี (1) แสดงการค านวณระยะเวลาคืนทุน 
 

     2.3.3 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับสุทธิ

ตลอดอายุของโครงการกบัเงินลงทุนเร่ิมแรกภายใตอ้ตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของโครงการนั้นๆ โดยมีสูตรการ

ค านวณดงัน้ี 

NPV =           (2) 

     สมการท่ี (2) แสดงการค านวณมลูค่าปัจจุบนัสุทธิ 
 

     2.3.4 อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) คือ การค านวณหาอตัราคิดลด ท่ีมีผลท าใหผ้ลรวม

มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับสุทธิท่ีไดรั้บในอนาคต เท่ากบัเงินลงทุนเร่ิมแรกท่ีจ่ายในปัจจุบนั โดยมีสูตรการ

ค านวณดงน้ี  

IRR = NVP = 0 =         (3) 

     สมการท่ี (3) แสดงการค านวณอตัราผลตอบแทนภายใน 
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3. วธิีการศึกษา 
 

3.1การก าหนดประชากร 

     ประชากรท่ีใช้ศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขต อ.เมือง จ.หนองคาย ซ่ึงมีขนาดประชากรทั้งหมด 

147,386 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2556) 
 

3.2 การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง 

     กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด โดย

สอบถามจากผูใ้ช้บริการโยคะจากสถานท่ีออกก าลงักายโดยการเล่นโยคะภายในจงัหวดัหนองคายและจงัหวดั

ใกลเ้คียง 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการใช้แบบสอบถาม โดยผูศึ้กษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าการเก็บ

แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้นส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูล

เก่ียวกบัพฤติกรรมการเล่นโยคะ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ี

ออกก าลงักายโดยการเล่นโยคะ  
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     วิเคราะห์ถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักาย เพ่ือน า

ขอ้มูลท่ีไดม้าน าไปใชใ้นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ วิเคราะห์ดา้นการบริหารจดัการเพ่ือน าขอ้มูลไปใช้

ในการบริหารกิจการทั้งดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยร์วมไปถึงโครงสร้างภายในกิจการ วิเคราะห์ดา้นการเงินเพ่ือ

ประเมินถึงความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน เพ่ือพิจารณาวา่โครงการดงักล่าวเหมาะแก่การลงทุนหรือไม่ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

4.1 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด 

     4.1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  

     การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths Analysis) ครูผูส้อนมีความสามารถในการสอน มีวิธีการสอนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

สามารถดูแลผูท่ี้มาใชบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง สถานท่ีมีความสะดวกสบาย มีท่ีจอดรถเพียงพอ สามารถเขา้มาใชบ้ริการ

ไดง่้าย สถานท่ีบริการตั้งอยูใ่จกลางเมือง 
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     การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness Analysis) ส่ิงอ านวยความสะดวกยงัมีไม่ครบถว้น เป็นโครงการใหม่ยงัไม่เป็นท่ี

รู้จกัของกลุ่มเป้าหมายมากนกั 

     การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities Analysis) ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการรักสุขภาพก าลงัเป็นท่ีนิยม ผูค้นใหค้วามสนใจ

เป็นจ านวนมาก เป็นสถานท่ีออกก าลงักายแห่งใหม่ ผูค้นใหค้วามสนใจ 

     การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat Analysis) มีสถานท่ีเปิดให้บริการการออกก าลงักายโดยการเล่นโยคะอยู่แลว้ 

ผูบ้ริโภคมีสิทธิเลือกใชส้ถานท่ีบริการไดต้ามความชอบ 
 

     4.1.2 การวิเคราะห์เก่ียวกบัแรงผลกัดนั 5 ประการ (Five Forces Analysis) 

    สภาพการณ์แข่งขนัภายในอุตสาหกรรม : มีธุรกิจประเภทโยคะเปิดในเขต อ.เมือง จ.หนองคาย แลว้ 3 ท่ี คือ โยคะ

ครูแซม, โยคะครูจอย และ Flying Yoga by ครูนอ้ง ซ่ึงมีผูใ้ชบ้ริการเป็นจ านวนมาก 

     อ  านาจต่อรองของผูบ้ริโภค : มีมาก เพราะผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกใช้สถานท่ีบริการโยคะต่างๆ ไดต้ามความ

สะดวก ทั้งเร่ืองเวลาและค่าเรียนโยคะ 

     อ  านาจต่อรองของผูผ้ลิตปัจจยั : มีนอ้ย เพราะใชค้วามสามารถและศกัยภาพของครูผูส้อนในการสอนโยคะ 

     การเข้ามาของผูป้ระกอบการรายใหม่ : การเข้ามาในธุรกิจสามารถเข้ามาได้ยาก เพราะผูส้อนต้องมีความ

เช่ียวชาญในศาสตร์ทางดา้นโยคะโดยตรง 

     การมีสินคา้และบริการอ่ืนทดแทน : ผูบ้ริโภคสามารถเลือกใชบ้ริการออกก าลงัการไดต้ามฟิตเนส สนามกีฬา 

สวนสาธารณะ หรือเล่นกีฬาอ่ืนๆทดแทนได ้
 

     4.1.3 การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

     ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในตลาดเป้าหมาย คือ ผูท่ี้ตอ้งการดูแลสุขภาพและเป็นผูท่ี้มีก าลงัซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพราะ

ตอ้งการสุขภาพและท าให้ร่างกายแข็งแรงรวมถึงในขณะน้ีกีฬาโยคะก าลงัเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายและผูค้นให้

ความสนใจในการตดัสินใจเล่นโยคะนั้นส่วนมากผูบ้ริโภคตดัสินใจดว้ยตนเอง และบางคนไดมี้การชกัชวนเพ่ือนให้

มาร่วมออกก าลงักายดว้ย ในการสมคัรเขา้มาเรียนนั้นผูบ้ริโภคจะเลือกเรียนช่วงเวลาท่ีว่างจากภารกิจต่างๆประจ าวนั

เพ่ือความสะดวก ส่วนขั้นตอนการตดัสินใจท่ีจะเลือกเรียนโยคะนั้นผูบ้ริโภคจะเลือกครูผูส้อนท่ีมีความช านาญและ

ใส่ใจผูเ้รียน รวมถึงสอบถามจากผูท่ี้เคยเรียนโยคะในชั้นเรียน เพ่ือประกอบการตดัสินใจซ้ือ  
 

     4.1.4 การวิเคราะห์เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

     ผลิตภัณฑ์ (Product) รูปแบบการเล่นโยคะแตกต่างจากท่ีอ่ืน มีการฝึกหลากหลายรูปแบบตามศกัยภาพของ

ผูใ้ชบ้ริการ มีการสอนผลดัเปล่ียนกนัไป ทั้งโยคะร้อน โยคะเชือก โยคะบอล ตามตารางท่ีวางไว ้

     ราคา (Price) ราคามีความเหมาะสม ผูใ้ชบ้ริการมีความสามารถท่ีจะจ่ายได ้ในราคาเดือนละ 1,000 บาท 
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     ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) สถานท่ีสามารถเดินทางไปใช้บริการได้สะดวก มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 

สถานท่ีเล่นโยคะมีความสะอาด มีพ้ืนท่ีในการเล่นท่าโยคะ ไม่เบียดกบัผูใ้ชบ้ริการคนอ่ืนๆ 

     การส่งเสริมการขาย (Promotion) มีส่วนลดพิเศษถา้ผูใ้ชบ้ริการสมคัรสมาชิกเป็นรายปี 

     พนกังาน (People) ครูผูส้อนมีความช านาญเช่ียวชาญในการสอน พนกังานใส่ใจผูใ้ชบ้ริการ พดูจาไพเราะ 

     กระบวนการ (Process) มีการจดัตารางออกก าลงักายท่ีชดัเจน 

     หลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) บรรยากาศภายในสตูดิโอตกแต่งสวยงาม และสามารถใชส้อยพ้ืนท่ีใน

การเล่นโยคะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่เบียดเสียดกนั  
 

     4.1.5 การวิเคราะห์และเลือกตลาดเป้าหมาย 

     ตลาดเป้าหมายส าหรับกิจการคือ ผูท่ี้มีความสนใจออกก าลงักายโดยการเล่นกีฬาโยคะ ซ่ึงเหมาะส าหรับทุกคน 

ทุกช่วงอาย ุโดยเป็นผูท่ี้มีก าลงัทรัพยจ่์าย และมีเวลามาออกก าลงักายโดยการเล่นโยคะอยา่งสม ่าเสมอ  
 

4.2การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการจดัการ 

     4.2.1การวิเคราะห์ดา้นกระบวนการบริหารจดัการ (POSDCoRB) 

     การวางแผน (Planning) การวางแผนสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ปรับเปล่ียนแผนไดต้ามสถานการณ์ 

     การจดัองคก์ร (Organizing) คนในองคก์รมีจ านวนนอ้ย ประกอบดว้ย ครูโยคะ (เจา้ของกิจการ), พนกังานบญัชี, 

พนกังานตอ้นรับ, แม่บา้น 

     การจดับุคคลปฏิบติังาน (Staffing) ครูโยคะ ท าการสอนตามตาราง, พนกังานตอ้นรับ จดัเวลาใหผู้ท่ี้สนใจลงเรียน

ในเวลาตามตอ้งการ, พนกังานบญัชี ท าเอกสารดา้นการเงิน, แม่บา้น ท าความสะอาด ดูแลสถานท่ีใหเ้รียบร้อย 

     การอ านวยการ (Directing) การสัง่การสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่มีขั้นตอนยุง่ยากรับค าสัง่โดยตรงจากเจา้ของ

กิจการ 

     การประสานงาน (Coordinating) การประสานงานสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าใหป้ฏิบติังานไดง่้าย 

     การรายงาน (Reporting) พนกังานบญัชีจดัท างบต่างๆเสนอเป็นรายงานใหก้บัเจา้ของกิจการ พนกังานตอ้นรับท า

บญัชีรายช่ือลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

     การงบประมาณ (Budgeting) เจา้ของกิจการจดัสรรงบประมาณในการบริหารกิจการ โดยมีพนกังานบญัชีเป็น

ผูดู้แลรายรับและรายจ่ายของกิจการ 

     ในดา้นการบริหารจดัการสตูดิโอโยคะ เป็นแบบกิจการเจา้ของคนเดียว เพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารงาน ท าให้

ตดัสินใจและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ไปเป็นตามสภาพแวดลอ้มตลอดเวลา มีการแบ่งหน้าท่ีการท างานท่ี

ชดัเจน โดยแบ่งงานให้กบัพนกังานแต่ละแผนกดูแลงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และรายงานผลการท างานให้เจา้ของ

กิจการรับรู้ถึงสภาพการณ์ท างาน และผลประกอบการภายในกิจการ  
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4.3 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงนิ 
 

     4.3.1 การประมาณค่าใชจ่้ายประจ าเดือน 
 

รายละเอยีดค่าใช้จ่าย ต่อเดอืน (บาท) ต่อปี (บาท) อตัราการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่าย (ต่อปี) 
ค่าเช่าอาคาร 12,000 144,000 5% 
ค่าสาธารณูปโภค 10,000 120,000 3% 
เงินเดือนพนกังาน 36,000 432,000 3% 
ค่าโฆษณา 3,000 36,000 3% 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 3,000 36,000 3% 
ค่าประกนัสงัคม 1,500 18,000 3% 

รวม 65,500 786,000  

   

     4.3.2 การประมาณค่าใชจ่้ายลงทุนในโครงการ 
 

รายละเอยีดค่าใช้จ่าย ราคาต่อหน่วย (บาท) จ านวน ราคา (บาท) 

ค่าเซง้อาคาร 500,000 1 500,000 

ค่าตกแต่งอาคาร 
   - กระจกเงาติดผนงั 5,000 10 50,000 

  - สีทาอาคาร 50,000 1 50,000 

  - ระบบไฟฟ้า 20,000 1 20,000 

  - สุขภณัฑ ์ 50,000 1 50,000 

ค่าเฟอร์นิเจอร์  
   - เคา้เตอร์รับลกูคา้ 20,000 1 20,000 

  - ชุดโต๊ะรับรองลกูคา้ 5,000 1 5,000 

  - กล่องป้ายไฟฟ้า 10,000 1 10,000 

  - ป้ายไวน่ิวประชาสมัพนัธ์ 15,000 1 15,000 

  - เคร่ืองเสียง 5,000 2 10,000 

  - ชั้นวางอุปกรณ์โยคะ 10,000 1 10,000 

  - ตูเ้กบ็ของส าหรับลกูคา้ 7,000 1 7,000 

  - ชุดโต๊ะท างานพนกังาน 5,000 2 10,000 

  - เคร่ืองปรับอากาศ 20,000 2 40,000 
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รายละเอยีดค่าใช้จ่าย ราคาต่อหน่วย (บาท) จ านวน ราคา (บาท) 

  - อุปกรณ์อ่ืนๆ 10,000 1 10,000 

ค่าอุปกรณ์ในการเล่นโยคะ 
 ลกูบอลโยคะ 800 25 20,000 

เส่ือโยคะ 1,200 25 30,000 

เชือกโยคะ 500 25 12,500 

รวม 
 

869,500 
     

 4.3.3 การประมาณการรายไดล่้วงหนา้ 
 

ช่วงเวลาในการเรียนโยคะ จ านวน (คน) ราคา รายได้ (เดอืน) รายได้ (ปี) 

6.00 - 7.30 น. 20 1,000 20,000 240,000 

16.30 - 18.00 น. 30 1,000 30,000 360,000 

19.00 - 20.30 น. 30 1,000 30,000 360,000 

รวม 
  

80,000 960,000 
 

     4.3.4 มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ 

มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ =  
 

ปีที ่ กระแสเงนิสดสุทธิรายปี (บาท) 
 

กระแสเงนิสดสุทธิสะสม (บาท) 

0 -869,500.00 
 

-869,500.00 

1 169,200.00 1.1000 153,818.18 

2 238,260.00 1.2100 196,909.09 

3 315,934.20 1.3310 237,366.04 

4 403,142.47 1.4641 275,351.73 

5 500,898.76 1.6105 311,018.72 
 

โครงการน้ีมีมลูค่าปัจจุบนัสุทธิอยูท่ี่ 304,963.77 บาท จึงคุม้ค่าแก่การลงทุน 
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     4.3.5 ระยะเวลาคืนทุน 
 

ปีที ่ กระแสเงนิสดสุทธิรายปี (บาท) กระแสเงนิสดสุทธิสะสม (บาท) 

0 -869,500.00 -869,500.00 

1 169,200.00 -700,300.00 

2 238,260.00 -462,040.00 

3 315,934.20 -146,105.80 

4 403,142.47 257,036.67 

5 500,898.76 757,935.43 
 

     ดงันั้นระยะเวลาคืนทุน ส าหรับโครงการน้ีคือ 3.64 ปี หรือ 3 ปี 7 เดือน 23 วนั โครงการน้ีคืนทุนไดเ้ร็ว จึงคุม้ค่า

แก่การลงทุน 

     4.3.6 อตัราผลตอบแทนคิดลด 

อตัราผลตอบแทนคิดลด IRR = NVP = 0 =  
 

ปีที ่ กระแสเงนิสดสุทธิรายปี (บาท) 
 

กระแสเงนิสดสุทธิสะสม (บาท) 

0 -869,500.00 
 

-869,500.00 

1 169,200.00 1.2067 140,217.12 

2 238,260.00 1.4561 163,626.07 

3 315,934.20 1.7571 179,803.73 

4 403,142.47 2.1203 190,134.66 

5 500,898.76 2.5586 195,773.27 
 

โครงการน้ีมีอตัราผลตอบแทนคิดลดอยูท่ี่ 20.67% จึงคุม้ค่าแก่การลงทุน 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนสตูดิโอโยคะในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย โดยการใช้

แบบสอบถามผูท่ี้อาศยัอยู่ภายในพ้ืนท่ีจงัหวดัหนองคายและจงัหวดัใกลเ้คียง จ านวน 400 ชุด สรุปไดว้่า ในดา้นการ

จดัการ เป็นการบริหารงานแบบกิจการเจา้ของคนเดียว ท าใหมี้การบริหารงานไดร้วดเร็ว การสั่งการเป็นค าสั่งท่ีส่ง
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ตรงไปถึงพนงังาน ไม่มีขั้นตอนมาก ท าให้สามารถปฏิบติังานไดท้นัที และพนกังานรายงานผลการท างาน รวมถึง

ปัญหาไดโ้ดยตรงกบัเจา้ของกิจการ ท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาและจดัการกบัระบบต่างๆไดท้นัท่วงที  

     ดา้นการตลาดกิจการมีจุดแข็งอยู่ท่ีครูผูส้อนมีความรู้ความเช่ียวชาญในการเล่นโยคะ สามารถดูแลผูม้าใชบ้ริการ

ไดท้ัว่ถึง แต่ตอ้งท าการตลาดใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายมากข้ึน เพราะภายในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย มี

สถานท่ีเล่นโยคะอยูแ่ลว้ จึงตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ใหกิ้จการแตกต่างและมีจุดเด่นเหนือคู่แข่งขนัใหไ้ด ้

     ดา้นการเงินการลงทุนภายในกิจการ เจา้ของกิจการใชทุ้นทรัพยส่์วนตวัในการลงทุน ท าไหไ้ม่เสียดอกเบ้ียใหก้บั

ธนาคาร ใชเ้งินทุนลงในกิจการไม่มาก โดยมีระยะเวลาคืนทุน คือ 3 ปี 7 เดือน 23 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 304,963.77 

บาท และมีอตัราผลตอบแทนภายในอยูท่ี่ 20.67% จึงมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการน้ี 

     ขอ้เสนอแนะคือ ควรท าการตลาดให้มากข้ึน จดักิจกรรมท่ีสามารถท าให้ผูท่ี้สนใจเขา้มาทดลองใชบ้ริการของ

สตูดิโอโยคะได ้โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย เพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจมีประสบการณ์ในการเล่นโยคะ เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ

ในการตดัสินใจซ้ือและใชบ้ริการ 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกจิโรงแรมสุนัข 
ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

The Feasibility Study to Investment Dog Hotel Business 
In Khonkaen District Area, Khonkaen Province 

อมัพริา แพงค า* และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกุล** 
Amphira Paengkhum and Pattarawadee Permwanichagun 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจโรงแรมสุนขั ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น ในดา้นการตลาด มีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงาน มีกลุ่มเป้าหมายซ่ึงมีความตอ้งการเขา้มาใช้
บริการ มีความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค จากการท่ีสามารถจดัหาสถานท่ีตั้งไดต้ามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้มีความเป็นไปได้
ทางดา้นการบริหาร จากการท่ีสามารถจดัหาบุคลากรในการรองรับการเปิดด าเนินกิจการได ้ในดา้นการเงินโครงการ
มีมลูค่าปัจจุบนัสุทธิอยู่ท่ี 6,336,180.58 บาท มีระยะคืนทุนท่ี 2 ปี 11 เดือน 5 วนั สรุปไดว้่าโครงการน้ีมีความเป็นไป
ไดท่ี้จะลงทุน 
 
ค าส าคัญ: ความเป็นไปได้, โรงแรมสุนัข 
 

Abstract 
This study purposes to examine the feasibility study to investment dog hotel business in Khonkaen District Area, 
Khonkaen Province. In marketing aspect, it is possible to invest in the market. The study has show high demand 
of dog hospitality services. In technical aspect, there are the possibilities to provide location to set up. In 
management aspect, there are the possibilities to provide managing staff. In financial aspect, The project had a net 
present value of 6,336,180.58 baht. The payback period was by 2 years, 11 months, 5 days. In conclusion, it could 
be concluded that this business project is possibility to invest. 
 
Keywords: Feasibility, Dog Hotel 
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1. บทน า 
 

ในปัจจุบนั ภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มาตรฐานค่าครองชีพสูงข้ึนตามไปดว้ย การ
ด ารงชีวิตเต็มไปด้วยการแข่งขันตลอดเวลา ประชาชนมีความเร่งรีบ เวลาการท างานท่ีมีมากข้ึน ท าให้เกิด
ความเครียดจากการท างานเป็นอย่างมาก การน าสัตวเ์ล้ียงมาเล้ียงจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ในประเทศไทยนั้นการ
เล้ียงสุนขัเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย โดยวตัถุประสงค์ในการเล้ียงท่ีแตกต่างกนัออกไป ไม่ว่าจะเป็นการเล้ียงไวเ้ฝ้า
บ้าน การเล้ียงไวเ้พ่ือเป็นเพ่ือนเล่นในยามเหงา นอกจากน้ีสุนัขยงัสามารถสร้างความสุขให้กับเจ้าของ ท าให้
ความเครียดลดน้อยลง เป็นการรักษาสุขภาพจิตทางออ้มได ้ดว้ยเหตุผลต่างๆ เหล่าน้ี สุนัขจึงเขา้มามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนัมากข้ึน สุนขัเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีมีในทุกครัวเรือน ในประเทศไทยมีสุนขัท่ีมีเจา้ของประมาณ 5.5 ลา้นตวั
ทัว่ประเทศ มีการคาดการณ์ว่าจ านวนสุนขัจะเพ่ิมข้ึนหรือเกือบทุกครัวเรือนในประเทศไทยมีสุนขัอย่างนอ้ยหน่ึงตวั 
(กรมปศุสตัว,์ 2552) แนวโนม้การเล้ียงสุนขัจากน้ีไปไม่ใช่เพียงแค่เล้ียงไวเ้ฝ้าบา้น แต่มีการเล้ียงดูสุนขัเป็นส่วนหน่ึง
ของสมาชิกในครอบครัว เห็นได้จากการให้ความรักและการดูแลเอาใจใส่สุนัขท่ีเพ่ิมข้ึน ปัจจุบันมีธุรกิจและ
ผลิตภณัฑต่์างๆ เก่ียวกบัสุนขัเกิดข้ึนมากมาย ไม่วา่จะเป็นผลิตภณัฑส์ าหรับสุนขัครบวงจร การใหบ้ริการอาบน ้าตดั
แต่งขน การเพาะพันธ์ุสุนัขเพ่ือจ าหน่าย ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สปา โรงพยาบาล คลินิกส าหรับสุนัข ธุรกิจ
ประกนัภยัสุนขั ตลอดจนการฌาปนกิจสุนขั มลูค่าการเติบโตของตลาดสินคา้และบริการสตัวเ์ล้ียงในประเทศไทย มี
อตัราการเติบโตสูงข้ึนในปีพ.ศ. 2538 มีมูลค่าตลาด 2,000 ลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2556 ตลาดสินคา้และบริการสตัวเ์ล้ียง
มีมลูค่าประมาณ 20,000 ลา้นบาท (พงศศ์รันย ์ พลศรีเลิศ, 2556) และในปีพ.ศ. 2557 มีการประเมินมลูค่าตลาดสินคา้
และบริการสัตวเ์ล้ียง ไม่ต ่ากว่า 22,000 ลา้นบาท (บุญชู ทองเจริญพูลพร, 2557) จากมูลค่าตลาดสินคา้และบริการ
สตัวเ์ล้ียงท่ีมีแนวโนม้เติบโตทุกปี แสดงใหเ้ห็นวา่ความนิยมในการเล้ียงสตัวข์องคนไทยท่ีมีมากข้ึน  
จงัหวดัขอนแก่นมีประชากรทั้ งส้ิน 1,781,655 คน (ศูนยข์้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น, 2556) และมี

ครัวเรือนทั้งส้ิน 539,100 ครัวเรือน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) ประชากรในจงัหวดัขอนแก่นมีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 
106,587 บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงมากท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) จังหวดั
ขอนแก่นยงัมีความไดเ้ปรียบเชิงภูมิศาสตร์คือเป็นศูนยก์ลางเช่ือมโยงสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงและ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงเป็นโอกาสพฒันาเป็นศูนยก์ลางด้านต่างๆ จงัหวดัขอนแก่นมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นต่างๆ พร้อมรองรับการพฒันา มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก มีศกัยภาพเอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการคา้ 
การลงทุน และการบริการ และจากการส ารวจในปีพ.ศ.2557 พบวา่ประชากรสุนขัทั้ง 26 อ าเภอของจงัหวดัขอนแก่น 
มีจ านวนสุนัขท่ีมีเจา้ของทั้งส้ิน 153,213 ตวั โดยในอ าเภอเมืองขอนแก่นมีจ านวนประชากรสุนัขมากท่ีสุด โดยมี
ประชากรสุนขัทั้งส้ิน 13,660 ตวั (ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัขอนแก่น, 2557) ขณะเดียวกนัพฤติกรรมของผูเ้ล้ียงสุนขั
ไดมี้การเปล่ียนแปลงไป ผูเ้ล้ียงสุนขัใหค้วามรักความเอาใจใส่สุนขัมากข้ึน ผูศึ้กษาจึงคาดการณ์ว่าธุรกิจประเภทน้ีจะ
เติบโตอย่างต่อเน่ือง และในปัจจุบนับุคคลโดยทัว่ไปจะใหค้วามส าคญักบัการท างานจึงไม่มีเวลาว่างในการดูแลสตัว์
เล้ียงดีเท่าท่ีควร ท าให้สุนขัไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ ธุรกิจโรงแรมสุนัข สามารถแกไ้ขปัญหาน้ีไดโ้ดยตรง โดย
โรงแรมสุนขันั้น จะให้ความสนใจในเร่ืองการดูแลเอาใจใส่กบัสุนขัแบบครบวงจร ทั้งน้ีเป็นการยกระดบัการดูแล
คุณภาพชีวิตของสุนขั เพ่ือใหสุ้นขัไดรู้้สึกวา่ไดรั้บการเติมเตม็ความรักและความสุขจากเจา้ของนัน่เอง  
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จากปัจจยัดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงไดท้ าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจโรงแรมสุนขั ในเขตอ าเภอเมือง
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จากการศึกษาเบ้ืองตน้ พบว่าในอ าเภอเมืองขอนแก่นมีประชากรท่ีเล้ียงสุนัขจ านวน 
7,711 คน ซ่ึงมีประชากรสุนขัทั้งส้ิน 13,660 ตวั อาจกล่าวไดว้า่ประชากรในอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น มี
การเล้ียงสุนขัโดยเฉล่ีย 1 - 2 ตวั ประกอบกบัในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่นนั้น ยงัไม่มีธุรกิจโรงแรม
สุนขัแบบครบวงจร ซ่ึงประกอบไปดว้ย หอ้งพกัสุนขัแบบส่วนตวั บริการอาบน ้าตดัแต่งขน สปา สระว่ายน ้า สนาม
หญา้ เพท็ช็อปและเบเกอร่ีส าหรับสุนขั ทั้งน้ีสถานท่ีฝากเล้ียงสุนขัแห่งอ่ืนนั้น เป็นการฝากเล้ียงสุนขัแบบขงักรงซ่ึง
ท าใหสุ้นขัเกิดความเครียด จากเหตุผลทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้น จึงท าใหผู้ศึ้กษาเลือกศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน
ธุรกิจโรงแรมสุนขั ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจ
โรงแรมสุนขั และเป็นประโยชน์ในการน าผลการศึกษาไปประกอบการตดัสินใจในการลงทุนธุรกิจโรงแรมสุนัข 
นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการหรือนกัลงทุนท่ีจะสามารถน าไปประกอบการพิจารณาตดัสินใจ  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคิดการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment Analysis: P.E.S.T.E.L.) 
สภาพแวดลอ้มทัว่ไปประกอบดว้ยปัจจยัภายนอกองค์กร 6 ปัจจยัหลกั ปัจจยัเหล่าน้ีสามารถส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรม องค์กรในอุตสาหกรรม และสภาพแวดลอ้มการแข่งขนั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางภาวะ
เศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมวฒันธรรม ปัจจัยทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม และปัจจัยทางกฎหมาย/
กฎระเบียบ (Thompson et al., 2014) 

 
2.2 แนวคิดการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมเพือ่การแข่งขัน (Competitive Environment Analysis) 
สภาพแวดลอ้มการแข่งขันในอุตสาหกรรม เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีอุตสาหกรรมจะต้องได้รับผลกระทบใน

ลกัษณะท่ีเป็นแรงกดดนัต่อการด าเนินงานทั้งส้ิน ซ่ึงแรงกดดนัท่ีเกิดข้ึนจะเป็นปัจจยัท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัองคก์ร และหาก
มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อองคก์รในทนัที (สุวฒัน ์ศิรินิรันดร์, 2553) 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเพ่ือการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ใชโ้มเดลการวิเคราะห์แรงกดดนั 5 ประการ (Five 

Forces Model) ประกอบดว้ย อุปสรรคจากการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่, แรงกดดนัจากคู่แข่งใน
อุตสาหกรรม, อ านาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต, อ  านาจการต่อรองของกลุ่มผูซ้ื้อหรือลูกคา้ และแรงกดดนั
จากสินคา้ทดแทน (Porter, 1980) 

 
2.3 แนวคิดการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) เป็นการประเมินผลโดยรวมของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซ่ึง

เป็นวิธีตรวจสอบสภาพแวดลอ้มขององค์กร เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งจากสภาพแวดลอ้มภายในของ
องคก์ร และพิจารณาถึงโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร (Kotler and Keller, 2012) 
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2.4 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix) 
การท่ีจะท าใหธุ้รกิจบริการประสบความส าเร็จมีปัจจยัส าคญั 8 ประการ คือ ธุรกิจตอ้งมีส่ิงท่ีจะน าเสนอต่อลกูคา้

หรือผลิตภณัฑ ์การตั้งราคาท่ีเหมาะสม วิธีการน าส่งถึงลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดว้ยการบริหารช่องทางการจดั
จ าหน่าย วิธีการส่ือสารเพ่ือท่ีจะแจง้ข่าวสารและกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือดว้ยการท าการส่งเสริมการตลาดจะตอ้งมีการ
เน้นถึงกระบวนการในการให้บริการ ประสิทธิภาพและคุณภาพ คน และหลกัฐานทางกายภาพของการบริการ  
(Kotler, 1997) 

 
2.5 แนวคิดเกีย่วกบัการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 
การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน หมายถึง กระบวนการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการลงทุน เพ่ือประเมินความคุม้ค่าหรือผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ และให้ผูล้งทุนใชข้อ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน ช่วยให้มองเห็นโอกาสและความส าเร็จของการลงทุน ประกอบดว้ยการศึกษาความเป็นไปได้
ทางดา้นการตลาด การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการบริหาร การศึกษา
ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน (อุดม สายะพนัธ์ุ, 2553)  

 
2.6 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
ทตัชญา ดาราพิสุทธ์ิ (2555) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจ

ดูแลสัตวเ์ล้ียงของผูใ้ชบ้ริการในพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสและแนวทางความ
เป็นไปไดใ้นการพฒันาตลาด เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ และเพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาตลาดธุรกิจดูแลสัตวเ์ล้ียงในพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจดูแลสัตวเ์ล้ียง พบว่า
ปัจจัยท่ีผู ้ใช้บริการมีความสนใจมากท่ีสุดคือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กับด้าน
กระบวนการ ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูใ้ชบ้ริการมีความสนใจนอ้ยท่ีสุด 
พทัธนนัท์ ทวีแสงสกุลไทย (2554) ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจศูนยร์วมสัตวเ์ล้ียง ในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น โดยศึกษาด้านการตลาด ด้านการจดัการ ด้านการเงินและได้ท าการศึกษาวรรณกรรมต่างๆ 
ผลการวิจยัพบว่า ดา้นส่ิงแวดลอ้มทัว่ไปโดยรวมเอ้ืออ านวยให้กบัการเปิดศูนยร์วมสินคา้/ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสัตว์
เล้ียงท่ีขอนแก่น ดา้นคู่แข่งพบว่า ยงัไม่มีคู่แข่งทางตรง แต่มีคู่แข่งทางออ้ม มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน มีโอกาส
มากกว่าอุปสรรค ส่วนทางการตลาดพบว่า ส่วนผสมทางการตลาดทั้ ง 8 ด้านมีส่วนส าคัญ  และด้านการเงิน 
โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 3 เดือน มลูค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 4,667,651.92 บาท และอตัราผลตอบแทนภายใน
เท่ากบัร้อยละ 27.36 โครงการน้ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะลงทุน 
ภทัรศรี ธญัโชติกุล (2553) ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาตลาดของธุรกิจดูแลสัตวเ์ล้ียง ประเภทสุนขัและแมว : 

กรณีศึกษา จงัหวดัภูเกต็ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการ ศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านดูแลสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนขัและแมว และเพ่ือสร้างแนว
ทางการพฒันาตลาด ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจ
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ดูแลสัตวเ์ล้ียง ประเภทสุนัขและแมว พบว่า ปัจจัยดา้นบุคลากร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ แนวทางในการวางแผนและพฒันาการให้บริการของธุรกิจดูแลสัตวเ์ล้ียง 
ประเภทสุนัขและแมว ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ตอ้งมีสินคา้และบริการหลากหลายรูปแบบ ดา้นราคา ควรปรับปรุง
ราคาให้มีความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตอ้งค านึงถึงความสะดวกใน
การเดินทาง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตอ้งท าการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ตอ้งค านึงถึงความเพียงพอของ
จ านวนพนกังานหรือผูใ้หบ้ริการ ดา้นกระบวนการ ควรใหค้วามส าคญักบัความคาดหวงัของลูกคา้ในดา้นการบริการ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ควรให้ความส าคญักบัความทนัสมยัและสะอาดของเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ใชใ้นการ
ใหบ้ริการ 

 
2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ในการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจโรงแรมสุนขั ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ได้

ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาภายใตข้อ้มลูต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1) การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การวิเคราะห์ส่วนประสมทาง
การตลาด  
2) การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค ไดแ้ก่ การศึกษารูปแบบ การประเมินความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง 

และการออกแบบผงัโรงแรมสุนขั  
3) การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ถึงการบริหารจดัการ การจดัการโครงสร้าง

องคก์ร บุคลากร และกระบวนการใหบ้ริการ 
4) การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน ไดแ้ก่ สมมติฐานการประมาณการดา้นการลงทุน การประมาณการ

ดา้นรายได ้การประมาณการดา้นค่าใชจ่้ายของโครงการ การประมาณการงบการเงินล่วงหนา้ และการประเมินความ
เป็นไปไดข้องโครงการ  
 

3. วธิีการศึกษา 
 
3.1 ประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ท่ีเป็นผู ้

เล้ียงสุนขั โดยมีจ านวนประชากร 7,711 คน (ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัขอนแก่น, 2557) 
3.2 กลุ่มตวัอย่าง 
อาศยัการเลือกตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability Random Sampling) ในลกัษณะการเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณา
จากการตดัสินใจของผูศึ้กษาเอง โดยก าหนดเง่ือนไขเพ่ือเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น เป็นผูเ้ล้ียงสุนขั ซ่ึงถือวา่กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวมีความสามารถใหค้ าตอบแก่ผูศึ้กษาได ้
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรผูเ้ล้ียงสุนัขท่ีอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก แบบมีค าถามท่ีแน่นอน มีการก าหนดขอ้ค าถามไวล่้วงหนา้ 
และในการสัมภาษณ์ผูต้อบแต่ละคนจะไดรั้บการถามเช่นเดียวกนั และในล าดบัขั้นตอนเดียวกนั ระยะเวลาท่ีใชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู คือเดือนมกราคมถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2558  
2) ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการสรุปผลจากแบบสมัภาษณ์ ประกอบกบักรอบแนวคิด

ในการศึกษา และทฤษฎีต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลและอภิปรายผลในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ การศึกษาความเป็นไปได้
ทางดา้นการตลาด, การศึกษาความเป็นไปได้ทางดา้นเทคนิค, การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการบริหาร และ
การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
4.1 ผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปในการด าเนินธุรกิจบ่งช้ีว่าปัจจยัภายนอกอนัไดแ้ก่ ปัจจยั

ทางการเมือง ปัจจยัทางภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคมวฒันธรรม ปัจจยัทางเทคโนโลยี ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม และ
ปัจจัยทางกฎหมาย/กฎระเบียบ มีส่วนกระตุ้นและเอ้ืออ านวยให้สามารถเปิดโรงแรมสุนัข ในเขตอ าเภอเมือง
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่นได ้ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มเพ่ือการแข่งขนั พบวา่ มีแรงกดดนัจากคู่แข่งในอุตสาหกรรม
มีไม่มากนกัเน่ืองจากมีคู่แข่งทางตรงเพียงรายเดียว อ านาจการต่อรองของลูกคา้นั้นมีมาก เน่ืองจากลูกคา้สามารถ
เลือกใชบ้ริการสถานท่ีฝากเล้ียงสุนขัแห่งอ่ืนได ้ในราคาท่ีต ่ากว่า และอาจเลือกใชบ้ริการอาบน ้าตดัแต่งขนท่ีร้านอ่ืน
ซ่ึงเปิดกิจการมานานเป็นท่ีรู้จกั อ  านาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิตค่อนขา้งต ่าเพราะมีผูข้ายปัจจยัการผลิตมี
จ านวนมากและวตัถุดิบไม่มีความแตกต่างกนั อาจมีอุปสรรคจากการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ และ
แรงกดดนัจากสินคา้ทดแทนมีสูง เน่ืองจากในจงัหวดัขอนแก่น มีธุรกิจท่ีให้บริการเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงอยู่เป็นจ านวน
มาก ส าหรับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ พบว่า ในการด าเนินธุรกิจโรงแรมสุนขั ในเขตอ าเภอ
เมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่นนั้น มีจุดแขง็มากกวา่จุดอ่อน และมีโอกาสทางธุรกิจมากกวา่อุปสรรคท่ีตอ้งเผชิญ 
การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาด ผลจากการสัมภาษณ์ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นผูเ้ล้ียงสุนขัท่ี

อาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น มีรายได ้20,001 – 30,000 บาท และมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ฝากเล้ียงสุนขัโดยเฉล่ีย 1 คร้ังต่อเดือน โดยบริการอาบน ้าตดัแต่งขนสุนขัเป็นบริการท่ีมีผูส้นใจใชบ้ริการมากท่ีสุด
โดยเฉล่ีย 3 คร้ังต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในธุรกิจโรงแรมสุนัขเพราะมีบริการท่ีครบวงจร ราคา
เหมาะสม สถานท่ีตั้งใกลแ้หล่งชุมชน มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ มีการส่งเสริมการตลาดอย่าง
ต่อเน่ือง มีกระบวนการในการใหบ้ริการท่ีน่าประทบัใจ มีประสิทธิภาพและคุณภาพของการใหบ้ริการท่ีดี พนกังาน
ท่ีมีความเช่ียวชาญเร่ืองสุนขัคอยใหค้ าแนะน า และบรรยากาศภายในโรงแรมสุนขัท่ีมีความสวยงาม จากการศึกษา
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ความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาด ธุรกิจโรงแรมของสุนัข ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น มีความไดเ้ปรียบจากการ
ด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น ยงัไม่มีธุรกิจโรงแรมสุนัขแบบครบวงจร ซ่ึงโรงแรมสุนัขจะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และจากการสัมภาษณ์ พบว่าผูเ้ล้ียงสุนขัส่วนใหญ่ตอ้งการ
ใหมี้ธุรกิจบริการแบบครบวงจรเปิดใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน จากการส ารวจความตอ้งการใชบ้ริการของกลุ่มตวัอย่างทั้ง 30 
คน มีความสนใจท่ีจะใชบ้ริการโรงแรมสุนขั ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หากมีการเปิดบริการ
ดงันั้น การลงทุนธุรกิจโรงแรมสุนขัในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่นจึงมีความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาด เน่ืองจากมี
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัสูง มีก าลงัทรัพยท่ี์จะใชจ่้ายในบริการหรือสินคา้ของทางโรงแรม
สุนขัได ้

 
4.2 ผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค  
การศึกษาความเป็นไปไดท้างเทคนิค พบว่า ท าเลท่ีตั้งในการประกอบธุรกิจน้ี เป็นต าแหน่งท่ีประชาชนสัญจร

ผ่านไปมา ติดถนนสายหลกัท าให้ผูค้นพบเห็นไดง่้าย อีกทั้งในละแวกนั้น เป็นแหล่งชุมชนท่ีอยู่อาศยั ใกลห้มู่บา้น
จดัสรรหลายโครงการ ในส่วนของพ้ืนท่ีภายในโรงแรมสุนขัมีขนาดของพ้ืนท่ีมากเพียงพอทั้งดา้นหอ้งพกัส าหรับ
สุนขั ดา้นท่ีจอดรถ และพ้ืนท่ีในการรับรองลูกคา้ ในส่วนของการวางรูปแบบ และการตกแต่งภายในโรงแรมสุนขั
นั้น ไดอ้อกแบบมาใหมี้ความสวยงามและปลอดโปร่ง โดยมีห้องพกัส าหรับสุนขัทั้งหมด 3 แบบ โดยแบ่งเป็นหอ้ง 
Standard ห้อง Deluxe และห้อง VIP ซ่ึงเป็นห้องพกัส่วนตวัและมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดเพ่ือให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน นอกจากน้ียงัมีบริการท่ีสร้างอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นการบริการ
อาบน ้ าตัดแต่งขนสุนัข สปา สระว่ายน ้ า สนามหญ้าท่ีมีขนาดของพ้ืนท่ีมากเพียงพอให้สุนัขได้ออกก าลงักาย 
เพท็ช็อป และเบเกอร่ีส าหรับสุนขั ดงันั้น การลงทุนธุรกิจโรงแรมสุนขัในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จึงมีความเป็นไป
ไดท้างเทคนิค เน่ืองจากโรงแรมสุนขัมีการใหบ้ริการท่ีครบวงจร ตอบสนองทุกความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และ
สถานท่ีตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดี สามารถเดินทางไดส้ะดวก 

 
4.3 ผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการบริหาร 
การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการบริหาร พบว่า การบริหารโรงแรมสุนัข การจดัการดา้นบุคลากร การ

บริหารสินคา้และการบริการ ในช่วงของการด าเนินงานช่วงเปิดกิจการจะเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมากท่ีสุด 
เพราะเจา้ของกิจการจะเป็นผูส้รรหาและคดัเลือกพนกังานเขา้มาท างานเอง ซ่ึงตอ้งมีการสอนงานใหพ้นกังานใหรั้บรู้
และมีจิตส านึกในงานบริการท่ีเก่ียวข้องกับสุนัข และต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานในต าแหน่งต่างๆ ตามความถนัดของตนเอง มีคุณสมบติัตรงตามต าแหน่งตามท่ี
ก าหนดไว ้โดยในส่วนของการบริหารจดัการบุคลากร ในระดบัปฏิบติัการคือส่วนของพนักงานผูดู้แลให้บริการ
ตอ้นรับลกูคา้ พนกังานดูแลสุนขั พนกังานอาบน ้าตดัแต่งขนสุนขั โดยในระดบัปฏิบติัการน้ี จะมุ่งเนน้ใหพ้นกังานมี
ความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบติังานทดแทนกนัได ้โดยจะพฒันาให้ความรู้ในดา้นต่างๆ ให้เพ่ิมมากข้ึน และหาก
พนกังานสามารถท าได ้กจ็ะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนกวา่เดิมเพ่ือเป็นแรงจูงใจ  และเพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียง
ของธุรกิจหากพนกังานในส่วนงานอ่ืนๆ เจบ็ป่วย ขาดงาน หรือลาออก จะมุ่งเนน้การบริหารจดัการโดยมีการประชุม
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ร่วมกนั เพ่ือรับฟังปัญหา หรืออุปสรรคจากระดบัปฏิบติังานวา่พบปัญหาอยา่งไร และจะไดน้ าปัญหานั้นมาวิเคราะห์
เพ่ือแกไ้ขต่อไป ดงันั้น โรงแรมสุนัขในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น มีความเป็นไปไดท้างดา้นการ
บริหาร เน่ืองจากมีการบริหารจดัการดา้นบุคลากร และดา้นสินคา้และบริการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
4.4 ผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงนิ  
4.4.1 สมมติฐานการประมาณการดา้นการลงทุน 
        ในการลงทุนธุรกิจโรงแรมสุนขั ตอ้งใชเ้งินลงทุนทั้งส้ิน 13,092,740 บาท แบ่งเป็นส่วนของเจา้ของกิจการ

ร้อยละ 62  คิดเป็นเงิน 8,092,740 บาท และจากส่วนท่ีกูย้ืมจากสถาบนัการเงินร้อยละ 38 คิดเป็นเงิน 5,000,000 บาท 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ 6.75 ต่อปี  
4.4.2 สมมติฐานการประมาณการดา้นรายได ้
 รายไดข้องกิจการมาจากการใหบ้ริการหอ้งพกัสุนขั จ านวน 15 หอ้ง บริการอาบน ้าตดัแต่งขน สปา สระวา่ย

น ้ า เพ็ทช็อป เบเกอร่ีส าหรับสุนัข และจากการสมัครสมาชิก ประมาณการรายได้ในปีแรกเป็นจ านวนเงิน      
13,368,300 บาท โดยตั้งสมมติฐานรายไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ทุกปี 
4.4.3 สมมติฐานการประมาณการดา้นค่าใชจ่้าย 

   ดา้นค่าใชจ่้ายจะประมาณการเป็นรายปีใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด สมมติฐานค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้นปี
แรกเป็นเงิน 554,207 บาทต่อปี ค่าน ้ าประปา 104,400 บาทต่อปี ค่าบริการโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ต 24,000 บาท  
ต่อปี และคาดการณ์ว่าค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา ค่าโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ต จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ทุกปี ค่าอุปกรณ์
ส านักงาน 178,600 บาทต่อปี ค่าอุปกรณ์ในการบริการอาบน ้ าตัดขนสุนัข 51,140 บาทต่อปี เงินเดือนพนักงาน
จ านวน 23 คน ประมาณการไวปี้ละ 2,916,000 บาท โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ทุกปี ค่าบ ารุงรักษาประมาณการไวปี้ละ 
30,000 บาท  กองทุนประกนัสังคมคิดจากเงินเดือนพนกังานในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนกังาน นอกจากน้ียงัมี
ดอกเบ้ียจ่าย และภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
4.4.4 การประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน  พบว่า  โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิอยู่ท่ี 6,336,180.58 บาท  
โครงการน้ีมีระยะคืนทุนท่ี 2 ปี 11 เดือน 5 วนั ซ่ึงเป็นไปตามท่ีผูศึ้กษาคาดหวงัไวท่ี้คืนทุนภายใน 5 ปี จึงสรุปไดว้า่โรงแรม
สุนขัในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น มีความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินจึงเป็นโครงการท่ีน่าลงทุน 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
5.1 สรุป  
จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจโรงแรมสุนัข ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

ทางดา้นการตลาดมีความเป็นไปไดเ้น่ืองจากมีกลุ่มเป้าหมายซ่ึงมีความตอ้งการเขา้มาใชบ้ริการ และเป็นกลุ่มคนท่ีมี
รายไดสู้ง มีก าลงัทรัพยท่ี์จะใชจ่้ายในบริการหรือสินคา้ของทางโรงแรมสุนขัได ้จึงมีการจดัท าแผนส่งเสริมการตลาด 
เพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ มีความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค เน่ืองจากโรงแรมสุนัขมีการให้บริการท่ีครบ
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วงจร ตอบสนองทุกความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และสถานท่ีตั้งอยู่ในท าเลท่ีดี สามารถเดินทางไดส้ะดวก มี
ความเป็นไปไดท้างดา้นการบริหาร เน่ืองจากมีการบริหารจดัการดา้นบุคลากร  การบริหารดา้นสินคา้และบริการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน โดยโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิอยู่ท่ี   
6,336,180.58 บาท  โครงการน้ีมีระยะคืนทุนท่ี 2 ปี 11 เดือน 5 วนั ซ่ึงเป็นไปตามท่ีผูศึ้กษาคาดหวงัไวท่ี้คืนทุนภายใน 5 ปี 
จึงสรุปไดว้า่ ธุรกิจโรงแรมสุนขั ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่นมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน  
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การวเิคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มส่ือสารโดยวธีิ CAPM 
Risk and Return Analysis of Stocks in the Communication Sector Using CAPM 

                                                                                                ลกัษมา  วงศ์ภักดี1และคมกริช ถาวรวนัชัย2 
    Laksama Wongphakdee and Komgrich Thavornwanchai 

 

บทคดัย่อ 

         การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จ านวนทั้งหมด 8 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, DTAC, INTUCH, SAMART, THCOM, SIM, SAMTEL และ 

CSL ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพย ์THCOM  เป็นหลกัทรัพยแ์บบ Aggressive Stock ส่วนหลกัทรัพย ์ADVANC, 

DTAC, INTUCH, SAMART, SIM, SAMTEL และ CSL เป็นหลกัทรัพยแ์บบ Defensive Stock อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยบ์นเส้น SML (Security Market Line) เม่ือนกัลงทุนลงทุนเป็นระยะเวลา 1-5 ปี ไดรั้บผลตอบแทน

ในช่วงร้อยละ 0.03 ถึง 0.11 ต่อวนั ซ่ึงสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง(Risk free 

Rate)โดยเม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์นเสน้ 

SML : Security Market Line จะพบวา่หลกัทรัพยทุ์กตวั อยูเ่หนือข้ึนไปจากเสน้ตลาดหลกัทรัพย ์หมายความวา่ใน

อนาคตราคาหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีจะปรับตวัสูงข้ึนท าใหผ้ลตอบแทนของหลกัทรัพยล์ดลงจนเท่ากบัเสน้ตลาด

หลกัทรัพย ์

ค าส าคัญ: กลุ่มส่ือสาร, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Abstract 

       In this research, the researcher chose 8 stocks from the communication sector that listed in the 
stock exchange of Thailand are ADVANC, DTAC, INTUCH, SAMART, THCOM, SIM, SAMTEL and 
CSL. Regarding to the study, the results indicated that security namely THCOM was aggressive stocks. The 
remaining securities namely ADVANC, DTAC, INTUCH, SAMART, SIM, SAMTEL and CSL were 
defensive stocks. Rate of return on the security market line (SML) from 1-5 years investment plan were in 
range of 0.03 to 0.11 per day which were higher than the rate of return of government bond. (which are 
considered as risk free rate)  The comparison of the expected return on securities with the rate of return on 
the SML (security market line) were proved to be above the security market line. This implied that these 
securities were under value. 
Keyword:  Communication Sector, Stock Exchange of Thailand 
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บทน า 

     การลงทุนเกิดจากการท่ีเราใชท้รัพยากรอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือใหเ้กิดสินคา้หรือบริการเพ่ิมข้ึนมาใหม่ในอนาคต 

โดยผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของรายได ้หรือก าไร อีกทั้งยงัตอ้งพิจารณาถึงผลประโยชนท่ี์จะไดรั้บวา่

คุม้ค่ากบัตน้ทุนจากการใชท้รัพยากรท่ีเสียไปหรือไม่ การลงทุนจึงมาพร้อมกบัค าวา่ความเส่ียง ซ่ึงอาจเป็นความเส่ียง

ท่ีเราสามารถหลีกเล่ียงและป้องกนัได ้หรือความเส่ียงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้แต่ถา้หากมองในมุมท่ีกลบักนั การท่ี

เราไม่ลงทุนเลยก็มีความเส่ียงเช่นกนั เป็นผลมาจากมลูค่าท่ีแทจ้ริงของเงินลดลง ดงันั้นการท่ีเราเกบ็เงินไวโ้ดยไม่มี

การลงทุน จะท าใหม้ลูค่าของเงินท่ีสะสมลดลงเร่ือยๆ การลงทุนจึงเป็นทางหน่ึงท่ีเขา้มามีส่วนช่วยใหเ้ราไดรั้บ

ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งคุม้ค่าในอนาคต ซ่ึงในปัจจุบนัทางเลือกในการลงทุนมีหลากหลายมากข้ึน หน่ึงในนั้นคือ

การลงทุนในหุน้ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงทุกวนัน้ีการติดต่อส่ือสารเขา้มามีบทบาทส าคญัอยา่งมาก

ในการด าเนินชีวิต ระบบการส่ือสารไดเ้ช่ือมโยงประเทศต่างๆในโลกเขา้ดว้ยกนั ท าใหเ้กิดสังคมยคุไร้พรมแดน 

สามารถรับรู้ข่าวสารและขอ้มลูต่างๆไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัทั้งทางดา้นเวลาและระยะทาง จนเป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ีมี

ส่วนช่วยในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ เพราะนอกจากจะสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ท า

ใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลและข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัช่วยประหยดัตน้ทุนในการท างานอีกทาง

หน่ึงดว้ย   ซ่ึงนบัวนัความตอ้งการท่ีมากข้ึนของการติดต่อส่ือสารทั้งจากประชาชน ภาครัฐ และองคก์รธุรกิจ ต่างก็

ส่งผลใหอ้งคก์รหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารตอ้งพฒันาอยูต่ลอดเวลาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชง้านให้

ไดม้ากท่ีสุด ดงันั้น แนวโนม้การพฒันาและการเติบโตทางดา้นการส่ือสารจึงส่งผลใหห้ลกัทรัพยใ์นกลุ่มน้ีมีมูลค่า

การซ้ือขายค่อนขา้งสูง ประกอบกบัปัจจยัพ้ืนฐาน และอตัราเงินปันผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ ส่งผลใหห้ลกัทรัพย์

กลุ่มส่ือสารเป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีอยูใ่นความสนใจของนกัลงทุนเสมอมา 

     เน่ืองจากหลกัทรัพยท่ี์มีอยูใ่นปัจจุบนัน้ีมีจ านวนมาก นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจจะลงทุนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

ศึกษาขอ้มลูหรือรายละเอียดก่อนการตดัสินใจลงทุนเป็นอยา่งดี ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีจะท าใหท้ราบถึงความเส่ียง และ

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสารท่ีมีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และยงัเป็นประโยชน์

ต่อนกัลงทุนและผูท่ี้สนใจ ส่งผลใหก้ารตดัสินใจลงทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกดว้ย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
     (วิรัญญา ก่อเกษมสุข, 2549) ไดท้ าการศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มขนส่งในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยแบบจ าลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์การวิจยัในคร้ังน้ีไดศึ้กษาหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่ง

จ านวน 8 หลกัทรัพย ์คือTHAI, TTA, PSL, ASIMAR, JUTHA,RCL,BECL,AOT ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพย ์

JUTHA,PSL,THAI,TTA เป็นหลกัทรัพยแ์บบ Aggressive Stock ส่วนหลกัทรัพย ์ASIMAR,BECL,RCL,AOT เป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Defensive Stock เม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์บัอตัรา
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ผลตอบแทนในอนาคตของหลกัทรัพยบ์นเส้น SML แลว้พบว่าหลกัทรัพย ์ASIMAR,BECL,JUTHA,THAI,AOT อยู่

เหนือเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นนกัลงทุนควรจะลงทุนก่อนท่ีราคาจะปรับตวัสูงข้ึน 

     (โสฐิภา ทองฉาย, 2555) ไดท้ าการศึกษาการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

สินคา้อุปโภคบริโภคหมวดของใชใ้นครัวเรือนและส านกังาน โดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) การ

วิจยัในคร้ังน้ีไดเ้ลือกศึกษากลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคหมวดของใชใ้นครัวเรือนและส านกังาน ทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์

คือ CEI, SIAM, OGC, SITHAI, KYE ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจ านวน 2 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SITHAI และ CEI หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนต ่ากวา่ตลาด มีจ านวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

SIAM และ  OGC ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนเท่ากบัตลาด มี 1 หลกัทรัพย ์คือ KYE  ในขณะท่ีหลกัทรัพย์

ทั้งหมด จ านวน 6 หลกัทรัพย ์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด  

     (รัตติกาล วยัวฒิุภิญโญ, 2551)  ไดท้ าการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชแ้บบจ าลองการประเมินค่า

หลกัทรัพย ์CAPM โดยใชห้ลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจ านวน 27 หลกัทรัพย ์ผลการศึกษา

พบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบั คือ TWZ,PT,BLISS ในขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา

ผลตอบแทนเฉล่ียต ่าท่ีสุด 3 อนัดบั คือ MLINK,CSL,JTS หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั คือ PT,BLISS,ICE 

ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบั คือ SIM,ADVANC,SIS และจากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์ กบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ พบวา่อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารโดยรวมมีค่าสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั 

(นนัทพงษ ์มยรุศกัด์ิ, 2555) ไดท้ าการศึกษาการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง การประเมินราคาหุน้ และ

การจดัพอร์ตการลงทุน ในหุน้กลุ่มพลงังาน โดยวิธีCAPM การวิจยัในคร้ังน้ีไดเ้ลือกศึกษากลุ่มพลงังานทั้งหมด 25 

หลกัทรัพย ์ โดยผลการศึกษาพบวา่ การประเมินมูลค่าหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจะสอดคลอ้งตามทฤษฎี CAPM คือ

หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงจะใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสูงตามไปดว้ย และหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่าก็จะให้

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัต ่า ส่วนการตดัสินใจการลงทุนตามประเภทของนกัลงทุนพบวา่ กลุ่มหลกัทรัพย์

พลงังานมีจ านวนทั้งส้ิน 12 หลกัทรัพยจ์ากหลกัทรัพยท์ั้งหมด 25 หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการรายปี

มีมากกวา่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ มากกวา่ 1 กลุ่มหลกัทรัพยน้ี์จะเหมาะกบันกัลงทุนท่ีชอบความ

เส่ียงจากการลงทุน กลุ่มหลกัทรัพยพ์ลงังานมีจ านวนทั้งส้ิน 13 หลกัทรัพย ์ ท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการรายปี

นอ้ยกวา่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีค่าสมัประสิทธ์เบตา้ นอ้ยกวา่ 1 กลุ่มหลกัทรัพยน้ี์จะเหมาะกบันกัลงทุนท่ีไม่ชอบ

ความเส่ียง  
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วธิีการศึกษา 

     การวิจยัในคร้ังน้ีไดท้ าข้ึนเพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหุน้ในกลุ่มส่ือสารท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 8 หลกัทรัพย ์ระหวา่งปี 2552 – 2556 โดยการใชแ้บบจ าลองการตั้งราคา

หลกัทรัพย ์(CAPM : Capital Asset Pricing Model) ซ่ึงมีขั้นตอนในการศึกษาวิจยัดงัน้ี 

     1.การเกบ็รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) 

ของราคาปิด    (Close Price) แบบรายวนัของหุน้กลุ่มส่ือสารท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จ านวน 8 หลกัทรัพย ์ซ่ึงไดแ้ก่ ADVANC, DTAC, INTUCH, SAMART, THCOM, SIM, SAMTEL และ CSL และ

ใชข้อ้มลูอตัราผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate) จากขอ้มลูอตัรา

ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1-5 ปี โดยรวบรวมขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โปรแกรม 

Bloomberg และ เวบ็ไซตข์อง The Thai Bond Market Association (ThaiBMA) 

     2. การหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

     2.1) การค านวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสาร  โดยใชข้อ้มลูราคาปิดรายวนัมา

ค านวณหาอตัราผลตอบแทนดงัน้ี 

 

 โดยท่ี      คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสารณ เวลาปัจจุบนั(เวลาท่ี t)  

       คือ ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสาร ณ เวลาปัจจุบนั (เวลาท่ี t) 

     คือ ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสาร ณ เวลาในอดีต (เวลาท่ี t-1) 

     2.2) การค านวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาด  โดยใชข้อ้มลูดชันีราคา SET INDEX รายวนัมาค านวณหา

อตัราผลตอบแทนดงัน้ี 

     100 

 โดยท่ี          คือ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ณ เวลาปัจจุบนั (เวลาท่ี t) 
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           คือ ราคาปิดของ SET INDEX ณ เวลาปัจจุบนั (เวลาท่ี t) 

       คือ ราคาปิดของ SET INDEX ณ เวลาในอดีต (เวลาท่ี t-1) 

     2.3) ค านวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง  จากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล

อาย ุ1-5 ปี      

     3. การหาค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า (β)  

     การหาค่าความเส่ียงหรือค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ (β) โดยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method) 

ซ่ึงเป็นการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสารและผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรัพยต์ามแบบจ าลอง CAPM ดงัสมการ  

       

โดยท่ี      คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i ณ เวลา t 

    คือ ค่าคงท่ี 

     คือ ค่าความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

    คือ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

    คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

     หลงัจากหาค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ (β) จากสมการถดถอยแลว้ จะท าการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

      :  ความเส่ียงของหุน้กลุ่มส่ือสารเท่ากบัความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

      :  ความเส่ียงของหุน้กลุ่มส่ือสารไม่เท่ากบัความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

     ถา้ค่า  แสดงวา่ ความเส่ียงของหุน้กลุ่มส่ือสารเท่ากบัความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

     ถา้ค่า  แสดงวา่ ความเส่ียงของหุน้กลุ่มส่ือสารไม่เท่ากบัความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

     4. การประเมนิมูลค่าหลกัทรัพย์ แบ่งไดเ้ป็น 2 วิธี คือ 

     4.1) การประเมนิมูลค่าหลกัทรัพย์โดยการเปรียบเทียบค่า  และ (1- )  

  โดยท่ี      คือ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสาร 

 (1- )  คือ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
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  สามารถพิจารณาได ้3 กรณี ดงัน้ี 

  1) ถา้  < (1- )  หมายถึง อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสารมีค่านอ้ยกว่า

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์นกัลงทุนไม่ควรลงทุนในหลกัทรัพยน้ี์ 

 2) ถา้  > (1- )  หมายถึง อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสารมีค่ามากกว่า

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์นกัลงทุนจึงควรลงทุนในหลกัทรัพยน้ี์ 

 3) ถา้  = (1- )  หมายถึง อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสารมีค่าเท่ากบัอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

     4.2) การประเมนิมูลค่าหลกัทรัพย์โดยการเปรียบเทียบกบัเส้นตลาดหลกัทรัพย์ (SML:   Security Market Line) 

ซ่ึงเป็นเส้นท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุน โดยระดบัความ

เส่ียงของตลาดหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 1 โดยหลกัทรัพยท่ี์มีราคาต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นจะอยูเ่หนือเสน้ตลาดหลกัทรัพย ์

ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็นจะอยูใ่ตเ้ส้นตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถหาต าแหน่งของหลกัทรัพยไ์ด้

จากสมการ CAPM แสดงไดด้งัน้ี 

    

โดยท่ี      คือ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์i  

     คือ ค่าคงท่ี 

   คือ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในตลาดหลกัทรัพย ์

     คือ ค่าความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์i 

   ส่วนอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยร์ายตวับนเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(SML:   Security Market Line) สามารถ

ค านวณไดจ้ากสมการ CAPM ดงัน้ี 

     

โดยท่ี      คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i  

     คือ ค่าความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

    คือ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์
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     คือ อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง  

     ซ่ึง  จะใชอ้ตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 – 5 ปีในการค านวณ ซ่ึงจะแสดงอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยร์ายตวับนเสน้ตลาดหลกัทรัพยต์ามระยะเวลาท่ีลงทุนตั้งแต่ 1 -5 ปี  

ผลการศึกษา 

     การหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

     โดยสรุปแลว้พบวา่อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์THCOM มีค่าเฉล่ียสูงสุดต่อวนั คือร้อยละ 0.2663 ส่วน

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีค่าเฉล่ียต ่าสุดต่อวนั คือ SIM ท่ีร้อยละ 0.0665 และพบว่าอตัราผลตอบแทน

เฉล่ียของหลกัทรัพย ์ADVANC , DTAC , INTUCH , SAMART, THCOM และ CSL มีค่าสูงกวา่อตัราผลตอบแทน

เฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของหลกัทรัพย ์SIM และ SAMTEL มีค่าต ่า

กวา่อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

      การหาค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า (β)  

  ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตามแบบจ าลอง CAPM ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสาร จ านวน 8 

หลกัทรัพย ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 – 2556 

หลกัทรัพย์ ค่าคงที่  ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า (β) 

ADVANC 
ค่า t – statistics 

0.0226 
0.4878 

0.7954 
21.7696 

DTAC 
ค่า t - statistics 

0.0408 
0.6824 

0.8349 
17.7275 

INTUCH 
ค่า t - statistics 

0.0642 
1.3451 

0.7646 
20.3413 

SAMART 
ค่า t - statistics 

0.0411 
0.6373 

0.7493 
15.7604 

THCOM 
ค่า t - statistics 

0.1550 
1.8932 

1.2374 
19.1915 

SIM 
ค่า t - statistics 

0.0400 
0.7844 

0.2835 
7.0553 
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หลกัทรัพย์ ค่าคงที่  ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า (β) 

SAMTEL 
ค่า t - statistics 

0.0324 
0.5443 

0.5880 
12.5596 

CSL 
ค่า t - statistics 

0.0860 
1.8773 

0.6347 
15.4095 

   
จากตารางพบวา่มีหลกัทรัพยเ์พียงตวัเดียวท่ีเป็น Aggressive Stock คือ หลกัทรัพย ์THCOM (  > 1) ส่วน

หลกัทรัพยท่ี์เป็น Defensive Stock มีทั้งหมด 7 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ADVANC , DTAC , INTUCH , SAMART , SIM 

, SAMTEL และ CSL (  < 1) อีกทั้งยงัพบวา่ค่าเบตา้ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสารทุกตวัมีค่าเป็นบวก แสดงวา่ 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน

ของตลาด 

     การประเมนิมูลค่าหลกัทรัพย์ 

     1) การประเมนิมูลค่าหลกัทรัพย์โดยการเปรียบเทียบค่า  และ (1- )  

  โดยท่ี      คือ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสาร 

 (1- )  คือ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

      จากผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่า  > (1- )  ซ่ึงหมายความวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน

ในหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสารมีค่ามากกวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(under value) นกัลงทุน

จึงควรลงทุนในหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี 

     2) การประเมนิมูลค่าหลกัทรัพย์โดยการเปรียบเทียบกบัเส้นตลาดหลกัทรัพย์ 

     ซ่ึงสามารถหาต าแหน่งของหลกัทรัพยไ์ดจ้ากสมการ CAPM แสดงไดด้งัน้ี 

       

     จากผลการศึกษาพบวา่เม่ือน าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสารและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยแ์ต่ละตวัมาเปรียบเทียบกบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(SML:   Security Market Line) ซ่ึงระดบัความเส่ียง

ของตลาดหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 1 พบวา่หลกัทรัพยทุ์กตวัเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (under value) 

ซ่ึงจะแสดงอยูเ่หนือเส้นตลาดหลกัทรัพย ์
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บทสรุป 

     โดยการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความเส่ียง และผลตอบแทนของหุน้กลุ่มส่ือสารโดยวิธี 
CAPM ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัทรัพยจ์ านวน 8 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC , DTAC , INTUCH , SAMART , THCOM 
, SIM , SAMTEL และ CSL โดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงัของราคาปิดรายวนั จ านวน 5 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 – 2556 เพ่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงใชด้ชันี SET INDEX รายวนัจ านวน 5 ปี ในการพิจารณา 

     หลกัทรัพยท่ี์มีค่า β สูงสุด คือ หลกัทรัพย ์THCOM โดยมีค่า  = 1.2374 ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่า β ต ่าสุด ไดแ้ก่ 
หลกัทรัพย ์SIM โดยมีค่า  = 0.2835ซ่ึงจากการพิจารณาพบวา่มีหลกัทรัพยเ์พียงตวัเดียวท่ีมีค่าเป็น Aggressive 
Stock  
(  > 1) คือ หลกัทรัพย ์THCOM ซ่ึงหมายความวา่ การเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยต์วัน้ีจะ
เปล่ียนแปลงสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด แสดงวา่ความเส่ียงของหลกัทรัพยต์วัน้ีมากกวา่ความเส่ียงของตลาด 
หากผลตอบแทนของตลาดลดลง ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน้ี์จะลดลงมากกวา่ผลตอบแทนของตลาด นกัลงทุนท่ี
รับความเส่ียงไดน้อ้ยจึงไม่ควรลงทุนในหลกัทรัพยน้ี์ ส่วนหลกัทรัพยท่ี์เป็น Defensive Stock (  < 1) คือหลกัทรัพย์
ท่ีเหลืออีก 7 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ADVANC , DTAC,  INTUCH , SAMART , SIM , SAMTEL และ CSL ซ่ึง
หมายความวา่ การเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีจะเปล่ียนแปลงต ่ากว่าอตัราผลตอบแทน
ของตลาด แสดงวา่ความเส่ียงของหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาด หากผลตอบแทนของตลาดลดลง 
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน้ี์จะลดลงนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของตลาด นกัลงทุนท่ีตอ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียงควร
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี อีกทั้งค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ (β) ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสารทุกตวัมีค่าเป็นบวก แสดง
วา่ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน
ของตลาด 

     ซ่ึงจากการประเมินมูลค่าของหลกัทรัพย ์แสดงใหเ้ห็นวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยทุ์กตวั มี
ค่ามากกวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์หมายถึง เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 
(under value)  เน่ืองจากมีค่า  > (1- )  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัเส้นตลาดหลกัทรัพยจ์ะอยูเ่หนือข้ึนไปจากเส้น
ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเม่ือราคาของหุน้นั้นต ่ากวา่มลูค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้จากท่ีประเมินได ้ผูล้งทุนจึงควรตดัสินใจซ้ือ
หุน้ในช่วงน้ี เพราะหากเวลาผา่นไปแลว้มีปัจจยัมาส่งผลกระทบต่อราคาจนกลายเป็น Over value คือ มีราคาสูงกวา่ท่ี
ควรจะเป็น ในตอนนั้นนกัลงทุนไม่ควรจะเขา้ไปซ้ือ หรือหากถือไวใ้นมือกค็วรจะขายหลกัทรัพยอ์อกไปในช่วงน้ี 

     จากหลกัทรัพยท์ั้งหมด 8 หลกัทรัพย ์แสดงใหเ้ห็นวา่หลกัทรัพย ์THCOM มีความผนัผวนสูงท่ีสุด เน่ืองมาจาก
การมีค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ (β) สูงท่ีสุด และผนัผวนมากกกวา่ตลาด ถา้หากภาวะตลาดเป็นช่วงขาข้ึนจึงควรเลือก
ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทน้ี แต่กต็อ้งค านึงความเส่ียงท่ีค่อนขา้งซ่ึงจะส่งผลตามมาดว้ยเช่นกนั ส่วนถา้เป็นช่วงท่ี
ตลาดมีความผนัผวน หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ (β) นอ้ยกวา่ 1 จะเป็นหลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุนมากกวา่ ซ่ึงก็
คือหลกัทรัพยท่ี์เหลืออีก 7 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ADVANC , DTAC , INTUCH , SAMART , SIM , SAMTEL และ 
CSL เป็นการลดความเส่ียงจากการลงทุนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
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Program that Determines the Benefits of Saving from Buying Houses 
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บทคดัย่อ 

บา้นหรือท่ีอยูอ่าศยัเป็น 1 ในปัจจยั 4 พ้ืนฐานความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของทุกคน การซ้ือบา้นถือเป็นการวาง 
รากฐานของครอบครัวใหม้ัน่คง เพ่ือใหมี้ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและยงัถือเป็นการลงทุนท่ีดี เน่ืองจากบา้นมีแนวโนม้ราคา
สูงข้ึนทุกปี และทางกรมสรรพากรยงัใหสิ้ทธ์ิในการน ารายจ่ายดอกเบ้ียบา้นมาลดหย่อนภาษีไดสู้งสุดถึง 100,000 บาท
ต่อปีในการยื่นภาษีอีกดว้ย งานวิจยัช้ินน้ีจะแนะน าการจดัสรรรายไดแ้ละเงินออมผา่นโทรศพัทมื์อถือระบบ ปฏิบติัการ
แอนดรอยดเ์พ่ือความสะดวกในการค านวณการใชป้ระโยชนจ์ากการใชสิ้ทธิลดหยอ่นภาษีใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด
และค านวณราคาบา้นขั้นต ่าท่ีสามารถกูไ้ดจ้ากรายไดสุ้ทธิหลงัหกัภาษีและลดหย่อนภาษีเรียบร้อยแลว้ ส าหรับผูท่ี้
ตอ้งการซ้ือบา้นเพ่ือลงทุนปล่อยเช่าต่อ งานวิจยัจะใชค่้าเช่าเปรียบเทียบกบัเงินผอ่นรายเดือนโดยใชค้วามรู้เก่ียว "มลูค่า
ปัจจุบนัสุทธิ" เพ่ือหาความคุม้ค่าท่ีเกิดจากการลงทุนในท่ีพกัอาศยั 
 
ค าส าคัญ :  การบริหารการเงินส่วนบคุคล, การลดหย่อนภาษี, มลูค่าปัจจุบันสุทธิ , ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 
 

Abstract 
House or shelter is one of the four requisites for all. Buying a house could be considered building a stable 
foundation and improving life quality for a family. It is also a good investment due to increasing price 
trend each year and tax reduction policy from the Revenue department which allows up to 100,000 baht a 
year. This research provides guideline in allocating house income and saving money via Android 
application to obtain highest tax reduction while calculating affordable house price for mortgage after total 
net income. For those who buys a house for renting it to others, this research calculates return on 
investment rate based on monthly rent price and mortgage payment using the net present value method. 
keywords :  personal financial management, tax deduction, net present value , android operating system 
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1. บทน า 
 
งานวิจยัช้ินน้ี มีการแบ่งการค านวณออกเป็น 3 ส่วนโดย ในส่วนแรกจะแนะน าวิธีการจดัสรรเงินจากการออม

น าไปลงทุนในผลิตภณัฑต์ราสารทางการเงินท่ีสรรพากรอนุญาตใหน้ าไปลดหย่อนภาษีไดเ้ช่น กองทุน LTF หรือ 
RMF เพ่ือใชป้ระโยชนจ์ากการลดหยอ่นภาษีใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนท่ี 2 ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการมีบา้นเป็นของ
ตนเอง เม่ือทราบรายไดสุ้ทธิหลงัลดหยอ่นและหกัภาษีแลว้กจ็ะน าไปค านวณหาวงเงินกูแ้ละอตัราการผอ่นช าระค่า
บา้นต่อเดือนขั้นต ่าในการซ้ือบา้นท่ีสามารถกูไ้ด ้ และในส่วนท่ี 3 เม่ือเราทราบอตัราการผอ่นช าระค่าบา้นต่อเดือน
แลว้ หากตอ้งการน าบา้นท่ีซ้ือมาไปลงทุนต่อ จะสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีไดห้รือไม่ การค านวณในส่วนท่ี 3 จะ
ใชแ้นวคิดเก่ียวกบั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของเงินลงทุน (Net Present Value : NPV) ซ่ึงในท่ีน้ีคือการลงทุนซ้ือบา้นโดยใช้
เงินออมทั้งหมดหรือใชเ้พียงบางส่วนดาวน์บา้นรวมกบัการกูเ้งินจากธนาคาร โดยค านวณจากเงินผ่อนต่องวด อตัรา
ดอกเบ้ียธนาคาร และระยะเวลาของสินเช่ือ เพ่ือคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนัเปรียบเทียบกบั รายรับท่ีเป็นค่าเช่าวา่ จะตอ้งมีคิด
ค่าเช่าเท่าใดเป็นอยา่งต ่าเพ่ือใหไ้ม่ขาดทุนจากการลงทุน โดยในปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือมีบทบาทส าคญัในทุกอิริยาบถ
ของชีวิต มีความสามารถเทียบเท่ากบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บวกกบัเทคโนโลยีการส่ือสารผา่นอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็ว
มากข้ึน ท าใหน้กัพฒันาโปรแกรมพฒันาโปรแกรมลงโทรศพัทมื์อถือเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบโจทยก์ารใชง้านใหก้บัผูใ้ช้
ในรูปแบบต่าง งานวิจยัช้ินน้ี จดัท าข้ึนเพ่ือใหผู้ท่ี้ตอ้งการมีบา้นเป็นของตนเอง สามารถทดลองค านวณหาความคุม้ค่า
ของการลงทุนซ้ือบา้นส าหรับผูท่ี้มีเงินออมโดยใชป้ระโยชนจ์ากการลดหย่อนภาษีผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ เพ่ือพิจารณา
ถึงความคุม้ค่าและใชต้ดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสุดจากการลงทุนซ้ือท่ีอยูอ่าศยั หรือใชส้ าหรับวางแผน
ภาษีเพ่ือใหไ้ดรั้บประโยชน์จากการลดหยอ่นภาษีสูงสุดได ้ และค านวณความสามารถในการน าบา้นไปลงทุนใหเ้ช่าต่อ
เพ่ือใหไ้ดก้ าไร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การบริหารการเงนิส่วนบุคคล 

 
การบริหารการเงินส่วนบุคคล เป็นการวางแผนการใชจ่้ายเงิน การเก็บออมและการลงทุนใหเ้ป็นระบบเพ่ือให้มี

เงินเหลือเพียงพอกบัการใชจ่้าย รวมถึงการสร้างความมัน่คงทางการเงินใหก้บัชีวิต โดยปกติรายไดท่ี้ไดรั้บมาจะถูก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั และอีกส่วนหน่ึงคือเกบ็ออมไวใ้ชจ่้ายในวนัขา้งหนา้ หากเรา
วางแผนทางการเงินเพ่ือรองรับปัญหาเหล่าน้ีตั้งแต่ตน้ ก็จะช่วยให้เราผ่านพน้จากสถานการณ์ปัญหาทางการเงินได้
อยา่งไม่ยากเยน็ การบริหารการเงินส่วนบุคคล ยงัมีส่วนช่วยส่งเสริมใหบุ้คคลเห็นความส าคญัในเร่ืองของการใชจ่้าย
อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม และยงัท าใหเ้กิดรากฐานท่ีมัน่คงแก่เศรษฐกิจและประเทศชาติอีกดว้ย 
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2.2 ความส าคัญของการออมเงนิ 
 

จุดประสงค์ในการเงินออมเงินของแต่ละบุคคลก็มีเหตุผลแตกต่างกันไป แต่โดยหลกัแลว้ก็เพ่ือความมัน่คง
ทางการเงิน ยิ่งเรามีอายุมากข้ึน ภาระทางการเงินของเราก็ยิ่งสูงข้ึน การวางแผนทางการเงินท่ีดีจะช่วยน าไปสู่ความ
มัน่คงทางการเงินของชีวิต ซ่ึงตอ้งมีการวางแผนค่าใชจ่้ายและการออมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหเ้หมาะสมตาม
ความสามารถ ตามช่วงอายุ  ตามสภาพความเป็นอยู่ของตวัเอง รวมถึงสภาพแวดลอ้มทางการเงิน เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้นอกจากการวางแผนทางการเงินท่ีดีแลว้ ก็
ควรท่ีจะปฏิบติัตามแผนนั้นอยา่งสม ่าเสมอ โดยแผนสามารถปรับเปล่ียนยืดหยุ่นไดด้ว้ยเช่นกนั หลงัจากท่ีเราจดัสรร
เงินใหเ้พียงพอกบัการใชจ่้ายไดแ้ลว้ เม่ือเรามีเงินเหลือและสามารถออมเงินได ้การน าเงินไปลงทุนต่อจะช่วยใหเ้งิน
ออมของเราเพ่ิมมลูค่าและก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดมากข้ึน 

 
2.3 การลงทุนรูปแบบต่างๆ ความส่ียง และผลตอบแทน 

 
การลงทุนมาพร้อมกบัความเส่ียง ไม่จ าเป็นท่ีเราจะตอ้งไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีเสมอไป ส่ิงท่ีเราควรจะทราบก็คือ  

มีการลงทุนแบบใดบ้างท่ีเหมาะสมกับตัวเราเอง แล้วเราจะลงทุนอย่างไรเพ่ือให้เงินออมของเราเพ่ิมมูลค่า 
ผลตอบแทนและมีความเส่ียงเป็นอย่างไร การศึกษาส่ิงท่ีเราจะน าเงินออมของเราไปลงทุนนั้นก็เพ่ือให้เราทราบถึง
ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเราไดรั้บ ไม่ให้เราลงทุนจนเกินตวั เกินความรู้ท่ีเรามี ลงทุนตามความสามารถและ
ความเส่ียงท่ีเรารับไดเ้พ่ือไม่ใหเ้งินออมของเราสูญหาย 

 
ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุน เราควรก าหนดเป้าหมายของระยะเวลา จ านวนเงิน ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ความเส่ียงท่ี

ยอมรับได ้และมีความเป็นไปได ้เคร่ืองมือทางการเงินในรูปแบบต่างๆท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั มีอตัราผลตอบแทน สภาพ
คล่อง ระยะเวลาในการลงทุนและความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 
2.3.1 หุ้นสามญั (Stocks) 

บริษัทท่ีต้องการระดมเงินทุนจากประชาชน จะออกตราสารทุนโดยบริษัทจะจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นบริษทัมหาชน การลงทุนจะท าผา่นบริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือโบรกเกอร์ (Brokers) ผู ้
ท่ีถือหุน้สามญัของบริษทัจะมีสิทธิในความเป็นเจา้ของกิจการ สิทธิในทรัพยสิ์น และรายไดข้องกิจการตามสัดส่วน
ของหุน้ท่ีถือครองอยู่ มีสิทธ์ิออกเสียงหรือออกความคิดเห็นในนโยบายการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงผลตอบแทนท่ี
ไดรั้บกคื็อ มีโอกาสไดก้ าไรจากส่วนต่างของราคาหุน้ (Capital Gains) ในกรณีท่ีราคาหุน้มีมลูค่าสูงข้ึน ในบางบริษทั
ท่ีมีนโยบายจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หากบริษทัมีก าไร ผูถื้อหุน้ก็จะไดรั้บเงินปันผล (Dividends) โดยเงินปันผลน้ียงั
สามารถน าไปเครดิตภาษีในตอนท่ีเรายื่นภาษีแก่สรรพากรไดอี้กดว้ย 
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2.3.2 กองทุนรวม (Mutual Funds) 
กองทุนรวม เป็นการรวมเงินจากนักลงทุนหรือประชาชนท่ีมีเงินออม มาจดัตั้งเป็นกองทุนเพ่ือน าไป

ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีไดต้กลงกบัผูล้งทุน โดยมีบริษทัจดัการกองทุน (Investment Company) เป็นผูบ้ริหารกองทุนให้
มีผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายและขอ้ตกลงท่ีท าไวก้บันกัลงทุน ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในกองทุน
รวมก็คือ ราคาส่วนต่างของหน่วยลงทุนซ่ึงหากเราขายกองทุนไป ก าไรส่วนต่างท่ีไดจ้ะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  เงินปันผล (หักภาษี ณ ท่ีจ่าย 10%) ดงันั้น กองทุนรวมจะเหมาะกบันกัลงทุนท่ีมีเงินทุนจ ากดั ไม่มี
เวลาศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการลงทุน และไม่มีประสบการณ์หรือความช านาญในการลงทุน จึงมีความเส่ียงนอ้ย
กว่าการลงทุนในหุ้นสามญั เน่ืองจากมีคนคอยดูแลเงินของเราให้นั่นเอง ผลตอบแทนจึงข้ึนอยู่กบับริษทัจดัการ
กองทุนท่ีบริหารกองทุนนั้นๆ กองทุนรวมท่ีสามารถน ามาลดหยอ่นภาษีไดก้คื็อ กองทุน LTF และ RMF 

 
2.3.3 กองทุน LTF และ RMF  

1. LTF (Long Term equity Fund) กองทุนรวมหุน้ระยะยาว เป็นกองทุนรวมท่ีน าเงินไปลงทุนในหุ้นจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นการลงทุนแบบระยะยาว การลงทุนใน LTF เป็นการช่วยใหต้ลาดทุนมีเสถียรภาพ
และยงัส่งเสริมใหผู้ล้งทุนมีวินยัในการออมอีกดว้ย (กลต.,2553) 

2. RMF (Retirement Mutual Fund) กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เป็นกองทุนรวมท่ีส่งเสริมใหผู้ล้งทุนมี
วินยัในการออมแบบระยะยาวเพ่ือวยัเกษียณหลงัจากวยัท่ีไม่ไดท้ างาน และไม่มีรายไดป้ระจ าแลว้ (กลต.,2553) 

กองทุนทั้ง 2 ประเภทนั้น ทางกรมสรรพากรไดใ้ห้สิทธ์ิในการน าเงินตามจ านวนท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนมาหกัลดหยอ่นภาษีได ้โดยเราสามารถซ้ือกองทุน LTF และ RMF ไดไ้ม่เกิน 15% ของเงินไดพึ้งประเมิน และ
สามารถลดหยอ่นภาษีไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท (กรมสรรพากร,2556) 

 
2.3.4 หุ้นกู้ (Bonds) 

หุน้กู ้หรือ ตราสารหน้ี เป็นตราสารทางการเงินอีกรูปแบบหน่ึง โดยบริษทัเอกชนเป็นผูอ้อก มีจุดประสงค์
เพ่ือระดมทุนจากนกัลงทุนหรือประชาชนเพ่ือน าไปลงทุนต่อเพ่ือขยายธุรกิจ ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูจ้ะมีฐานะเป็น "ลูกหน้ี" 
โดยมีภาระในการจ่ายคืนหน้ีและดอกเบ้ียใหก้บัผูถื้อหุน้กู ้ซ่ึงมีฐานะเป็น "เจา้หน้ี" โดยในสัญญาจะมีการระบุขอ้มูล
หลกัๆของหุ้นกู้เอาไว ้เช่น มูลค่าตาสาร (Face Value) ดอกเบ้ียท่ีได้รับ (Interest) หรืออตัราดอกเบ้ียหุ้นกู ้(Bond 
Coupon) ระยะเวลาหุน้กูค้รบก าหนดไถ่ถอน (Maturity Date) เม่ือครบก าหนดระยะเวลาไถ่ถอน ผูอ้อกหุน้กูก้็จะคืน
เงินใหก้บัผูถื้อหุน้กู ้(กลต.,2553) การซ้ือหุน้กูไ้ม่สามารถน ามาใชล้ดหยอ่นภาษีได ้(กรมสรรพากร,2554) 

 
2.3.5 อสังหาริมทรัพย์ (Properties) 

การซ้ือท่ีอยู่อาศยัก็ถือเป็นการออมเงินในอีกรูปแบบหน่ึง โดยบา้นหรือท่ีอยู่อาศยัถือเป็น 1 ในปัจจยั 4 
ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์การมีบา้นนั้นถือว่าเป็นการเร่ิมสร้างความมัน่คงให้กบัตนเองในอนาคต การ
ลงทุนในท่ีอยู่อาศยัถือเป็นเร่ืองท่ีคุม้ค่า เน่ืองจากราคาบา้นปรับตวัสูงข้ึนในทุกๆปี นอกจากน้ี ท่ีดินยงัเป็นทรัพยากร
ท่ีมีอยูจ่  ากดั ราคาจึงปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนตามความตอ้งการภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน และสภาวะเงินเฟ้อของประเทศ  
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รูปภาพที่ 1.1 ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั 4 ประเภทจากฐานขอ้มลูสินเช่ือธนาคารพาณิชยร์ายคร่ึงปี พ.ศ. 2551 – 2557 
ท่ีมา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
อสังหาริมทรัพยถื์อเป็นสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องต ่า คือ ซ้ือขายค่อนขา้งยาก ผูล้งทุนจ าเป็นตอ้งพิจารณา

ถึงความคุ้มค่าในการลงทุนซ้ือท่ีอยู่อาศัยด้วย โดยส่วนใหญ่แลว้ ผูท่ี้ต้องการซ้ือบ้านมกัเลือกกู้เงินกับธนาคาร
มากกว่าท่ีจะซ้ือดว้ยเงินสด เน่ืองจาก การซ้ือบา้นจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง เป็นภาระทางการเงินท่ีหนกั
และยาวนานตามระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสินเช่ือ เพ่ือท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงบา้น ผูซ้ื้อจึงตอ้งวางแผนการเงินใหดี้พอก่อนท่ี
จะลงทุน ถึงแมว้า่ดอกเบ้ียผอ่นบา้นจะสามารถน ามาใชล้ดหยอ่นภาษีได ้แต่ผูซ้ื้อก็ตอ้งแบกรับค่าใชจ้ากดอกเบ้ียเงินกู้
ดว้ยเช่นกนั จึงตอ้งมองในระยะยาวว่าการลงทุนน้ีคุม้ค่าหรือไม่ และสามารถใชป้ระโยชน์จากการลดหย่อนภาษีได้
เตม็ท่ีหรือไม่ 

 
2.4 ประมวลรัษฎากรที่เกีย่วข้อง 

2.4.1 อตัราภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา 
กรมสรรพากร (2554) ไดใ้หค้วามหมายของอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาว่า "ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คือ 

ภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคลทัว่ไป หรือจากหน่วยภาษีท่ีมีลกัษณะพิเศษ ตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีรายไดเ้กิดข้ึนตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด โดยปกติจดัเกบ็เป็นรายปี รายไดท่ี้เกิดข้ึนในปีใดๆ ผูมี้รายไดมี้หนา้ท่ีตอ้งน าไปแสดงรายการตนเอง
ตามแบบแสดงรายการภาษีท่ีก าหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถดัไป ส าหรับผูมี้เงินไดบ้างกรณีกฎหมาย
ยงัก าหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนคร่ึงปี ส าหรับรายได ้ท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงคร่ึงปีแรก เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระ
ภาษีท่ีตอ้งช าระและเงินไดบ้างกรณี กฎหมายก าหนดให้ ผูจ่้ายท าหนา้ท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดท่ี้จ่ายบางส่วน 
เพ่ือใหมี้การทยอยช าระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเ้กิดข้ึนอีกดว้ย" 

 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                 255  
 

ตารางที่ 2.4.1  โครงสร้างภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา รายไดปี้ 2557 เป็นตน้ไป 
 

เงนิได้สุทธิ ภาษี ภาษสูีงสุดในขั้น
(หน่วย : บาท) 

ภาษสีะสมสูงสุด
(หน่วย : บาท) ต า่สุด สูงสุด 

1 150,000 ยกเวน้ภาษี - - 
150,001 300,000 5% 10,000 15,000 
300,001 500,000 10% 20,000 35,000 
500,001 750,000 15% 37,500 67,500 
750,001 1,000,000 20% 50,000 107,500 

1,000,0001 2,000,000 25% 250,000 337,500 
2,000,0001 4,000,000 30% 600,000 900,000 
4,000,0001 - 35%  ไม่จ ากดั 

หมายเหตุ:  ขอ้มลู พ.ศ. 2557 
ท่ีมา: กรมสรรพากร 
 
2.5 ผลประโยชน์จากดอกเบีย้เงนิกู้เพือ่ซ้ือที่อยู่อาศัย 
  

สิทธิประโยชน์ส าหรับผูเ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เพ่ือจูงใจให้มีการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยม์ากข้ึน และ
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน ผูท่ี้กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวล
รัษฎากร เพ่ือซ้ือ จดจ านอง เช่าซ้ือ หรือสร้างท่ีอยู่อาศยั ไม่ว่าจะเป็น คอนโดมิเนียม อาคาร ห้องชุด หรือ บา้น ทั้ง
บา้นใหม่และบา้นมือ 2 รวมไปถึงการกูย้ืมเงินเพ่ือน ามาช าระหน้ีท่ีอยู่อาศยัเดิม สามารถน าดอกเบ้ียมาใชสิ้ทธ์ิในการ
หกัลดหย่อนภาษีไดต้ามท่ีจ่ายจริง สูงสุดถึงปีละ 100,000 บาท แต่หากมีผูกู้ร่้วมดว้ย สิทธิลดหย่อนภาษีก็จะถูกแบ่ง
คร่ึง โดยลดหยอ่นไดสู้งสุดคนละ 50,000 บาท ซ่ึงระยะเวลาท่ีจ านองจะตอ้งเท่ากบัระยะเวลาของสญัญากูย้ืมดว้ย 
ท่ีมา: (กรมสรรพากร, 2555) 
 
2.6 Java Programming Language 

 
ภาษาคอมพิวเตอร์ Java ถือก าเนิดในปี ค.ศ. 1996 เป็นภาษาเขียนโปรแกรมท่ีถูกพฒันาข้ึนโดยทีมวิศวกร

คอมพิวเตอร์ของบริษทั "ซนั ไมโครซิสเตม็ส์" มีจุดประสงคเ์พ่ือน ามาแทนท่ีภาษา C++ ซ่ึงมีรูปแบบไวยากรณ์ของ
ภาษาท่ีสามารถเรียนรู้ไดง่้าย มีกลไกของภาษาท่ีไม่ซับซ้อน ดงันั้น ผูท่ี้เคยเขียนโปรแกรมภาษา C++ มาก่อนจะ
สามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา Java ไดอ้ย่างไม่ยากเยน็นกั จุดเด่นของภาษา  Java คือการสนบัสนุนการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming : OOP) โดยโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนสามารถใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบนเดสกท์็อป อินเตอร์เน็ต หรือบนระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค จุดมุ่งหมายส าคญัของ
โปรแกรมภาษา Java กเ็พ่ือการท าใหโ้ปรแกรมสามารถท างานบนเคร่ืองท่ีมีระบบต่างกนั โดยท่ีไม่จ าเป็นตอ้งสร้าง
หรือดดัแปลงโปรแกรมใหม่ (ดร. วีระศกัด์ิ ซึงถาวร,2547:1) 
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2.7 Object Oriented Programming (OOP) 
 

เป็นแนวคิดในการสร้างโปรแกรมโดยการมองส่วนประกอบของโปรแกรมเป็นเหมือนวตัถุช้ินหน่ึง วตัถุช้ิน
นั้นกจ็ะมีคุณสมบติั (property) และการท างาน (method) ของตวัมนัเองวา่สามารถท าอะไรไดบ้า้ง การเขียนโปแกรม
แบบ OOP เป็นการเขียนโปรแกรมโดยการประกอบกันของโปรแกรมย่อย ให้เป็นโปรแกรมใหญ่ท่ีมีความ
สลบัซบัซอ้นใหส้ามารถท างานร่วมกนัได ้และสามารถน าส่วนประกอบของโปรแกรมกลบัมาใชใ้หม่ (reuse) เพ่ือ
ลดความซ ้ าซอ้นในการพฒันาโปรแกรมโดยเราไม่จ าเป็นตอ้งทราบถึงองคป์ระกอบของโปรแกรมยอ่ยนั้น เพียงแค่รู้
วา่โปรแกรมท างานอย่างไรก็พอ ท าใหล้ดเวลาในการพฒันาโปรแกรมลงได ้และดว้ยแนวคิดน้ีท าให้การเขียนแบบ 
OOP เป็นท่ีนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึง ภาษา Java เป็นภาษาท่ีสนบัสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 
(ดร. วีระศกัด์ิ ซึงถาวร,2547:137) 

 
2.8 Android 
 

เป็นระบบปฏิบติัการณ์ท่ีถูกออกแบบมาส าหรับอุปกรณ์พกพาท่ีใช้หนา้จอแบบสัมผสั เช่น โทรศพัท์มือถือ หรือ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบแท็บเลต็ พฒันาข้ึนโดยบริษทั "แอนดรอยด"์ ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2546 ใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ 
Java ในการพฒันา หลงัจากนั้นไดถู้กบริษทั "กเูก้ิล" ซ้ือกิจการไปในปี พ.ศ. 2548 เพ่ือไปพฒันาต่อ บริษทั กูเก้ิล ไดท้ า
การพฒันาระบบปฏิบติัการแอนดรอยดม์าแลว้ 21 เวอร์ชัน่ เร่ิมออกจ าหน่ายในปี พ.ศ. 2551 โดยปัจจุบนับริษทักเูก้ิลได้
พฒันาระบบปฏิบติัการแอนดรอยดถึ์งเวอร์ชัน่ 5.0 มีช่ือเรียกเวอร์ชัน่น้ีวา่ Lollipop (กเูก้ิล,2557) 
 

3. วธิีการศึกษา  
 

1. ออกแบบส าหรับโทรศพัทมื์อถือท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการบน แอนดรอยด ์เวอร์ชัน่ 4.0 เป็นอยา่งต ่า 
2. ค านวณภาษีโดยใช้เกณฑ์อตัราภาษี ปี 2557 และ รายการลดหย่อนภาษีในปี 2557 หากมีการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต จะตอ้งเขียนโปรแกรมเพ่ือก าหนดเง่ือนไขในการค านวณใหม่ 

3. เน่ืองจากเป็นการค านวณในเบ้ืองตน้ การค านวณมูลค่าปัจจุบนั จะค านวณโดยใช้กรณีท่ีมีการผ่อนช าระเงิน
เท่ากนัทุกงวด  และอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

4. การค านวณอา้งอิงพ้ืนฐานของผูท่ี้มีเงินออม 
 
งานวิจยัช้ินน้ีแบ่งการค านวณออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. การค านวณการหกัลดหยอ่นและยกเวน้ภาษีเพ่ือค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
2. ค านวณหาวงเงินกูแ้ละอตัราการผ่อนช าระค่าบา้นต่อเดือนขั้นต ่าในการซ้ือบา้นท่ีสามารถกูไ้ดจ้ากรายไดสุ้ทธิ
หลงัหกัลดหยอ่นและจ่ายภาษีไปแลว้  

3. ค านวณหาความคุม้ค่าในการลงทุนซ้ือบา้นหากตอ้งการน าบา้นท่ีซ้ือไปลงทุนต่อโดยการใหบุ้คคลเช่า 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย  
 
4.1 ขั้นตอนในการค านวณส่วนท่ี 1 ให้ผูใ้ช้กรอกรายได้ โบนัส และอ่ืนๆ  รวมกนัเป็นรายได้สุทธิ และคิด

ลดหยอ่นภาษีในเบ้ืองตน้ 
ตารางที่ 4.1 รายการหกัลดหยอ่น/ยกเวน้ภาษีและอตัราค่าหกัลดหยอ่นปี 2557 

รายการหักลดหย่อน/ยกเว้นภาษ ี อตัราค่าหักลดหย่อน 

หกัค่าใชจ่้าย 40% ของ รายไดสุ้ทธิ ไม่เกิน 60,000 บาท 

หกัค่าลดหยอ่น ผูมี้เงินไดส่้วนบุคคล 30,000 บาท 

คู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้ 30,000 บาท 

หกัลดหยอ่นบุตร คนละ 15,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 คน 

หกัลดหยอ่นการศึกษาบุตร คนละ 2,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 คน 

การท่องเท่ียวภายในประเทศ ตามท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท 

* อุปการะเล้ียงดบิูดา มารดาอาย ุ60 ปีข้ึนไป คนละ 30,000 บาท ไม่เกิน 120,000 บาท 

* เล้ียงดูผูพิ้การ คนละ 60,000 บาท 

กองทุนประกนัสงัคม ตามท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 9,000 บาท 

เบ้ียประกนัสุขภาพบิดา มารดา ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

บริจาคเพ่ือการศึกษา 2 เท่าตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10%  ของเงินไดห้ลงัหกัลดหยอ่น 

บริจาคทัว่ไป ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินไดห้ลงัหกัลดหยอ่น 

* มีเงินไดพึ้งประเมินนอ้ยกวา่ 30,000 บาทต่อปี 

น ารายไดสุ้ทธิหลงัหกัลดหยอ่นภาษีเบ้ืองตน้มาค านวณหาภาษีท่ีตอ้งจ่าย ในกรณีท่ีหากมีภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิม กจ็ะ
น าเงินส่วนนั้นไปค านวณต่อเพ่ือจดัสรรเงินลงทุนในผลิตภณัฑต์ราสารทางการเงินท่ีสามารถน าไปลดหยอ่นภาษีได ้
เช่น กองทุน LTF หรือ RMF โดยลงทุนใหส้ามารถลดหยอ่นภาษีใหไ้ดเ้ท่ากบัเงินภาษีท่ีตอ้งจ่าย 

 
4.2 ขั้นตอนในการค านวณส่วนท่ี 2 คิดลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในผลิตภณัฑต์ราสารทางการเงินท่ีสามารถ

ลดหยอ่นภาษีได ้
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ตารางที่ 4.2 รายการหกัลดหยอ่น/ยกเวน้ภาษีและอตัราค่าหกัลดหยอ่นปี 2557 

รายการหักลดหย่อน/ยกเว้นภาษ ี อตัราค่าหักลดหย่อน 

เบ้ียประกนัชีวิตทัว่ไป  ตามท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท 

กองทุน LTF ไม่เกิน 15% ของรายได ้และไม่เกิน  500,000 บาท 

กองทุน RMF  ไม่เกิน 15% ของรายได ้และเม่ือรวมกบัลงทุนใน กองทุนบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการ(กบข.) และ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้ทั้งหมด

ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ(กบข.) ไม่เกิน 15% ของรายได ้และไม่เกิน 200,000 บาท และเม่ือรวมกบั RMF 

และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้ทั้งหมด ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไม่เกิน 15% ของรายได ้และเม่ือรวมกบัการลงทุนใน RMF  และ

กองทุนบ าเหน็จ บ านาญขา้ราชการ(กบข.)  แลว้ทั้งหมดตอ้งไม่

เกิน 500,000 บาท 

ดอกเบ้ียจากการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั  ตามท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท 

 
เม่ือไดร้ายไดสุ้ทธิหลงัหกัลดหยอ่นภาษีไดแ้ลว้ จะน ารายไดสุ้ทธิดงักล่าวนั้นไปค านวณต่อเพ่ือหาจ านวนเงินขั้น

ต ่าท่ีสามารถกูเ้งินซ้ือบา้นได ้
1. กรอกเงินดาวน ์
2. วงเงินสุทธิ = วงเงินท่ีขอกู ้- เงินดาวน ์
3. กรอกอตัราดอกเบ้ียต่อปี 
4. จ านวนปีท่ีตอ้งผอ่น 
5. ค านวณเงินผอ่นต่อเดือน จากวงเงินกูสุ้ทธิ อตัราดอกเบ้ีย และ จ านวนปีท่ีตอ้งผอ่น 
6. ค านวณดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่าย และจ านวนเงินท่ีสามารถน าไปลดหยอ่นภาษีได ้

 
4.3 ขั้นตอนในการค านวณส่วนท่ี 3 

ในส่วนของการลงทุน หากซ้ือบา้นมาแลว้ตอ้งการปล่อยเช่า จะทดลองค านวณก่อนลงทุนจริงว่าหากน า
บา้นท่ีซ้ือมานั้นไปปล่อยเช่า จะสามารถท าก าไรไดห้รือไม่ โดยดูจากค่าผ่อนบา้นเปรียบเทียบกบัค่าเช่า ซ่ึงใชค้วามรู้
เก่ียวกบั "มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ" (Net Present Value : NPV) และ ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate Of Return : IRR) 
ในการหาผลตอบแทนจากการลงทุนซ้ือบา้น 

1. เงินดาวน ์ท่ีไดจ้ากขอ้มลูของผูใ้ชข้า้งตน้ 
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2. เงินผอ่นต่อเดือนท่ีไดจ้ากการค านวณขา้งตน้ (ท าใหเ้ป็น ต่อปี) 
3. กรอกค่าเช่าท่ีตอ้งการ (ท าใหเ้ป็น ต่อปี) 
4. ค านวณหาอตัราดอกเบ้ีย IRR ท่ีท าให ้NPV เท่ากบั 0  

 

 
 

รูปภาพที่ 1.2 ตวัอย่างแบบจ าลองหน้าจอโปรแกรมค านวณผลประโยชน์จากการออมเงินเพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศยับน
โทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการณ์แอนดรอยด ์

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ในการพิจารณาผลลพัธ์ท่ีได ้จะแยกพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดย ในส่วนท่ี 1 คือการค านวณการหักภาษีและใช้

ประโยชน์จากสิทธิในการลดหย่อนภาษีไดสู้งสุด การน าเงินออมไปลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีสามารถน าไป
ลดหย่อนภาษีท าให้เราสามารถลดการจ่ายภาษีลงหรือไม่ตอ้งจ่ายภาษีเลยได ้ในส่วนท่ี 2 คือการน าบา้นท่ีซ้ือมาไป
ลงทุนต่อโดยการปล่อยเช่า โดยค านวณค่าเช่าเปรียบเทียบกบัค่างวดผ่อนบา้นท่ีท าให้การลงทุนในบา้นนั้นให้ท่ี
ผลตอบแทนเป็นบวก ซ่ึงใชค้วามการค านวณเก่ียวกบั "มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ" โดยค านวณจากมูลค่ากระแสเงินสดจ่าย 
ซ่ึงก็คือ เงินดาวน์และค่าผ่อนบา้นต่องวด และมูลค่ากระแสเงินสดรับ ซ่ึงก็คือ ค่าเช่าท่ีไดรั้บ ผลลพัธ์ท่ีไดพิ้จารณา
จาก 2 ตวัแปร กคื็อ NPV และ IRR โดยท่ี 

 
NPV > 0 หมายถึง มีความเหมาะสมในการลงทุน เน่ืองจากไดผ้ลก าไร 
NPV < 0 หมายถึง ไม่เหมาะสมแก่การลงทุน เน่ืองจากใหผ้ลขาดทุน 
NPV = 0 หมายถึง การลงทุนคุม้ทุนพอดี อาจตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
IRR >  อตัราดอกเบ้ียเงินกูธ้นาคาร หมายถึง มีความเหมาะสมในการลงทุน เน่ืองจากไดผ้ลก าไร 
IRR <  อตัราดอกเบ้ียเงินกูธ้นาคาร หมายถึง ไม่เหมาะสมแก่การลงทุน เน่ืองจากใหผ้ลขาดทุน 
IRR =  อตัราดอกเบ้ียเงินกูธ้นาคาร หมายถึง การลงทุนคุม้ทุนพอดี อาจตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงนิที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
บริษทักลุ่มธุรกจิการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Studying the relationship of financial ratios that affect the "Rate of return"for 
the registered agribusiness companies on the Stock Exchange of Thailand 

จุฑามาศ โพธิศิริ1 และ ลลติา หงส์รัตนวงศ์2 

Juthamat Photisiri and Lalita Hongratanawong  

บทคดัย่อ 
 การศึกษาความสัมพันธ์ของอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษัทกลุ่มธุรกิจ
การเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยจดัเก็บขอ้มูลจากงบการเงินของหลกัทรัพยแ์บบ
รายไตรมาสปี พ.ศ.2547 – ปี พ.ศ.2556 เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทน
จ านวน 13 บริษทั วตัถุประสงคเ์พ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนของบริษทั
กลุ่มธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัราส่วนทางการเงิน 8 อตัราส่วน เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัผูล้งทุนในกลุ่มบริษทัการเกษตรเห็นประโยชน์ของ
อตัราส่วนทางการเงินและสามารถเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบับริษทัของตนเอง จากการศึกษาพบว่าอตัราส่วนทาง
การเงินท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของบริษทัในกลุ่มธุรกิจ
การเกษตรมากท่ีสุด คือ อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายภาระดอกเบ้ีย ดงันั้นผูล้งทุนจึงควรใหค้วามส าคญักบั
อตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวมากกวา่อตัราทางการเงินตวัอ่ืน 
ค าส าคัญ: ธุรกิจการเกษตร, อัตราส่วนทางการเงิน, อัตราผลตอบแทน, ความสัมพันธ์ 

Abstract 
 Studying the relationship of financial ratios that affect the "Rate of return" for the registered agribusiness 
companies on the Stock Exchange of Thailand by researched from the financial statements of the each companies 
from 2004 - 2013 to find out the financial ratios that affect the "Rate of return" of the 13 companies. Objective: to 
determine the relationship of financial ratios that affect the "Rate of return" for the registered agribusiness 
companies on the Stock Exchange of Thailand by studied between the 8 financial ratios for guidance the 
agricultural investors, determined the benefits of financial ratios and can use the right method for their own 
companies.  The study found that the most affected ratios were associated the "Rate of return" for the registered 
agribusiness companies ratio is measures of the Interest Coverage. Therefore, investors should intend on this 
financial ratio than the others. 
Keywords: agribusiness, financial ratios, rate of return, relationship 
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1. บทน า 
 
 การประกอบกิจกรรมการเกษตรมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั จากการใชแ้รงงานคนและสัตว ์มาเป็น
การใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรมากข้ึนตามกระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี รูปแบบของการผลิตเพ่ือใชย้งัชีพใน
ครอบครัวกเ็ปล่ียนมาเป็นการผลิตเพ่ือการคา้ 
 ประเทศไทยแมว้่าจะเป็นประเทศท่ีมีการประกอบกิจการการเกษตรมาเป็นเวลานานแสนนาน ก็ยงัคงมี
ปัญหาเก่ียวกบัการเกษตรเป็นจ านวนมาก (ส่วนใหญ่เป็นปัญหาท่ีเกิดกบัเกษตรกรท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการ
ในธุรกิจการเกษตร) ปัญหาเหล่าน้ีอาจจะไม่มีวนัหมดไปเน่ืองจากมีปัจจยัและสาเหตุหลายประการ เช่น คุณภาพของ
สินคา้การเกษตรยงัไม่ดีพอ สินคา้มีอายุจ ากดั ผลผลิตบางอย่างตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน เช่น ฤดูกาล พ้ืนท่ี ปริมาณน ้า
ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้โครงสร้างของธุรกิจการเกษตรยงัไม่เหมาะสม นโยบายของรัฐ การส่งเสริมการเกษตร 
ระบบการตลาด เกษตรกร และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 การแกปั้ญหาธุรกิจการเกษตรนั้นมีหลาย ๆ หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งท าหนา้ท่ีในการช่วยเหลือ แต่ส่วน
ท่ีส าคัญท่ีสุดคือภาครัฐบาล ปัญหาการเกษตรเป็นปัญหาท่ีใหญ่และเป็นปัญหาท่ีมีการสะสมมานาน ดงัท่ีเห็นมี
บรรดากลุ่มเกษตรกรมาชุมนุมประทว้งกนัทุกยุคทุกสมยัและทุกรัฐบาล วิธีการแกปั้ญหาของรัฐท่ีผ่านมานั้นเท่าท่ี
สังเกตก็มีอยู่หลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม อย่างเช่นการให้ความช่วยเหลือผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรใน
รูปแบบต่าง ๆ การจดัตั้งตลาดกลางเกษตร การประกนัราคา และอ่ืน ๆ ซ่ึงการแกปั้ญหาลว้นไม่มีการจบส้ิน 
 การแกปั้ญหาวิธีหน่ึงกคื็อการเพ่ิมคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อหน่วยใหสู้งข้ึน รวมทั้งการสร้างมลูค่าเพ่ิม
ให้กบัสินคา้การเกษตร เน่ืองจากท่ีผ่านมาเม่ือพิจารณาถึงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตการเกษตรต่อพ้ืนท่ีของ
ไทยกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้พบว่า ทั้ งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรยงัต ่ากว่าประเทศท่ีมีการ
พฒันาแล้วมาก ดังนั้นการพัฒนาธุรกิจการเกษตรของไทยจึงจ าเป็นต้องพ่ึงเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการ
ด าเนินการให้มากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามจ าเป็นตอ้งมีการประยุกต์ให้เหมาะสมกบัการน ามาใชง้านดว้ย มิฉะนั้นจะ
กลายเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่า 
 จากปรากฏการณ์ขา้งตน้จึงท าใหผู้วิ้จยัสนใจศึกษาเร่ือง ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจการเกษตร เพ่ือ
ศึกษาถึงโครงสร้างการลงทุน ตน้ทุนในการประกอบธุรกิจ ความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจ ส าหรับการประกอบการ
ตดัสินใจในการการลงทุนธุรกิจการเกษตร ให้ด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืนโดยผูวิ้จยัได้สนใจศึกษาธุรกิจ
การเกษตร ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้น 
 ในการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ดังน้ี เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านอัตราส่วนทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนของธุรกิจการเกษตร และ เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัรา
ผลตอบแทนของธุรกิจการเกษตร 
 ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดรั้บจากการศึกษาน้ี สามารถทราบถึงปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลกระทบ
ต่ออตัราผลตอบแทนของธุรกิจการเกษตร ท่ีอาจจะส่งผลต่อการเลือกลงทุนเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทน และลดความเส่ียง
ท่ีอาจจะเกิดจากการลงทุน สามารถน าผลการศึกษาความสัมพนัธ์ไปพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนและการตดัสินใจในการลงทุนใหแ้ก่นกัลงทุนท่ีมีความสนใจ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
 
ลกัษณะของธุรกิจการเกษตร 

   การเกษตร ท าหนา้ท่ีดูแล ก ากบั ควบคุม คดัสรร และจดัหาแหล่งท่ีมาของปัจจยัการผลิต หรือผลิตผลดา้น

การเกษตร เพ่ือน าไปผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานรวมถึง

วิเคราะห์สถานการณ์ทางดา้นการตลาดของผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตรนั้นๆ 
ประเภทของธุรกิจการเกษตร 

   การแบ่งประเภทของธุรกิจการเกษตรตามลกัษณะของกิจกรรม ไดแ้ก่ การท านา การท าไร่ การท าสวน 

การท าป่าไม ้การท าปศุสตัว ์เป็นตน้ 

แนวโนม้ของธุรกิจการเกษตร 

   แนวโน้มธุรกิจเกษตร มี 4 ปัจจยัแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการโดย 4 ปัจจยัหลกัท่ีเป็นปัจจยั

แวดลอ้มส าคญัซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการธุรกิจเกษตร (ศาสตราจารย ์ราลฟ์ คริสต้ี ,ศาสตราจารยลุ์ย ดิวิ

นากราเซีย ผูจ้ดัการ. 2556.) ไดแ้ก่ 

   1. “เทคโนโลยี” ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ไอที ซ่ึงเขา้มามีบทบาทอย่างมาก รวมถึง ในเร่ืองของ Bio 

Technology, Modern Technology และ NANO Technology   

2. “นโยบาย” ซ่ึงส่วนใหญ่จะมาจากรัฐบาล ถา้รัฐมีนโยบายสนบัสนุนก็จะผลกัดนัไดง่้าย ไม่วา่จะเป็นเร่ือง

มาตรฐานต่างๆ ความปลอดภยั และการแข่งขนัอยา่งยติุธรรม  

   3. “ส่ิงแวดลอ้ม” ดว้ยการดูแลใหเ้กิดความยัง่ยืน เช่น เร่ืองการใส่สารเคมี โดยการใหค้วามส าคญักบัการ

สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

   4. “คน” คนท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีทกัษะความสามารถ ความรู้ และมีคุณภาพ 
 

ขณะท่ี ทิศทางหรือแนวโนม้ของธุรกิจเกษตรในอนาคตจะเผชิญกบัเร่ืองต่างๆ ดงัน้ีคือ  
   1. Urbanization การเคล่ือนยา้ยของคนชนบทเขา้สู่เมือง การตอ้งการความสะดวกสบายของคน ความ

ตอ้งการรสชาติท่ีหลากหลาย ดงันั้น การท่ีจะท าธุรกิจกบัประเทศต่างๆ จึงตอ้งศึกษาวฒันธรรมของประเทศนั้นๆ ให้

ดี เช่น อินโดนีเซีย มีกลุ่ม middle class หรือกลุ่มชนชั้นกลางมากข้ึน ซ่ึงอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีประชากรมาก

ท่ีสุดในอาเซียน มาตรฐานการเพ่ิมรายไดจ้ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกษตร 

   2. การเปล่ียนแปลงของ food system หรือการน าสินค้าเข้าไปจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรือ

ซูเปอร์มาร์เกต็ ซ่ึงตอ้งการความสะดวกสบายในรูปแบบใหม่ๆ และความหลากหลายของสินคา้ท่ีมีมากข้ึน 
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   3. แรงกดดนัจากประเทศผูซ้ื้อจากทัว่โลก โดยเฉพาะการด าเนินธุรกิจตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบความ

ปลอดภยัของอาหาร เช่น ตอ้งมีใบรับรองเร่ืองความปลอดภยั ซ่ึงผูผ้ลิตตอ้งปฏิบัติตามให้ได ้เช่น อินโดนีเซียมี

ประชากร 250 ลา้นคน เป็นมุสลิม 90% จึงตอ้งการอาหารท่ีผ่านการรับรองฮาลาล หรือตอ้งลดการใชส้ารเคมี จึง

ตอ้งใช ้Bio Technology มาช่วย เป็นตน้ 

    4. การเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ เช่น การเพ่ิมอุณหภูมิน ้าเพียง 1องศา อาจจะท าใหส้ตัวน์ ้ายา้ย

แหล่งท่ีอยู ่ไปอยูแ่หล่งอ่ืน เป็นตน้ 

   คู่แข่ง เช่น ออ้ยเดิมผลิตเป็นน ้ าตาล แต่ตอนน้ีมีการน าไปกลัน่ดว้ยจุลินทรียเ์พ่ือผลิตเป็นแอลกอฮอลไ์ด ้

จึงเกิดการแข่งขนักนัเองระหวา่งผูผ้ลิตน ้าตาลและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีไดจ้ากการเกษตร 

   เง่ือนไขทางการคา้ ทั้งการเปิดเสรีทางการคา้ หรือ FTA ของอาเซียน และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หรือ AEC ในปี 2015  

   ความไม่มัน่คงทางการเมืองของหลายประเทศในอาเซียน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งค านึงถึงและเตรียมรับมือ  

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 ธาราทิพย ์ สิริจินดา,2553 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินท่ีอธิบาย

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัใน 4 ดา้น คือ ดา้นความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 

ดา้นประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์(Efficiency) ดา้นสภาพคล่อง( Liquidity) และดา้นมลูค่าตลาดหรือการเติบโต 

(Growth) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรัพย ์(Total Return) เพ่ือท่ีจะไดส้ามารถน าไปใชใ้นการ

พิจารณาตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนคุม้ค่า ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยขอ้มูล

อตัราส่วนทางการเงินท่ีไดจ้ากงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษา

พบวา่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 99 อตัราส่วนมูลค่าตลาดของส่วนของผูถื้อหุน้ต่อมลูค่าตามบญัชีของส่วนของผู ้

ถือหุน้มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

บุญนาค เกิดสินธ์ุ ,2554 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของหลกัทรัพย์
กลุ่มพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงินรายไตรมาส ทั้งหมด 7 
อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น 
อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม และราคาตลาดของหลกัทรัพย ์รายไตรมาสท่ี 1 ปี 2552 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี 2554 
ใชก้ารทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีสหสัมพนัธ์ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนทางการเงินทั้ง 7 
อัตราส่วน มีความสัมพันธ์กับราคาตลาดของหลักทรัพย์ ในทิศทางเดียวกัน จึงสามารถใช้เป็นตัวบ่งช้ีการ
เปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพยไ์ด ้
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    อริษา สุรัสโม,2554 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของหลกัทรัพย์
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค โดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงิน มาทดสอบสมมติฐานดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือระดบั
นัยส าคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธ์กับราคาตลาดหลกัทรัพยข์องกลุ่ม
พลงังานและสาธารณูปโภคมากท่ีสุด คือ อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามการบญัชีต่อหุน้ ส่วนอตัราส่วนท่ีไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัราคาตลาด คือ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
    Abdolreza Ghasempour and Mehdi Ghasempour,2013 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงิน
กบัผลตอบแทนของบริษทัท่ีมีความผิดปกติ โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 9 อตัราส่วน เลือกตวัอย่างบริษทัมา 54 
บริษทั และใช้ F_Score ของ Joseph Piotroski เป็นตวัทดสอบ ผลการทดสอบพบว่า อตัราส่วนทุกตัวบ่งบอกถึง
ความสมัพนัธ์ของผลตอบแทนของราคาหุน้หากไม่มีการเปล่ียนแปลงตวัเลขพ้ืนฐานในบญัชี 
 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 ขอบเขตการวจัิย 
 
1.ขอบเขตดา้นประชากรท่ีจะศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูจากแหล่งทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชส้ าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

คือ บริษทัในกลุ่มธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีทั้งหมด 13 บริษทั ไดแ้ก่ 

1.บริษทั หอ้งเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) 

2.บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) 

3.บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ ดส์ จ ากดั(มหาชน) 

4.บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

5.บริษทั อีเทอเนิล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) 

6.บริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

7.บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 

8.บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 

9.บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

10.บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

11.บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

12.บริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

13.บริษทั ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
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2.ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชศึ้กษา 

 ตวัแปรตน้ : อตัราส่วนทางการเงินรายไตรมาส ยอ้นหลงั 10 ปี ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ.2547 ถึง ไตร
มาสท่ี 4 ของปี 2556 ไดแ้ก่ 

 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) 
 อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) 
 อตัราการหมุนของทรัพยสิ์นรวม (TAT) 
 อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงั (IT) 
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (LA) 
 อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายภาระดอกเบ้ีย (LI) 
 ผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ (PN) 
 ผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 

    ตวัแปรตาม : อตัราผลตอบแทนของบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเกษตร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
    ขอ้มลูท่ีใชเ้ป็นขอ้มลูแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมมาจาก 
    1. ขอ้มลูยอ้นหลงัของอตัราส่วนทางการเงินและขอ้มลูราคาหุน้ของบริษทัรายไตรมาส ระหวา่งปี 2547 – 
2556 ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจการเกษตร โดยท่ีมาของขอ้มูลรวบรวมจาก
ฐานขอ้มลูผา่นทาง website ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ www.set.or.th, www.setsmart.com 
    2. บทความ รายงานวิจยั และส่ือส่ิงพิมพต่์างๆท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
 
3.3 การจัดการกระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล  
 
    ศึกษาโดยก าหนดแนวทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยน าข้อมูลท่ีรวบรวม
ไดม้าท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยเคร่ืองทางสถิติ คือ ทดสอบสหสัมพนัธ์ (Correlation) และวิเคราะห์การถดถอย 
(Regression Analysis) ในการวดัความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนกับอัตราส่วนทางการเงิน โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  มีขั้นตอนดงัน้ี  
 1. การตั้งสมมตฐิาน 
  H0 : อตัราผลตอบแทนไม่มีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัในกลุ่ม
ธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  H1 :อตัราผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัในกลุ่ม
ธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 2. ก าหนดรูปแบบสมการ 

    รูปแบบสมการท่ีใช ้คือ Return = α + β1(CR) + β2(TAT) + β3(LA) + β4(LO) +  β5(LI)  + β6(PN)  

+  β7(ROA)  +  β8(ROE)  +  ut    

    3. ก าหนดระดบันัยส าคัญ 

    การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินแต่ละตวักบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์มีเกณฑใ์น

การแปลความหมายค่านยัส าคญั (Significant : Sig) ดงัน้ี 

    ถา้ค่า P-value > 0.05 ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานได ้หมายถึง ไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

    ถา้ค่า P-value < 0.05 ปฏิเสธสมมติฐาน หมายถึง มีความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

    4. ทดสอบปัญหา 

    ปัญหาเร่ือง Autocorrelation และ ปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity ถา้ตรวจสอบแลว้พบปัญหาให้ท าการ

แกปั้ญหา หลงัจากนั้นท าการตรวจสอบว่าสมการถดถอยใหม่ท่ีไดย้งัมีปัญหาอยู่อีกหรือไม่ถา้ยงัคงมีปัญหาอีกตอ้ง

ท ากระบวนการตรวจสอบและแกปั้ญหาไปเร่ือยๆจนกระทัง่ไม่พบปัญหา 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ตารางสรุป ผลการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน 

บริษัท 
อตัราส่วนทางการเงิน 

CR IT LA LI PN QR ROA TAT 

ASIAN       -0.0883*   0.0677*     

CHOTI         0.0356**       

CM             0.0308**   

CPI               0.0886* 

EE             -0.0031***   

GFPT       0.0751* -0.0864*       

 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทักลุ่มธุรกิจ
การเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 13 บริษทั พบว่า บริษทั หอ้งเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ ด 

LEE  0.0944* -0.0543*    
 

0.0006*** 
 

    

PRG         
 

   -0.0871*  0.0829* 

STA             0.0044*** -0.0060*** 

TLUXE        0.00672*       
 

TRUBB   -0.0056**    -0.0309**     0.0325**   

UPOIC       -0.0991* 
 

      

UVAN -0.0550* 
  

-0.0404** 
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จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายภาระดอกเบ้ีย ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 90%  ในทิศทางตรงกนัขา้ม และมีอตัราผลตอบแทนสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 90% ในทิศทางเดียวกนั บริษทั ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทน
สัมพนัธ์กบัผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  ในทิศทางเดียวกนั บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่น
ฟู้ ดส์ จ ากดั(มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
95%  ในทิศทางเดียวกนั บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนสัมพนัธ์กบั
อตัราการหมุนของทรัพยสิ์นรวม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90%  ในทิศทางเดียวกนั บริษทั อีเทอเนิล เอนเนอยี จ ากดั 
(มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99%  ใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม บริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนวดัความสามารถใน
การจ่ายภาระดอกเบ้ีย ณ ระดับความเช่ือมัน่ท่ี 90%  ในทิศทางเดียวกัน และมีอตัราผลตอบแทนสัมพันธ์กับ
ผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90% ในทิศทางตรงกนัขา้ม บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ์ จ ากดั 
(มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90%  ในทิศทาง
เดียวกนั มีอตัราผลตอบแทนสัมพนัธ์กบัอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90% ใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม และมีอตัราผลตอบแทนสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% ใน
ทิศทางเดียวกนั บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนสัมพนัธ์กบัผลตอบแทน
สุทธิต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90%  ในทิศทางตรงกนัขา้ม และมีอตัราผลตอบแทนสัมพนัธ์กบั
อตัราการหมุนของทรัพยสิ์นรวม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90% ในทิศทางเดียวกนั บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี 
จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพยร์วม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99%  ใน
ทิศทางเดียวกนั และมีอตัราผลตอบแทนสัมพนัธ์กบัอตัราการหมุนของทรัพยสิ์นรวม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% 
ในทิศทางตรงกนัขา้ม บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนสัมพนัธ์กบัอตัราส่วน
วดัความสามารถในการจ่ายภาระดอกเบ้ีย ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90%  ในทิศทางเดียวกนั บริษทั ไทยรับเบอร์ลา
เท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนสัมพนัธ์กบัอตัราการหมุนเวียนของสินคา้
คงคลัง ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ี 99%  ในทิศทางตรงกันข้าม มีอัตราผลตอบแทนสัมพันธ์กับอัตราส่วนวัด
ความสามารถในการจ่ายภาระดอกเบ้ีย ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ในทิศทางตรงกนัขา้ม และมีอตัราผลตอบแทน
สัมพันธ์กับผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์รวม ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ในทิศทางเดียวกัน บริษัท สห
อุตสาหกรรมน ้ ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่าย
ภาระดอกเบ้ีย ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90%  ในทิศทางตรงกนัขา้ม บริษทั ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) มี
อตัราผลตอบแทนสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90%  ในทิศทางตรงกนัขา้ม และ
มีอตัราผลตอบแทนสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายภาระดอกเบ้ีย ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
 จากผลการศึกษา  เร่ืองการศึกษาความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงิน ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
บริษทักลุ่มธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2556 พบว่า 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทักลุ่มธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทยมี 7 อตัราส่วน จากจ านวนทั้งหมด 8 อตัราส่วน คือ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว อตัราการหมุนของทรัพยสิ์นรวม อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงั อตัราส่วนวดัความสามารถใน
การจ่ายภาระดอกเบ้ีย ผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ และผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพยร์วม 
 อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนมากท่ีสุด คือ อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายภาระ
ดอกเบ้ีย และอตัราส่วนทางการเงินท่ีไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทน คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงิน ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทักลุ่มธุรกิจ
การเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

 1. จากการวิจยัในคร้ังน้ี พบว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกบัการ
เปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเกษตรมากท่ีสุด คือ อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่าย
ภาระดอกเบ้ีย ดงันั้นผูล้งทุนจึงควรใหค้วามส าคญักบัอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวมากกวา่อตัราทางการเงินตวัอ่ืน 
ขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. การเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเกษตรนั้น มีอิทธิพลมาจากปัจจยั
ภายนอกหลายดา้นดว้ยกนั เช่น ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเมือง นโยบาย การเกง็ก าไร ฯลฯ 
ดงันั้น ในการลงทุนนกัลงทุนควรวิเคราะห์ขอ้มลูหลายๆ ดา้นประกอบการพิจาณาลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจ
การเกษตร เพ่ือใหก้ารตดัสินใจลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเกษตรเป็นไปอยา่งถกูตอ้งมากยิ่งข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนเพ่ิมเติม เช่น ขนาดของกิจการ รายการคงคา้ง 
ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงปัจจุบนัและในอนาคต การเมืองนโยบาย เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือให้
ง่ายต่อการตดัสินใจในการลงทุนในบริษทักลุ่มธุรกิจการเกษตร 

3. ส าหรับโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์เพ่ือหาความสัมพนัธ์
ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนของบริษัทกลุ่มธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดดี้ในระดบัหน่ึง แต่ก็มีการทดสอบท่ีผิดพลาดอยู่บางส่วน สาเหตุของการทดสอบท่ี
ผิดพลาดทั้งน้ีในความเป็นจริงแลว้ตวัเลขทางการเงินเหล่าน้ีเป็นเพียงขอ้มูลส่วนหน่ึงของกลุ่มธุรกิจการเกษตร
เท่านั้น 

4. การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้ขอ้มูลของหลกัทรัพยจ์ านวน 13 บริษทั และศึกษาเฉพาะบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท าให้ขอ้มูลค่อนขา้งน้อย ท าให้ผลท่ีได้จากการศึกษาอาจไม่ชัดเจน ดงันั้น
การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาแยกแต่ประเภทของธุรกิจการเกษตรและเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือให้ผลการ
วิเคราะห์มีความชดัเจนยิ่งข้ึน 

5. เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความชดัเจน อาจจะมีการศึกษาขอ้มลูเชิงคุณภาพมากข้ึน เช่น การออกแบบสอบถาม
โดยตรงกบัผูล้งทุนและกลุ่มธุรกิจ ว่ามีปัจจยัใดบ้างท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัรา
ผลตอบแทนของกลุ่มธุรกิจการเกษตร 
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ปัจจยัที่มีผลต่อปริมาณสินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) 
The Factors Affecting Housing Loan Of Land and House Bank  

ระววีรรณ ตั้งพงษ์1และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2  

Raweewan Tangpong and Prasit Mahamad 
  

 

บทคดัย่อ 
        การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นตวัก าหนดปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารแลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
เป็นรายเดือน จ านวน 60 ขอ้มูล ตั้ งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 โดยใช้วิธีการศึกษาในเชิง
พรรณนาเชิงปริมาณ และประมาณค่าสมการถดถอยเชิงซอ้น ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด  
        จากผลการศึกษาพบวา่ ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั และหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
ตวัแปรตาม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือสามารถน าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือควบคุมปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคาร เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
ค าส าคัญ: ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน), สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
 

Abstract 
        The purpose of this research was to study the relationship between factors. That determines the amount of 
Land and House Bank public company limited (LHBANK). The monthly secondary about 60 data set during 
July, 2009 to June, 2014 was used in this study. Multiple regression analysis was performed to determine factors 
affecting the housing loan of LHBANK. 
        The results revealed that the housing price index (INDEX) and non performing loans (NPL) were 
significantly positive correlated with the housing loan. This study is used as a guide to policy and planning to 
control the amount of LHBANK. To reflect the changes to the current economic conditions. 
Keywords: Land and House Bank, Housing Loan 
 
 
 
 
 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: manjusang_nam@hotmail.com 
2  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: pmahamad2004@hotmail.com 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                272  
 

บทน า 
 
   ปัจจุบนัสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์มีบทบาทท่ีส าคญัและยงัเป็นรายไดห้ลกัของธนาคารและเป็นแหล่งเงิน

ออมท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงมีรายไดจ้ากเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ณ ไตรมาส 3/2557 เท่ากบั 11,431,406 ลา้นบาท 
และรายไดข้องธนาคารส่วนใหญ่มาจากการปล่อยสินเช่ือ ซ่ึงมีรายไดจ้ากยอดการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์
ทั้งหมด เท่ากบั 12,579,131 ลา้นบาท ซ่ึงค านวนเป็นอตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือทั้งหมดของธนาคารพาณิชยต่์อปริมาณ
เงินฝากของธนาคารพาณิชยท์ั้งหมด เท่ากบั 110.04% และสินเช่ือประเภทท่ีอยู่อาศยัก็เป็นสินเช่ือประเภทหน่ึงท่ี
ประชาชนส่วนใหญ่ใหค้วามนิยมมาขอสินเช่ือกบัทางธนาคารฯ และแทบทุกสถาบนัการเงินก็ยงัใหบ้ริการสินเช่ือ
ประเภทน้ีเกือบทั้งหมด ซ่ึงนบัวา่เป็นสดัส่วนท่ีค่อนขา้งสูง 
        ทั้งน้ีในปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจของไทยได ้รับผลกระทบต่อเน่ืองจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและปัญหา
จากอุทกภยัท่ีสร้างความเสียหายใหแ้ก่ประเทศไม่ว่าจากนกัลงทุนต่างชาติหรือประชาชนภายในประเทศท่ีประสบ
ปัญหาท าใหมี้ความตอ้งการกูเ้งินเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือไปใชใ้นการซ่อมแซมบา้นเรือน หรือฟ้ืนฟูธุรกิจจากปัญหาอุทกภยั
ต่างๆและใชเ้พ่ือความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ปริมาณสินเช่ือธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั(มหาชน) ซ่ึงเป็นมีแนวคิดไม่เหมือนกบัธนาคารฯอ่ืน คือ เป็นธนาคาร
นอ้งใหม่ท่ีมีแนวคิดมาจากกลุ่มบริษทัอสังหาริมทรัพยร์ายใหญ่ของประเทศไทย คือบริษทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั
(มหาชน) และบริษทัคลอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั(มหาชน) เป็นธนาคารท่ีจดัตั้งมาเพ่ือรองรับการขยายตวัและการขอวงเงิน
สินเช่ือภายใตบ้ริษทัในเครือ(แลนด์แอนดเ์ฮา้ส์) ซ่ึงเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการให้สินเช่ือรวมถึงภาค
ธุรกิจและภาคครัวเรือน เพ่ือให้สามารถปรับตัวเพ่ือบริหารสภาพคล่องภายใต้สภาวะแวดลอ้มและปัจจัยทาง
เศรษฐกิจต่างๆ และถือวา่เป็นช่องทางทางการเงินหน่ึงท่ีสามารถสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนใหก้บัสังคม โดยการท่ีท า
ใหป้ระชาชนมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
        เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นตวัก าหนดปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารแลนดแ์อนด์
เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 
     ประกอบดว้ย 2 หวัขอ้ยอ่ย คือ ประชากรท่ีจะศึกษา และตวัแปรท่ีจะศึกษา 
      ประชากรที่จะศึกษา คือ ปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารแลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) โดยการเก็บ
ขอ้มูลเป็นรายเดือน จ านวน 60 ชุดขอ้มูล ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ เดือน 7 ปี 2552 ถึง เดือน 6 ปี 2557 โดยศึกษาขอ้มูลจาก
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
     ตวัแปรที่จะศึกษา คือ 
     1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
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     - อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ าหรับลกูคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) 
     - ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 
     - ปริมาณเงินฝาก (Deposit) 
     - หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) 
     - อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) 
     - สภาพคล่องของธนาคาร (Liquidity) 
     - ปริมาณเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (FUND) 
     - ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั (Housing Price Index) 
     2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
     - ปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  
        การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 
จ ากดั(มหาชน) ซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือควบคุมปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
 
แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 
       ในการศึกษาค้นควา้เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) ไดน้ าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
 
        ทฤษฎีปริมาณเงนิให้กู้  (Loanable Funds Theory) เป็นทฤษฎีของนกัเศรษฐศษสตร์กลุ่มนีโอคลาสสิค ไดน้ า
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเศรษฐกิจมาใชป้ระกอบการวิเคราะห์ พบว่าอตัราดอกเบ้ียแทจ้ริงแลว้ไม่ไดจ่้ายเพ่ือการ
ออม แต่เป็นการจ่ายส าหรับการใหกู้ ้ดงันั้น อตัราดอกเบ้ียจึงถูกก าหนดโดย อุปสงคต่์อเงินกู ้(Demand of Loanable 
Funds) และอุปทานของเงินใหกู้ ้(Supply of Loanable Funds) 
 
       ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) คือมูลค่าการผลิตสินคา้และบริการขั้น
สุดทา้ยของประเทศในช่วงระยเวลาหน่ึและบริการขั้นสุดทา้ยท่ีผลิตในประเทศในช่วงเวลาหน่ึง โดยไม่ค านึงถึงว่า
ผลผลิตนั้นจะผลิตข้ึนมาดว้ยทรัพยากรของชาติใด ซ่ึงการค านวณน้ีท าไดห้ลายดา้น คือ ดา้นรายได ้ดา้นรายจ่าย และ
ดา้นการผลิต โดยไม่วา่จะค านวณดา้นใด จะไดม้ลูค่าท่ีเท่ากนัเสมอ 
 
       ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) คือ การจดัชั้นลูกหน้ี โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผูก้  าหนดให้
ธนาคารพาณิชย์เป็นผูจ้ดัท า โดยพิจารณาปัจจยัเชิงปริมาณ (พิจารณาจากระยะเวลาการค้างช าระเงินต้น หรือ
ดอกเบ้ีย) และเชิงคุณภาพ (พิจารณาจากปัจจยัท่ีแสดงว่าลูกหน้ีไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี) เพ่ือช่วยให้
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ธนาคารพาณิชยมี์ระบบการควบคุมภายในท่ีจะติดตามดูแลลูกหน้ีอย่างใกลชิ้ด และก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยก์บั
เงินส ารอง เพ่ือรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ส าหรับลกูหน้ีท่ีจดัชั้นในแต่ละประเภท 
 
       ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่อง คือ Keynes ไดอ้ธิบายไวว้า่ อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพในตลาดนั้น ถกูก าหนด
ข้ึนจากเส้นความตอ้งการถือเงิน (Demand for money) ตดักบัเส้นอุปทานของเงิน (Supply of money) แบ่งออกเป็น 
3 ประเภท คือ 
     1. ความตอ้งการถือเงินเพ่ือจบัจ่ายใชส้อย (Transaction Demand) คือ ความจ าเป็นในการถือเงินเพ่ือซ้ือสินคา้และ
บริการเพ่ือใชใ้นการด ารงชีพในชีวิตประจ าวนั เช่น ปัจจยั 4 (อาหาร เส้ือผา้ ยารักษาโรค และท่ีอยูอ่าศยั)  
     2. ความตอ้งการถือเงินไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน (Precautionary Demand) คือ ความไม่แน่นอนของรายรับและรายจ่ายใน
อนาคต ซ่ึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัรายได ้และผกผนักบัอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงความตอ้งการถือเงินประเภทน้ี อาจไม่
เกิดข้ึนในอนาคตก็ได ้ดงันั้นจึงมีความไหวตวักบัอตัราดอกเบ้ีย มากกว่าความตอ้งการถือเงินในประเภทการจบัจ่าย
ใชส้อย 
     3. ความตอ้งการถือเงินไวเ้พ่ือเก็งก าไร (Speculative Demand) คือ เป็นความตอ้งการถือเงินแบบอ่ืน คือเพ่ือเก็ง
ก าไร ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัดอกเบ้ียอย่างผกผนั คือ ถา้อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ความตอ้งการถือเงินประเภทน้ีจะลดลง 
แต่ถา้อตัราดอกเบ้ียลดลง ความตอ้งการถือเงินน้ีจะสูงข้ึน 
 
       อตัราเงนิเฟ้อ  

       เงินเฟ้อ หมายถึง สภาวะท่ีระดบัของราคาสินคา้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถแบ่งลกัษณะของเงินเฟ้อได ้3 

ลกัษณะ คือ 

      1. ภาวะเงินเฟ้ออย่างอ่อน (Mild Inflation) เป็นเงินเฟ้อท่ีรับราคาสินค้าโดยทั่วไปอยู่ในระดับต ่า ทั้ งยงัมี

ระยะเวลาของการเพ่ิมข้ึนของราคาท่ีไม่ถ่ีจนเกินไป เงินเฟ้อประเภทน้ีจะช่วยกระตุน้ให้เกิดการผลิต การจา้งงาน

และท าใหเ้ศรษฐกิจขยายตวั 

      2. ภาวะเงินเฟ้ออยา่งรุนแรง (Hyper Inflation) เกิดจากการท่ีระดบัราคาอยูใ่นระดบัสูง หรือมีช่วงของระยะเวลา

ในการเพ่ิมของราคาถ่ียิ่งข้ึนภาวะเงินเฟ้อลกัษณะเช่นน้ีโดยส่วนใหญ่แลว้มนัเป็นผลมากจากภาวะเงินเฟ้ออยา่งอ่อน 

      3. ภาวะเงินเฟ้อท่ีรุนแรงถึงขั้นสุดยอด (Galloping Inflation) มีลกัษณะท่ีระดบัราคาสูงข้ึนรวดเร็วและมีการ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงจะมีผลเสียจนอาจจะตอ้งปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจทีเดียว 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 
       อมรรัตน์ ส่งศรีสุข (2552) หวัขอ้การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารพาณิชย์
ไทยและธนาคารเฉพาะกิจ : ท าการศึกษาดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regressions) โดยขอ้มูล
ท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2538 ถึง ไตร
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มาสท่ี 4 ปี 2552 จ านวน 60 ไตรมาส ซ่ึงใช้ขอ้มูลสถิติสถาบนัการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักข่าว
รอยเตอร์ รวมทั้งรายงานการศึกษา บทความ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารพาณิชยไ์ทย ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 มี 2 ตวัแปร คือ สภาพคล่องของธนาคาร และ
ปริมาณเงินกองทุน โดยสภาพคล่องของธนาคารมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของ
ธนาคารพาณิชยไ์ทย ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว ้และปริมาณเงินกองทุนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารพาณิชยไ์ทย ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว ้ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารเฉพาะกิจไทย ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 มีเพียงปัจจัยเดียว คือปริมาณ
เงินกองทุน โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารเฉพาะกิจ ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว  ้จากผลการศึกษาพบว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์อตัราดอกเบ้ียเงินกู้
ของธนาคารเฉพาะกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ และปริมาณเงินกู้ยืม
ภายในประเทศ ไม่มีผลต่อปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารพาณิชยไ์ทยและธนาคารเฉพาะกิจ 
 
       ธีระมาศ  บุญต่อ (2557) หวัขอ้การศึกษาเร่ือง ปัจจยัก าหนดปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารพาณิชย ์: วิธี
การศึกษาในคร้ังน้ี คือ วิธีทางสถิติ วิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยพหุเชิงซ้อน โดยใชข้อ้มูลเป็นรายปี ในช่วงปี 
2525 – 2545 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ไดแ้ก่ ปริมาณเงินกองทุน สภาพคล่องของธนาคาร 
และรายไดต่้อคนต่อปี มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั โดยมีนยัส าคญัระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 99 นอกจากนั้นค่าสถิติของอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ ปริมาณเงินฝาก ปริมาณเงินกู้ยืม และสัดส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
       อาภาพร  ม่วงมณี (2552) ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
ในช่วงปี 2542-2552 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยไ์ทย มีความ
แตกต่างกนัออกไปในแต่ละขนาดของธนาคาร คือ ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
ปริมาณเงินฝาก และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ส่วนธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
ไดแ้ก่ ปริมาณเงินฝาก และธนาคารพาณิชยข์นาดเล็ก มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ปริมาณเงินฝาก ส่วนต่าง
ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียเงินกู,้ เงินฝาก และอตัราเงินเฟ้อ 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
       ศึกษาขอ้มูลจากตวัแปรตน้และตวัแปรอิสระทั้ง 8 ตวัแปร ดว้ยการประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด และหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการ 
รวมถึงการตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปร 
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ขั้นที่ 1  ทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยการใช ้Correlation Matrix ในการตรวจสอบ  
 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่าย พบว่า ตวัแปรปริมาณเงินกองทุน (FUND) มี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ าหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

เท่ากบั 0.971 ดงันั้น การแกปั้ญหา Multicollinearity ตอ้งตดัตวัแปรตวัใดตวัหน่ึงออก โดยดูจากค่า Centered VIF ท่ี

มีค่าสูงสุดเป็นเกณฑใ์นการตดั ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ตวัแปรปริมาณเงินฝาก (DP) มีค่า VIF สูงสุด 

เท่ากบั 56.334 ดงันั้น ตวัแปรปริมาณเงินฝาก (DP) จึงเป็นปัจจยัท่ีถูกตดัออกจากการพิจารณาและเม่ือตดัตวัแปร

ปริมาณเงินฝาก (DP) กไ็ม่พบปัญหา Multicollinearity 

ขั้นที่ 2  สร้างสมการโดยการน าตวัแปรทั้ง 7 ตวั ท่ีผา่นการทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการได ้ดงัน้ี 

LHBANK = a + b1 FUND +b2 GDP + b3 INDEX +b4 INF +b5 LQ + b6 MLR +b7 NPL 

ขั้นที่ 3  ค านวณหาค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ และตรวจสอบหาความน่าเช่ือถือ โดยวิธีการประมาณค่าแบบ

ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด Ordinary Least Squares (OLS) 

ขั้นที่ 4  ทดสอบปัญหา Heteroskedasticity ดูค่าความคลาดเคล่ือน ดว้ยวิธี White’s Heteroskedasitcity test 

H0 : No Heteroskedasitcity 

H1 : Heteroskedasitcity 

ขั้นที่ 5  ทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์ของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ด้วยวิธีการทดสอบของ Breusch-

Godfrey Serial Correlation LM Test ในการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation โดยมีสมมติฐาน ดงัน้ี 

H0 : No Autocorrelation 

H1 : Autocorrelation 
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ผลการทดสอบสมการถดถอยนี้ พบว่ามีปัญหา Heteroskedasticity และพบปัญหา Autocorrelation จึง

แก้ปัญหาด้วยวธีิ Newey-West 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
      
     สรุปผลค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั
(มหาชน) 
 

 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
     ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั(มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ

และมีทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐาน 
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        ดชันีราคาที่อยู่อาศัย (INDEX) 

        จากการศึกษาพบว่าดชันีราคาท่ีอยู่อาศยั (INDEX) มีผลต่อปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารแลนด์แอนด์

เฮา้ส์ จ ากดั(มหาชน) ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 โดยความสัมพนัธ์

ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงในช่วงท่ีท าการศึกษานั้น ตลาดสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัมีการขยายตวัเพ่ิมมาก

ข้ึน ราคาท่ีอยู่อาศยัมีการปรับเพ่ิมข้ึนทุกประเภท ทั้งคอนโดมิเนียม บา้นเด่ียว ทาวน์เฮา้ส์ และราคาท่ีดิน ส่งผลให้

ประชาชนมีการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารเพ่ิมข้ึน ท าให้ยอดสินเช่ือมีการขยายตวั อาจเป็นผลจากรัฐบาลท่ีมี

โครงการวงเงินสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า (Soft Loan) ท่ีเขา้มาช่วยเหลือประชาชนท่ีไดรั้บความเสียหายจากปัญหาน ้าท่วม 

และการแข่งขนัในตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีสูงข้ึน ส่งผลใหส้ถาบนัการเงินผ่อนคลายมาตรฐานและเง่ือนไขการให้

สินเช่ือเพ่ิมข้ึน เช่น ใหร้ะยะเวลาการผอ่นช าระยาวนานข้ึน เป็นตน้ 

        หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPL) 

        จากการศึกษาพบว่า หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) มีผลต่อปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารแลนดแ์อนด์

เฮา้ส์ จ ากดั(มหาชน) ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 โดยความสัมพนัธ์

ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด

(มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอมรรัตน ์ส่งศรีสุข (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยัของธนาคารพาณิชยไ์ทยและธนาคารเฉพาะกิจ ผลการศึกษาพบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์

อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารเฉพาะกิจ หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ไม่มีผลต่อปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคาร

พาณิชยไ์ทยและธนาคารเฉพาะกิจ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากช่วงท่ีท าการศึกษาวิจยั มีการขยายตวัของหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิด

รายไดเ้พ่ิมข้ึน อาจเน่ืองมาจากเศรษฐกิจก าลงัเผชิญกบัปัญหาในขณะนั้น หรืออาจเกิดจากการปล่อยสินเช่ือท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพของลกูหน้ีท่ีธนาคารไดป้ล่อยสินเช่ือไปแลว้  จึงท าใหส่้งผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือของธนาคาร  

 
ข้อเสนอแนะ 
 
      ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
         
        จากการศึกษาขอ้มูล พบว่า ปัจจยัท่ีน ามาศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย ปริมาณเงินฝาก (DP) ปริมาณเงินกองทุน 
(FUND) ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ดชันีราคาท่ีอยู่อาศยั (INDEX) หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) 
สภาพคล่องของธนาคาร (LQ) อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ าหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) มี
เพียง 2 ปัจจยั คือ ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั และหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั(มหาชน) เท่านั้น ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากช่วงระยะเวลาในการท าการศึกษาในคร้ังน้ีนั้น เป็นช่วง
ท่ีเศรษฐกิจมีความผนัผวน มีนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของทางภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้ปริมาณสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัของธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั(มหาชน) มีปริมาณท่ีมากข้ึน ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาในคร้ังน้ีนั้น จึง
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เป็นไปตามแนวคิดหรือสมมติฐานท่ีระบุไวใ้นขอ้ความขา้งตน้ แต่ทั้งน้ี ธนาคารฯตอ้งระมดัระวงัในการของความ
ผนัผวนทางเศรษฐกิจและวิกฤติเศรษฐกจิท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต ซ่ึงธนาคารควรมีการวางแผนการปล่อยสินเช่ือ
ท่ีมีประสิทธิภาพ และรัดกมุมากข้ึน เพ่ือควบคุมปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดไ้ม่ใหสู้งข้ึน  
 
     ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
        1. การศึกษาขอ้มูลในคร้ังน้ี ไดศึ้กษาขอ้มูลปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียงบางปัจจยัท่ีคาดคิดวา่น่าจะมีผลต่อปริมาณ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารแลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) เท่านั้น ซ่ึงอาจมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกมาก ท่ี
อาจส่งผลต่อปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั อาทิเช่น จ านวนสาขาของธนาคาร ปริมาณเงินกูย้ืมของธนาคาร เป็นตน้ เพ่ือ
จะไดน้ าผลการศึกษามาวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงผลการด าเนินงานของธนาคารฯ ต่อไป 
        2. การศึกษาข้อมูลในคร้ังน้ี ไม่ได้ศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพของธนาคารฯ เช่น ปัจจยัภายในและปัจจัย
ภายนอกมาศึกษา ซ่ึงหากน าปัจจยัดังกล่าวมาร่วมท าการวิเคราะห์ อาจไดผ้ลการศึกษาท่ีมีความสอดคลอ้งและ
สมเหตุสมผลมากกวา่ผลการศึกษาในคร้ังน้ี 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านอตัราส่วนทางการเงนิที่มต่ีอราคาตลาด
หลกัทรัพย์หมวดช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ (ETRON) 

Relationship between Financial Ratio and Market Value of companies Listed in 
the Stock Exchange of Thailand (ETRON) 

สัญชัย  เหลก็เพชร1 และ วรรณรพ ีบานช่ืนวิจติร2 

SanchaiLekpet and WanrapeeBanchuenvijit 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคน้ควา้การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ โดยมีการ

รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของค่าอตัราส่วนทางการเงินจากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเวลา 10ปีโดยแบ่งเป็นรายไตรมาสจ านวน 40 ไตร
มาสตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2546ไตรมาส 1 ถึงเดือนธนัวาคมปี 2556 ไตรมาส 40 โดยน าขอ้มลูท่ีรวบรวมไดม้าท า
การประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวัแลว้จึงน าผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสมัพนัธ์ของตวั
แปรอิสระกบัราคาหลกัทรัพยห์มวดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์โดยมีขั้นตอนการพิจารณาโดยการใชส้มการถดถอย
เชิงซอ้น (Multiple Regression) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) 

 
ค าส าคญั:อตัราส่วนทางการเงิน 

Abstract 

The Objective of this research is to analyze quantitative data by gathering previous financial ratio from statement 
of financial position and earning statement in industrial technology: electronic parts category, for 10 years, by 
divided to be 40 quarters since January 2005 until December 2015. All the data will be used to estimate 
coefficient of performance of each independent variable and the results are used to conclude the relationship 
between the independent variable and electronic parts market value. The analysis method is used Multiple 
Regression by ordinary least squares. 
Keyword: Financial Ratio 
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บทน า 
 
        ในปัจจุบนัน้ีประเทศไทยมีการขยายตวัทางธุรกิจมากข้ึนเร่ือยๆทั้งธุรกิจไทยเองรวมไปถึงธุรกิจต่างชาติ
ท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศไทยจากปัจจยัการขยายตวัทางเศรษฐกิจน้ีเองท าให้กลุ่มกิจการต่างๆ มีการขยายตวั
ทั้งดา้นประชากรและดา้นธุรกิจดงันั้นการมีแหล่งระดมเงินทุนท่ีดีอยา่งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง
ท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการระดมเงินออมจากภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลเพื่อจดัสรรไปยงัผู ้
ตอ้งการเงินทุนจึงเป็นการส่งเสริมภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพท่ี
ดีข้ึน และน ามาซ่ึงความมั่นคั่งและความมีเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand (SET) จดัตั้งโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัให้มี
แหล่งกลางส าหรับการซ้ือขายหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละการระดมเงินภายในประเทศ 
โดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถือเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัในตลาดทุนและตลาด
การเงินไทย โดยท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางและทางเลือกหลกัในการซ้ือขายแลกเปล่ียนหลกัทรัพยข์องผูร้ะดม
ทุนและนักลงทุน และเป็นกลไกหรือตัวกลางในการระดมเงินออมหรือเงินทุนส่วนเกิน (Pooling of 
resources) จากภาคครัวเรือนและจดัสรรเงินทุนสู่ภาคการผลิตท่ีตอ้งการเงินทุนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
ท าให้การออมและการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่หลกัทรัพย ์
ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจส าคญัท่ีท าใหผู้มี้เงินออมสนใจจะเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยม์ากข้ึน  

การวิเคราะห์งบการเงิน ถือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้
ปัจจยัพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์(2551) กล่าววา่ การวิเคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงินเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการวางแผน การจดัการ และการควบคุมทางดา้นการบญัชีและการเงินไดเ้ป็น
อย่างดี ซ่ึงในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์จะพิจารณาจากการค านวณหา
อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้น้ีจึงไดส้นใจท่ีจะท าการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงิน
ท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)เพื่อให้นกัลงทุนสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในหมวดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ ง
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยใ์ช้ประกอบการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของบริษทัท่ีอยู่ในหมวดธุรกิจท่ีอยูใ่นหมวด
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
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แนวคิด ทฤษฎ ี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎี 

แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาจะสร้างจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่อ
ราคาหลกัทรัพยห์มวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยวิธีการ
สมการถดถอยเชิงซอ้น(Multiple Regressions) ดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares)  
 
ส่วนที ่2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

แก้วมณอีุทรัิมย์และ กนกศักดิ์สุขวฒันาสินิทธ์(2555)ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทาง
การเงินทั้ง 20 อตัราส่วนกบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยจี  านวนทั้งส้ิน 10 บริษทัโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายงาน
ราคาหลกัทรัพยร์ายงานทางการเงินประจ าปีและแบบรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม(56-1) ของบริษทัใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อใชเ้ป็นตวัแทนของอตัราส่วนทางการเงินและผลตอบแทน 
            สุวมิล  สังขทบัทมิ(2554) ท าการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีทีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยหหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรตามและตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)ปริมาณเงินลงทุนในหุน้จากชาว
ต่างประเทศ Foreign Trading Volume อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรหุน้ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอล
ล่าร์สหรัฐอเมริกา ดชันีราคาผูบ้ริโภคและอตัราเงินเฟ้อ จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ส่วนราคา
ตลาดต่อก าไรหุน้ และดชันีอุตสหกรรมดาวน์โจนส์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุน้ตลาก
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
          ฐิติวชัร์  รวพีรสุรัชต์(2553)ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร
พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวธีิการศึกษาการทดสอบและประมาณค่าสัมประสิทธ์ิตวั
แปรอิสระดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด(Ordinary Least Square) ดว้ยขอ้มูลอนุกรมเวลา ผา่นแบบจ าลอง
สมการถดถอย พร้อมทดสอบขอ้สมมติฐานและแปรผลการศึกษา ดงันั้นจึงจึงตอ้งทดสอบ Multicollinearity
เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ และการด าเนินการหาค่า Autocorrelation ของสมการถดถอย 
พหุคูณ และการแกปั้ญหาAutocorrelation ดว้ยวธีิ First and Secondary Order Autoregressive แลว้จึง
ประมาณค่าสัมประสิทธ์ และสร้างรูปแบบสมการถดถอย และทอสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบวา่ตวัแปร
ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั คือ ดชันีราคาหุน้ของตลาดหลกัทรัพย ์ตวัแปรท่ีที
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญั คืออตัราเงินเฟ้อ และส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝาก และอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละตวัแปรท่ีไม่มีนยัส าคญัคือ ดุลการคา้ 
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ระเบียบวธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรการศึกษาคร้ังน้ีใช้ประชากรท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงจดทะเบียนทั้งหมดบริษทัจ านวน  9 บริษทั  
 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาหลกัทรัพยจ์  านวน  9 หลกัทรัพยโ์ดยใช้หลกัเกณฑ์การคดัเลือกบริษทัท่ีมี

ขอ้มูลงบการเงินรายไตรมาสตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547ไตรมาส 1 ถึงเดือนธันวาคม 2556ไตรมาส 4 เป็น

จ านวน 40 ไตรมาสดงัน้ี 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
ตัวแปรต้นท่ีน ามาใช้ศึกษาได้แก่ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น(EPS), อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม
(DEBT), อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น  (PE),อัตราส่วนราคาตามบัญชีต่อหุ้น  (PBV), อัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น(ROE), อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(DE), อตัราส่วนหมุนเวียน
สินทรัพย์ (TAT) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA)เพราะมีข้อมูลทางการเงินท่ีจะใช้มาน า
วิเคราะห์ขอ้มูลครบถว้น สามารถน าขอ้มูลมาใช้ไดอ้ยา่งแม่นย  า และสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีมีผูว้ิจยัไวแ้ลว้
ซ่ึงอยูใ่นช่วงเวลาท่ีต่างกนัและไดว้จิยัในอุตสหกรรมท่ีต่างกนั 
ตัวแปรตามท่ีน ามาใชศึ้กษาไดแ้ก่ราคาหลกัทรัพยห์มวดอิเล็กทรอนิกส์ 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาจะสร้างจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่อ

ราคาหลกัทรัพยห์มวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยวิธีการ
สมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Regressions) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) โดยมี
แบบจ าลองดงัน้ี 

 

แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

Pricet=α+β1 EPS 1+β2 DEBT 2+β3 PE 3+β4 PBV4+β5 ROE 5+β6 DE 6+β7 TAT7+β8ROA8 +µt 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดยแบ่งชุดขอ้มูลเป็นส่วนดงัน้ี 
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ขอ้มูลยอ้นหลงัของค่าอตัราส่วนทางการเงินจากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลา 10ปีโดยแบ่งเป็นรายไตร
มาสจ านวน 40 ไตรมาสตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2546ไตรมาส 1 ถึงเดือนธนัวาคมปี 2556ไตรมาส 4  

การใชข้อ้มูลรายไตรมาสในการเก็บรวบรวมเพื่อน ามาวเิคราะห์นั้นเพื่อลดความผนัผวนของตวัแปร

ตามในช่วงยงัไม่เกิดการเปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยท าการวิเคราะห์เป็น

รายบริษทัโดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าท าการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวัแลว้จึงน า

ผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับราคาหลักทรัพย์หมวดช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวด

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยมีขั้นตอนการพิจารณาโดยการใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) 

ดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ดงัน้ี 

ขั้นที่ 1 ท าการเก็บข้อมูลจากรายงานทางการเงิน และข้อมูลจากเวปไซด์ของแต่ละหลักทรัพย์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้เพื่อดู
ค่าค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

ขั้นที่ 2พิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในท่ีน้ีคือ 5 ตวั
โดยตวัแปรอิสระ X’s ต้องไม่มีความสัมพนัธ์กันระหว่างตวัแปรกรณีตวัแปรอิสระ X’s มี
ความสัมพันธ์กันจะเรียกกว่าเกิดปัญหาMulticollinearityซ่ึงตรวจสอบโดยใช้วิธี  Simple 
Correlation Coefficients หรือ Pair wise Correlation Matrix หากค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์
คู่ใดมีค่ามากกว่า 0.8 จะถือว่าเกิดปัญหาMulticollinearityซ่ึงหมายความว่าผลท่ีได้แม้ว่าจะ
ยงัคง Unbiased แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพ 

ขั้นที่ 3ใช้สถิติ F เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง Y กบั X1,…XKท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และท าการ
ตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระคร้ังละ 1 คู่จ  านวน k คร้ัง 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบเง่ือนไขของการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุซ่ึงประกอบดว้ยเง่ือนไขดงัน้ี 
     ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีiและ j ตอ้งเป็นอิสระจากกนัและตอ้งเป็นอิสระจากกนัi , j = 1,2…..n; i j 

เป็นการตรวจสอบวา่เกิดปัญหา Autocorrelation หรือไม่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบคือค่า
Serial Correlation LM Test 
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ขั้นที่ 5การสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามโดยใช้สถิติทดสอบ t ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

การน าเสนอข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีจะน าเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยน าเสนอในรูปแบบ

ของสมการตารางและการบรรยาย 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

ตารางแสดงค่าสถิติราคาตลาดหลกัทรัพย์ของแต่ละหลกัทรัพย์ 

CCET DELTA DRACO EIC HANA KCE METCO SVI TEAM

 Mean 3.4520 22.9425 2.6110 2.7265 9.1143 6.2805 198.4500 1.9735 2.0560

 Median 3.2600 20.7500 2.7750 2.4100 9.5800 4.8550 192.0000 1.4150 1.6650

 Maximum 6.8700 53.5000 3.8400 4.8200 13.6800 23.5000 330.0000 4.1400 6.2900

 Minimum 1.2400 9.2000 1.3700 1.4500 3.7800 0.8400 86.0000 0.7600 0.7600

 Std. Dev. 1.1729 9.2474 0.7725 1.0377 2.4294 4.6985 59.0744 1.1213 1.3082

 Skewness 1.2447 1.6370 -0.2130 0.6873 -0.4124 1.7759 0.2640 0.6229 1.7086

 Kurtosis 5.0102 5.7195 1.5030 2.1198 2.5509 6.3722 2.6487 1.8602 5.3841

 Jarque-Bera 17.0636 30.1912 4.0377 4.4410 1.4698 39.9781 0.6705 4.7518 28.9342

 Probability 0.0002 0.0000 0.1328 0.1086 0.4796 0.0000 0.7152 0.0929 0.0000

*** *** *** * ***  

หมายเหตุ : สัญญาลกัษณ์และความหมายท่ีใชแ้ทน 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากขอ้มูลสามารถอธิบายของราคาตลาดหลกัทรัพยช้ิ์นส่วนอิเล็กทรอนิกส์(ETRON)  ทดสอบ
สมมติฐานราคาตลาดหลกัทรัพยว์า่มีการแจกแจงปกติ (Normality) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยตั้งสมมติฐาน
ดงัน้ี 

H0: ราคาตลาดหลกัทรัพยมี์การแจกแจงแบบปกติ (Normality)  
H1: ราคาตลาดหลกัทรัพยมี์การแจกแจงแบบไม่ปกติ (Non- normality) 
ผลการทดสอบพบวา่ราคาตลาดหลกัทรัพยข์องCCTE, DELTA, KCEและ TEAM มีค่า Prob. นอ้ย

กวา่ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานวา่งหมายความวา่ราคาตลาดหลกัทรัพยมี์การแจกแจงแบบไม่ปกติ 
(Non-normality) ซ่ึงสาเหตุท่ีเป็นไปไดมี้ดงัน้ี 
1. ค่า Mean (เฉล่ีย) จากขอ้มูลในตารางพบวา่มีค่า Mean ต ่าสุดเท่ากบั 1.9735 และค่า Mean สูงสุดเท่ากบั 

198.4500ราคาตลาดหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าเป็นบวก 
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2. ค่า Maximum (สูงสุด) ราคาตลาดหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าเป็นบวกราคาหลกัทรัพย ์METCOมีค่า
สูงท่ีสุดคือ 330.00บาท 

3. ค่า Minimum (ต ่าสุด) ราคาตลาดหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าเป็นบวกราคาหลกัทรัพย ์SVI,TEAMมีค่า
ต ่าท่ีสุดคือ 0.7600บาท 

ค่า Std. Dev. (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.1มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต ่ากว่า
ค่าเฉล่ียราคาตลาดหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยจ์ะต ่ากวา่ราคาเฉล่ีย 

ค่าSkewness (ความเบ)้ ถา้แจกแจงปกติค่าความเบท่ี้เป็นค่าสมมาตรจะเท่ากบัศูนย ์แต่จากขอ้มูลค่า
ความเบ้ของราคาตลาดหลกัทรัพย์ CCET, DELTA , EIC , KCE , METCO ,SVI และTEAM มีค่าแตกต่าง
จากศูนยก์ล่าวคือค่าความเบ้มีค่าเป็นบวก (+) แสดงว่ากราฟเบ้ไปทางขวาและค่าความเบ้ของราคาตลาด
หลกัทรัพย ์DRACO,HANAค่าความเบมี้ค่าเป็นลบ (-) แสดงวา่กราฟเบไ้ปทางซา้ย 

ค่า Kurtosis (ความโด่ง) ค่า Kurtosis โดยปกติจะมีค่าเท่ากบั 3 ราคาตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีค่า Kurtosis 
ท่ีน้อยกว่า 3 ไดแ้ก่ราคาตลาดหลกัทรัพย ์ DRACO,EIC,HANA,METCO,SVI ยกเวน้ราคาตลาดหลกัทรัพย ์
CCET,DELTA,KCE,TEAMท่ีมีค่า Kurtosis มากกวา่ 3 ไดแ้ก่กรณีท่ีมีค่าท่ีสูงลกัษณะน้ีอาจมีค่าหน่ึงค่าใดท่ี
ค่าสูงมากๆส่วนท่ีเหลือก็จะมีการกระจายตวัมีในส่วนของหางหากค่าKurtosis มีค่าสูงจะไม่ยอมรับการแจก
แจงแบบปกติ (Normality) การกระจายตวัแบบน้ีเรียกว่าการกระจายแบบสูงโด่ง (Leptokurtic) นั่นคือเป็น
การแจกแจงท่ีมีความโด่งมากกวา่การแจกแจงแบบปกติ 

จากค่าสถิติทั้งหมดสรุปไดว้า่หมวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)   มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ 
(Non-normality) 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 

ตารางผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้เคร่ืองมือ “การ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด” (Multiple Regression Analysis with Ordinary Least 
Square) ของแต่ละหลกัทรัพย ์ 
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หมายเหตุ:  + = มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
     - = มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 
 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่อราคาตลาดหลกัทรัพย์
หมวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) นั้นสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
ความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินต่อราคาหลกัทรัพย์ 

1. บริษทั แคล-คอมพ ์อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : CCET 

 อตัราส่วนราคาตามบญัชีต่อหุ้น (PBV) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั,อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อ

หุ้น (EPS)มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทั แคล-คอมพ ์อีเล็คโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : CCETส่วนท่ีเหลือไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

2.บริษทัเดลตา้อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : DELTA 

 อตัราส่วนราคาตามบญัชีต่อหุ้น (PBV)มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพย์

บริษทั เดลตา้อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : DELTAส่วนท่ีเหลือไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

3.บริษทั ดราโก ้พีซีบี จ  ากดั (มหาชน) : DRACO 

 อตัราส่วนราคาตามบญัชีต่อหุ้น (PBV),อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE)มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกนั ,อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาตลาด

หลกัทรัพยบ์ริษทั ดราโก ้พีซีบี จ  ากดั (มหาชน) : DRACO 
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4.บริษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) : EIC 

อตัราส่วนราคาตามบญัชีต่อหุ้น (PBV)มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั, อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อ
หุ้น (EPS) ,อัตราส่วนราคาตามบัญชีต่อหุ้น (PE)ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาตลาด
หลกัทรัพยบ์ริษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) : EIC  ส่วนท่ีเหลือไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 
5.บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน): HANA  

 อตัราส่วนราคาตามบญัชีต่อหุ้น (PE)มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพย์

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน): HANA  ส่วนท่ีเหลือไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

6.บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) : KCE 

 อตัราส่วนราคาตามบญัชีต่อหุ้น (PBV)มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพย์

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) : KCE: ส่วนท่ีเหลือไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

7.บริษทั มูราโมโต ้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน): METCO 

 อตัราส่วนราคาตามบญัชีต่อหุน้ (PBV)ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพย์

บริษทั มูราโมโต ้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน): METCO ส่วนท่ีเหลือไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

8.บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) : SVI 

 อตัราส่วนราคาตามบญัชีต่อหุ้น (PBV) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั,อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อ

หุน้(EPS)ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) : SVI 

ส่วนท่ีเหลือไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

9. บริษทั ทีมพรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) : TEAM  

 อตัราส่วนราคาตามบญัชีต่อหุน้ (PBV) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั,อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อ

หุน้(EPS)ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทั ทีมพรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) : 

TEAM ส่วนท่ีเหลือไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
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ความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินต่อราคาหลกัทรัพย์ 
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี ้

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(DE)ไม่สามารถอิบายการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยไ์ด ้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

2. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (DEBT)ไม่สามารถอิบายการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยไ์ด ้
อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

3. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) สามารถอธิบายการเป ล่ียนแปลงของราคาหลักท รัพย ์
CCTE,DRACO,EIC,SVIและTEAM อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4. อัตราส่วนราคาตามบัญชีต่อหุ้น (PBV)สามารถอธิบายการเป ล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย ์
CCTE,DELTA,DRACO,EIC,KCE,METCO,SVIและTEAM อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

5. อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น (PE) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยE์IC และ 
HANA อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

6. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA) ไม่สามารถอิบายการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยไ์ด ้อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05ท่ี 0.05 

7. อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ 
DRACO อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

8. อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ (TAT) ไม่ท่ีจะสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยไ์ด ้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประสิทธิภาพของการวเิคราะห์ทางเทคนิค
กบัปัจจยัด้านผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเทศไทย 

ในกลุ่ม ASEAN Strars 
Association analysis between technical analysis performance and return on 
investment : Case study ASEAN Stars of The Stock Exchange of Thailand 

วาสนา ติยานุชิต1 และ ดร. ลลติา หงษ์รัตนวงศ์2 

Wasana Tiyanuchit and Dr. Lalita Hongratanawong 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่าสามารถใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุน
ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ เม่ือเปรียบเทียบกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์บบ buy and hold เพ่ือท่ีจะสามารถ
น าเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคน้ีไปใช้ไปใช้ในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้
เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้แก่ Exponential Moving Average, Relative Strength Index , Bollinger Bands 
และ On Balance Volume มาใชใ้นการวิเคราะห์หลกัทรัพยป์ระเทศไทยในกลุ่ม ASEAN Stars โดยใชข้อ้มูลดชันี
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มาใชใ้นการวิเคราะห์ จากผล
การศึกษาพบว่าเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคซ่ึงอาศยัการวิเคราะห์ขอ้มูลการเคล่ือนไหวของราคาและปริมาณ
การซ้ือขายของดชันีหลกัทรัพยป์ระเทศไทยในกลุ่ม ASEAN Stars ในอดีตท่ีผ่านมา สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ใน
การท านายแนวโน้มดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ละจงัหวะเวลาท่ีควรซ้ือขาย โดยเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค 
Relative Strength Index ให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุด  เคร่ืองมือท่ีให้ผลตอบแทนเป็นล าดับท่ี 2 ได้แก่ Exponential 
Moving Average เคร่ืองมือท่ีให้ผลตอบแทนเป็นล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ Bollinger Band และเคร่ืองมือท่ีให้ผลตอบแทน
เป็นล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ On Balance Volume นอกจากน้ียงัพบว่าเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้ง 4 เคร่ืองมือ
สามารถใหผ้ลตอบแทนมากกวา่การซ้ือขายหลกัทรัพยแ์บบ buy and hold อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ทางเทคนิค, ดัชนีหลกัทรัพย์, หลกัทรัพย์, ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 

 
 
 
 

 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: wasana-san@hotmail.com 
2  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                293  
 

Abstract 
The purpose of this paper is to study the technical analysis whether it could generate an extra return with 
significant level compare to buy and hold strategy, in order to apply technical analysis to analyze any investment 
in Stock Exchange of Thailand. In this study, there are four technical rules, Exponential Moving Average, 
Relative Strength Index , Bollinger Bands and On Balance Volume, apply to ASEAN Stars of The Stock 
Exchange of Thailand (SET Index) . This study is based on the SET Index over the period of January 1, 2012 to 
December 31, 2013. Results show that the technical analysis which rely on the analysis of data and movement of 
price and Thailand stock trading volume in ASEAN Stars group in the past could be useful in order to predict the 
trend of stock index are the right timing for trading. In this case, Relative Strength Index is ranked as the first 
technique which give the highest return rate then followed by Exponential Moving Average, Bollinger Bands and 
On Balance Volume respectively. This study also found that these four techniques provide the return better and 
much more than buy and hold strategy with significant level. 
 
Keywords: Technical Analysis, SET Index, Securities, Return on investment 
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1. บทน า 
 
     ตามแผนการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) นอกจากการเปิดเสรี
ทางการคา้แลว้ การเปิดเสรีภาคการเงินนบัเป็นอีกหน่ึงสาระส าคญัท่ีผูล้งทุนจากทัว่โลกต่างจบัตามองเน่ืองมาจาก
การเช่ือมโยงตลาดทุนของประเทศสมาชิกผ่านการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยอ์าเซียน (ASEAN Exchanges) และได้
ร่วมกนัพฒันาผลิตภณัฑท์างการเงินให้มีความหลากหลายข้ึน อาทิ หลกัทรัพย ์ASEAN Stars ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่ม
หลกัทรัพยท่ี์มีขนาดใหญ่ (Blue Chip) โดยพิจารณาจากมูลค่าของหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดและสภาพคล่องจ านวน 
30 หลกัทรัพยต่์อประเทศ จากการรวมกลุ่มตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้ดว้ยกนัจะท าให้นักลงทุนทัว่โลกหันมาให้ความ
สนใจลงทุนในตลาดหุน้ภูมิภาคอาเซียนกนัเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากมีบริษทัท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูงและยงัไดรั้บ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกน้อย แต่ในขณะเดียวกนัก็จะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวและ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาท าให้เกิดความไม่แน่นอนข้ึนเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของราคาหลกัทรัพย ์ปัญหา
หน่ึงในการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนจะตอ้งเผชิญคือท าอย่างไรจึงจะซ้ือหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาต ่าและขายไดใ้น
ราคาสูง ทั้งน้ีก่อนท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพย ์นอกเหนือไปจากการรู้จกัตลาดหลกัทรัพย ์กระบวนการซ้ือขาย รวมทั้ง
การทราบและเขา้ใจถึงขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ลว้ ส่ิงส าคญัอีกส่ิงหน่ึง 
คือ การวิเคราะห์หลกัทรัพย ์การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)  เป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของราคา และปริมาณการซ้ือขายจากขอ้มลูในอดีต เพ่ือคาดการณ์แนวโนม้ของราคาทั้ง
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งน้ีผูล้งทุนส่วนใหญ่คาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงจากการลงทุน แต่
ในความเป็นจริงการลงทุนท่ีมีผลตอบแทนสูงย่อมมีความเส่ียงสูงเช่นกนั ผูล้งทุนจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลอย่าง
รอบคอบเพ่ือประกอบการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงขอ้มูลท่ีนกัลงทุนไดรั้บนั้น ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลจากบริษทัโบ
รกเกอร์หรือนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยม์กัมาจากขอ้มูลจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคมาใชอ้า้งอิงร่วมในการน าเสนอ
ขอ้มูล ซ่ึงผูล้งทุนท่ีไม่มีความเขา้ใจในการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจไม่สามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์ได ้
หรือผูล้งทุนท่ีมีความเขา้ใจในเร่ืองการวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่เกิดความสงสยัในประสิทธิภาพของความแม่นย  าของ
เคร่ืองมือในการใชวิ้เคราะห์หลกัทรัพยว์่ามีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด และสามารถสร้างผลก าไรไดม้ากกว่า
การซ้ือขายหลกัทรัพยแ์บบทัว่ไปหรือไม่ จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาในคร้ังน้ี เพ่ือสร้างความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ประเมินความแม่นย  าของเคร่ืองมือในการส่งสัญญาณการซ้ือ
ขายตามการจ าแนกประเภทของ Indicator ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ Trend Indicator Momentum Indicator Volatility 
Indicator และ Volume Indicator และเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนกบัการซ้ือขายแบบ buy and 
hold ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชนต่์อผูล้งทุนในการน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ทางเทคนิคไปใชใ้นการ
ลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
     เผดจ็ วงษเ์วียงจนัทร์ (2549) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์หลกัทรัพยท์างเทคนิค : กรณีศึกษาดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย เพ่ือเปรียบเทียบกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์บบ buy and hold โดยในการศึกษาไดใ้ชเ้คร่ืองมือทาง
เทคนิค ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี และทฤษฏีแนวรับแนวตา้นมาใชใ้นการวิเคราะห์ ซ่ึงใชข้อ้มลูดชันีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตั้งแต่เร่ิมเปิดตลาด คือ 1 พฤษภาคม 2518 ถึง 31 ธนัวาคม2548 ผลการศึกษาพบวา่ เคร่ืองมือ
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบช่วงเวลาแปรผนั และทฤษฏีแนวรับแนวตา้นสามารถใหผ้ลตอบแทนมากกวา่การซ้ือขาย
หลกัทรัพยแ์บบ buy and hold อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และยงัสามารถใหผ้ลก าไรเป็นบวกไดห้ลงัจากหกัค่าใชจ่้าย
ทางธุรกรรมออกไปแลว้ นอกจากน้ียงัพบวา่เคร่ืองมือค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบช่วงเวลาแปรผนัและทฤษฏีแนวรับแนว
ตา้นเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชส้ าหรับดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงเวลา
รูปแบบการวิเคราะห์ท่ี 50 วนั ท่ีสามารถใหผ้ลตอบแทนและก าไรสูงสุด  
     ปนดัดา นนัต๊ะ (2548) ไดศึ้กษาความสามารถในการท านายโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิค และผลตอบแทนจาก
การลงทุนในหุน้กลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพย ์ โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค 5 ประเภท ไดแ้ก่ เคร่ืองมือเสน้
ดชันีก าลงัสมัพทัธ์ (Relative Strength Index : RSI เคร่ืองมือเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเสน้ (Moving Average 
Convergence/Divergence : MACD) เคร่ืองมือเส้นสโตแคสติกส์แบบชา้ (Slow Stochastics) เคร่ืองมือเส้นสโตแค
สติกส์แบบเร็ว (Fast Stochastics) และเคร่ืองมือเส้นสโตแคสติกส์แบบปรับปรุง (Modified Stochasitcs) ท าการ
วิเคราะห์ร่วมกบัราคาหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนจริงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงปี 2546 ถึงปี 2547 ส าหรับ
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพยจ์ านวน 17 หลกัทรัพย ์ ผลการศึกษาพบวา่เม่ือเปรียบเทียบสดัส่วนความ
ถกูตอ้งของสญัญาณซ้ือขายจากเคร่ืองมือทางเทคนิค เคร่ืองมือท่ีสามารถน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน 
ไดแ้ก่ MACD Fast Stochastics และ Modified Stochastics  
     ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดยใชส้ญัญาณซ้ือขายของเคร่ืองมือทาง
เทคนิคพบวา่ Fast Stochastics ใหผ้ลตอบแทนสูงสุด 
     ผลการศึกษาเคร่ืองมือวิเคราะห์หลกัทรัพยท์างเทคนิคท่ีใหค้วามถกูตอ้งมากท่ีสุด คือ MACD ส่วนเคร่ืองมือ
วิเคราะห์หลกัทรัพยท์างเทคนิคท่ีใหค้วามรวดเร็วมากท่ีสุด คือ Fast Stochastics 
    ณฐัธิดา ชลนาคเกษม (2547) ไดว้ิเคราะห์ถึงความสามารถในการพยากรณ์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคบาง
เทคนิคของราคาหุน้กลุ่มวสัดุก่อสร้างและตกแต่งในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 18 หลกัทรัพย ์ โดย
การใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค 15 วิธี ในช่วงวนัท่ี 3 มกราคม 2544 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 รวม
ระยะเวลา 3 ปี ผลการศึกษาแยกออกเป็น 4 รูปแบบ คือ ผลตอบแทนสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อปี อตัราผลตอบแทน
ต่อคร้ัง และมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุนดว้ยเงิน 10,000 บาทต่อคร้ังท่ีท าการซ้ือขาย 
ผลการศึกษาพบวา่ เคร่ืองมือท่ีใหผ้ลตอบแทนเฉล่ียสุทธิ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอยา่งง่ายขนาด 25 วนั เคร่ืองมือท่ี
ใหผ้ลตอบแทนเฉล่ียต่อปีสูงสุด ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ Exponential ขนาด 200 วนั เคร่ืองมือท่ีใหผ้ลตอบแทน
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เฉล่ียต่อคร้ังสูงสุด ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ Exponential ขนาด 200 วนั และเคร่ืองมือท่ีใหมู้ลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอยา่งง่ายขนาด 200 วนั 
     มีเดช เอ่ียมเข่ง (2551) ไดศึ้กษาคน้ควา้ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือทางเทคนิคในการพยากรณ์การเคล่ือนไหว
ของราคาสินคา้ยางแผน่รวมควนัชั้น 3 ในตลาดสินคา้การเกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย โดยท าการศึกษาใน
ช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 รวมระยะเวลา 2 ปี ใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์ทาง
เทคนิค 6 ชนิด ไดแ้ก่ เสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีร่วมทางและแยกทาง เคร่ืองมือดชันีก าลงัสัมพทัธ์  
สโตแคสติกส์ โมเมนตมั และดชันีปริมาณหุน้สะสม เพ่ือท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอตัราผลตอบแทน
รวม อตัราผลตอบแทนเฉล่ีย ค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวน และจ านวนรอบของการแสดงสญัญาณ ผลการศึกษา
พบวา่ เคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีใหป้ระสิทธิภาพดา้นผลตอบแทนรวมสูงสุด ไดแ้ก่ ดชันีปริมาณหุน้สะสม  เคร่ืองมือ
ทางเทคนิคท่ีใหป้ระสิทธิภาพดา้นจ านวนรอบของสัญญาณมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โมเมนตมั แต่เม่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
จ านวนรอบสัญญาณต่ออตัราผลตอบแทนรวม เคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีไดอ้ตัราผลตอบแทนรวมต่อจ านวนรอบสัญญาณ
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ เคร่ืองมือดชันีก าลงัสัมพทัธ์ และเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีใหป้ระสิทธิภาพของผลตอบแทนในระดบั
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ เคร่ืองมือดชันีก าลงัสัมพทัธ์  
     ชานนท ์ บุญเนย ์ (2554) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคใน
ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ โดยใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค 8 ชนิด ไดแ้ก่ EMA, CCI, William%R, 
Stochasitcs, MACD, RSI, Momentum และ OBV เพ่ือท าการวิเคราะห์ราคาสินคา้เกษตรล่วงหนา้ในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2551 ถึง 30 ธนัวาคม 2553 ผลการศึกษาพบวา่เคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีใหผ้ลตอบแทนเฉล่ียท่ีดี
ท่ีสุด ไดแ้ก่ William%R เคร่ืองมือท่ีบอกสญัญาณซ้ือและขายท่ีดีท่ีสุด และยงัใหผ้ลตอบแทนดีท่ีสุด ไดแ้ก่ 
William%R 
     ณฐัพงษ ์ ทาศรี (2554) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ดชันี SET50 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิค ในช่วงการลงทุนระหวา่งวนัท่ี 28 เมษายน 2549 ถึง 31 มีนาคม 2554 ในการศึกษา
ใชวิ้ธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสรุปราคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ดชันี SET50 ของสญัญาท่ีใกลส้ิ้นอายมุาก
ท่ีสุด ในรูปแบบรายวนั และรายสปัดาห์ โดยแสดงผลของการศึกษาในรูปของผลรวม ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และสถิติ
เชิงอนุมาน และใชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมด 5 วิธี ไดแ้ก่ Turtle Trading System, MACD System, Darvas 
Box Theory System, Directional Movement system และ Reaction Trend System จากผลการศึกษาพบวา่ การ
วิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีใชข้อ้มลูรายวนัในการวิเคราะห์ วิธีท่ีใหผ้ลตอบแทนรวมและอตัราผลตอบแทนรวมทั้งหมด
มากท่ีสุดคือวิธี Turtle Trading System และการวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีใชข้อ้มลูรายสปัดาห์ในการวิเคราะห์ วิธีท่ีให้
ผลตอบแทนรวมและอตัราผลตอบแทนรวมทั้งหมดมากท่ีสุดคือวิธี MACD System 
     ศิวดาต์ิ สมสุข (2554) ไดศึ้กษาการประเมินความแม่นย  าของเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในการท านาย
แนวโนม้ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) โดยน าเอาขอ้มลูทุติยภูมิของดชันี
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2554 ท าการทดสอบกบัเคร่ืองมือ
วิเคราะห์ทางเทคนิค 4 ประเภท คือ Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Exponentail Moving 
Average (EMA), Slow Stochastic และ Relative Strength Index (RSI) โดยท าการวิเคราะห์ระหวา่งการซ้ือขายดว้ย
เคร่ืองมือทางเทคนิคเปรียบเทียบกบัการซ้ือขายแบบ buy-and-hold จากผลการศึกษาพบวา่ การซ้ือขายตามเทคนิค 
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EMA (1,5), MACD และ Slow Stochastic ใหอ้ตัราผลตอบแทนมากกวา่การซ้ือขายแบบ buy-and-hold แต่การซ้ือ
ขายตามเทคนิค RSI ใหอ้ตัราผลตอบแทนไม่แตกต่างจากการซ้ือขายแบบ buy and hold 
     Shyam Sundhar & Ram Kumar Kakani (2006) ไดศึ้กษาผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทาง
เทคนิค Moving Average ในตลาดหุน้อินเดีย (S&P CNX  Nifty, BSE Sensex) ช่วงเวลาระหวา่ง กรกฎาคม 2533 ถึง 
ธนัวาคม 2548 รวมระยะเวลา 15 ปี ดว้ยการวิเคราะห์หลกัทรัพยจ์ านวน 14 หลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรมท่ีแตกต่าง
กนั โดยใชส้ญัญาณทางเทคนิคของ Moving Average SMA และ DMA ผลการศึกษาพบวา่เคร่ืองมือ DMA ให้
ผลตอบแทนสูงกวา่สืบเน่ืองมาจากพฤติกรรมการลงทุนของผูล้งทุนท่ีมกัจะท าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นปริมาณท่ี
มาก ส่งผลใหร้าคาดชันีหลกัทรัพยสู์งข้ึน 
 

2.2 การเขยีนสมการ 
 
     การค านวณค่าทางสัญญาณเพ่ือก าหนดสัญญาณซ้ือหรือขายท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพ่ือเป็น
การประเมินและวิเคราะห์ความแม่นย  าของเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีมีผลต่อการค านวณอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเทศไทยในกลุ่ม ASEAN Stars ซ่ึงสัญญาณทางเทคนิคถูกจ าแนกเป็น 
4 ประ เภท  ได้แ ก่  Trend Indicator Momentum Indicator Volatility Indicator และ Volume Indicator (Edwards, 
McGee, Bessetti, 2007) ในงานวิจยัฉบบัน้ีจึงไดเ้ลือกเคร่ืองมือท่ีนกัลงทุนนิยมใชข้องแต่ละ Indicator เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ โดยมีรูปแบบสมการดงัน้ี 
 

 
     
  คือ อตัราผลตอบแทนรวมของดัชนี ณ วนัท่ี t โดยค านวณจากผลตอบแทนรวมของ

หลกัทรัพยท์ั้งหมด (หน่วย : เปอร์เซ็นต)์ 

  คือ ดชันีหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี t 

  คือ ดชันีหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี t-1 
 
     สมการท่ี (1) แสดงการค านวณอตัราผลตอบแทนรายวนั ณ วนัท่ี t 
 

 
 
 

     คือ ค่าของ Exponential Moving Average ณ คาบเวลาก่อนหนา้ 
   คือ ค่าของ Smoothing Factor = 2/(n+1) 
  คือ ราคาปัจจุบนั 

  คือ จ านวนวนั 

(2) 

(1) 
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  สมการท่ี (2) แสดงการค านวณค่าทางสญัญาณ Exponential Moving Average (EMA) 
     

 

       คือ ค่าเฉล่ียของจ านวนท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนของราคาปิดใน 14 วนั 

  คือ ค่าเฉล่ียของจ านวนท่ีเปล่ียนแปลงลดลงของราคาปิดใน 14 วนั 
      
สมการท่ี (3) แสดงการค านวณค่าทางสญัญาณ Relative Strength Index (RSI) 
 

 
 

 
 

 
      
 Upper Band =  + 2  
 Middle Band  =   
 Lower Band  =   - 2  
   

  คือ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

  คือ ราคาปิดในวนัท่ี   

    คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    คือ จ านวนวนัในช่วงท่ีพิจารณา 
 

     สมการท่ี (4) แสดงการค านวณค่าทางสญัญาณ Bollinger Bands 
 

  
  

  
    สมการท่ี (5) แสดงการค านวณค่าทางสญัญาณ On Balance Volume 

(3) 

(4) 

(5) 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นหลกัทรัพยป์ระเทศไทยในกลุ่ม ASEAN Stars ประกอบไปด้วยหลกัทรัพย์
จ านวน 30 หลกัทรัพย ์ 
     การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาใชข้อ้มลูแบบอนุกรมเวลาเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 รวมระยะเวลา 2 ปี ซ่ึงไดแ้ก่ ราคาปิดรายวนัของดชันีหลกัทรัพยป์ระเทศไทยในกลุ่ม ASEAN Stars 
ค่าทางสัญญาณเทคนิค Exponential Moving Average (EMA) ค่าทางสัญญาณเทคนิค Relative Strength Index 
(RSI) ค่าทางสัญญาณ Bollinger Bands และค่าทางสัญญาณ On Balance Volume จากโปรแกรม eFin Smart Portal 
โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นรายวนั 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     1. น าขอ้มูลราคาปิดรายวนัของดชันีหลกัทรัพยป์ระเทศไทยในกลุ่ม ASEAN Stars มาค านวณค่าทางสัญญาณ
เทคนิคดว้ยโปรแกรม eFin Smart Portal จากเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ไดแ้ก่ Exponential Moving Average 
(EMA) Relative Strength Index (RSI) Bollinger Bands และ On Balance Volume 
     2. น าสญัญาณของเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่ละตวัมาวิเคราะห์เพ่ือหาสญัญาณในการซ้ือขาย 

     3. หาอตัราผลตอบแทนดชันีหลกัทรัพยป์ระเทศไทยในกลุ่ม ASEAN Stars (Rt) ตามสญัญาณการซ้ือขายท่ีได้

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยจะใชเ้ฉพาะสญัญาณแรกของการซ้ือหรือขายมาค านวณอตัราผลตอบแทนเท่านั้น 

     4. หาอตัราผลตอบแทนดชันีหลกัทรัพยป์ระเทศไทยในกลุ่ม ASEAN Stars (Rt) โดยไม่ใชก้ารวิเคราะห์สญัญาณ

ทางเทคนิค 

     5. น าขอ้มลูอตัราผลตอบแทนมาค านวณผลทางสถิติ 

     5.1 ประมาณค่าความแปรปรวนจากค่าตวัอยา่ง (Variance) 

     5.2 วิเคราะห์ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     5.3 ทดสอบสมมติฐานค่าเฉล่ีย (z-test) ทดสอบท่ีระดบันยัส าคญั 5% 

     6. วดัประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนจากการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคดว้ย Sharp ratio 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
  

     จากผลการศึกษาพบวา่การซ้ือขายตามเทคนิค RSI เป็นเคร่ืองมือประเภท Momentum Indicator ใชว้ดัการแกวง่

ตวัของราคาหุน้ สามารถใชเ้ป็นตวัช้ีทิศทางของตลาดในระยะสั้นถึงปานกลางไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงแนวโนม้ของราคา

ในช่วงท่ีท าการศึกษามีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยูใ่นช่วงแคบๆ จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพอนัดบัท่ี 1 สามารถ
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ใหผ้ลตอบแทนสูงสุดจ านวน 13 หลกัทรัพย ์ และใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การซ้ือขายแบบ buy and hold ผู ้

ลงทุนมีโอกาสท าก าไรจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยท่ี์มีการข้ึนและลงตามทฤษฎีดาวได ้  ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของสิทธิพงศ ์ ไข่ทา (2547) และแตกต่างจากงานวิจยัของณฐัธิดา ชลนาคเกษม (2547), วรพจน ์ ตนัย

ลกัษณ์ (2547), สารนาถ สุภา (2547), ชุติวิทย ์ พรหมขติัแกว้ (2548), วรณนั บุญปลอด (2551), ศิวดาต์ิ สมสุข 

(2554) และ ชานนท ์บุญเนย ์(2554) 

     จากผลการศึกษาพบวา่การซ้ือขายตามเทคนิค EMA เป็นเคร่ืองมือประเภท Trend Indicator เหมาะส าหรับ

หลกัทรัพยท่ี์มีทิศทางการปรับตวัข้ึนหรือลงอยา่งชดัเจน สามารถใหผ้ลตอบแทนสูงสุดจ านวน 10 หลกัทรัพย ์ ซ่ึง

แนวโนม้ของราคาในช่วงท่ีท าการศึกษาปรับตวัข้ึนอยา่งชดัเจน จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพเป็นล าดบัท่ี 2 และ

ใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การซ้ือขายแบบ buy and hold สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐัธิดา ชลนาคเกษม 

(2547), สารนาถ สุภา (2547), ภาวิกร ยศพิมสาร (2547), วชัราธร สงวนศรี (2549), ทินกร สุภาพ (2549) และศิวดาต์ิ 

สมสุข (2554) และแตกต่างไปจากงานวิจยัของสิทธิพงศ ์ไข่ทา (2547), วรพร บุญกลา้ (2547), วรพจน ์ตนัยลกัษณ์ 

(2547), ปนดัดา นนัต๊ะ (2548), ธวชัชยั ช่างสม (2548), ประเสริฐ พรศิริชยัวฒันา (2548), ชุติวิทย ์ พรหมขติัแกว้ 

(2548) และมีเดช เอ่ียมเข่ง (2551) 

     จากผลการศึกษาพบวา่การซ้ือขายตามเทคนิค Bollinger Bands เป็นเคร่ืองมือประเภท Volatility Indicator ใชใ้น
การเปรียบเทียบความผนัผวนและระดบัราคาสัมพนัธ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพเป็นอนัดบัท่ี 3 สามารถให้
ผลตอบแทนสูงสุดจ านวน 6 หลกัทรัพย ์และใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสุงกวา่การซ้ือขายแบบ buy and hold สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของจินตธีร์ สุทศัน์ ณ อยุธยา เร่ืองการสร้างรูปแบบเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการวิเคราะห์
ทางเทคนิคในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยพิจารณาจากรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีทดสอบ เป็นเคร่ืองมือท่ีให้
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉล่ียสูงสุดใน 4 อนัดบัแรก      
     จากผลการศึกษาพบวา่การซ้ือขายตามเทคนิค On Balance Volume เป็นเคร่ืองมือประเภท Volume Indicator ใช้
ดูความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการซ้ือขายกบัการเคล่ือนไหวของราคา สามารถบอกถึงแนวโนม้ของหุน้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีดาวท่ีระบุวา่ปริมาณการซ้ือขายจะเป็นตวัช้ีวดัแนวโนม้ของตลาด ท าใหเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์
ทางเทคนิค On Balance Volume เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพเป็นอนัดบัท่ี 4 สามารถใหผ้ลตอบแทนสูงสุด
จ านวน 2 หลกัทรัพย ์อาจมีสาเหตุมาจากลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือท่ีแสดงสญัญาณการซ้ือขายนอ้ยคร้ัง แต่
สญัญาณท่ีเกิดข้ึนมีความถกูตอ้งมากจึงท าใหมี้อตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การซ้ือขายแบบ buy and hold สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของวรพจน ์ตนัยลกัษณ์ เร่ืองประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการพยากรณ์การ
เคล่ือนไหวของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาในดา้น
ประสิทธิภาพของผลตอบแทนโดยรวม 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                301  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ถา้พิจารณาจากผลตอบแทนต่อปี การซ้ือขายตามเทคนิค RSI เคร่ืองมือประเภท Momentum Indicator เป็น
เคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีมีความแม่นย  าในการส่งสัญญาณเป็นอันดับท่ี 1 และให้อัตราผลตอบแทนสูงสุด 12 
หลกัทรัพยจ์าก 30 หลกัทรัพยป์ระเทศไทยในกลุ่ม ASEAN Stars ไดแ้ก่ BBL, BEC, BGH, BIGC, DTAC, EGCO, 
HMPRO, KTB, LH, RATCH, SCB และ TOP และให้อตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการซ้ือขายแบบ buy and hold 
ในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญั 
     ถา้พิจารณาจากผลตอบแทนต่อปี การซ้ือขายตามเทคนิค EMA เคร่ืองมือประเภท Trend Indicator เป็นเคร่ืองมือ
ทางเทคนิคท่ีมีความแม่นย  าในการส่งสัญญาณเป็นอนัดบัท่ี 2 และใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงสุด 10 หลกัทรัพยจ์าก 30 
หลักทรัพย์ประเทศไทยในกลุ่ม ASEAN Stars ได้แก่ BANPU, BAY, CPALL, CPN, INTUCH, IVL, KBANK, 
PTTEP, SCC, และ SCCC และให้อัตราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการซ้ือขายแบบ buy and hold ในช่วงเวลาท่ี
ท าการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญั 
     ถา้พิจารณาจากผลตอบแทนต่อปี การซ้ือขายตามเทคนิค Bollinger Bands เคร่ืองมือประเภท Volatility Indicator 
เป็นเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีมีความแม่นย  าในการส่งสัญญาณเป็นอนัดับท่ี 3 และให้อตัราผลตอบแทนสูงสุด 7 
หลกัทรัพยจ์าก 30 หลกัทรัพยป์ระเทศไทยในกลุ่ม ASEAN Stars ไดแ้ก่ ADVANC, AOT, GLOW, PTT, SCCC, 
TMB และ TRUE และใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การซ้ือขายแบบ buy and hold ในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาอย่าง
มีนยัส าคญั 
     ถา้พิจารณาจากผลตอบแทนต่อปี การซ้ือขายตามเทคนิค On Balance Volume เคร่ืองมือประเภท Volume 
Indicator เป็นเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีมีความแม่นย  าในการส่งสัญญาณเป็นอนัดบัท่ี 4 และให้อตัราผลตอบแทน
สูงสุด 2 หลกัทรัพยจ์าก 30 หลกัทรัพยป์ระเทศไทยในกลุ่ม ASEAN Stars ไดแ้ก่ CPT และ PTTGC และให้อตัรา
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การซ้ือขายแบบ buy and hold ในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญั 
     ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี  
     1. ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นโปรแกรมวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีใชน้ั้นไม่แพร่หลาย เน่ืองจากการไดม้า
ซ่ึงขอ้มลูจะตอ้งเป็นสมาชิกจากบริษทัท่ีใหบ้ริการซ้ือขายขอ้มลูในราคาแพง 
     2. เคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค RSI เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด นกัลงทุนสามารถน าเคร่ืองมือ 

RSI ไปใชเ้ป็นตวัช้ีทิศทางของตลาดในระยะสั้นถึงปานกลางได ้

     ขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1. การศึกษาในคร้ังต่อไปอาจศึกษาเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค EMA ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างออกไป เช่น 
EMA (10,25) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีสนใจ เพ่ือศึกษาวา่ไดผ้ลสรุปเช่นเดียวกนัหรือไม่ 
     2. การศึกษาคร้ังต่อไปอาจเลือกใชเ้คร่ืองมือชนิดอ่ืนๆ ตามการจ าแนกประเภท Indicator เพ่ือศึกษาวา่ไดผ้ลสรุป

เช่นเดียวกนัหรือไม่ 

     3. ก าหนดช่วงระยะเวลาการศึกษาท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ตลาดช่วง Uptrend, Downtrend หรือ Sideway 
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ปัจจยัที่มีผลกระทบต่ออตัราการออมของกลุ่มพนักงานผู้มีรายได้ประจ า  
กรณศึีกษานักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

Factor affecting saving rate of employee 
Case study master’s degree students in 

University of the Thai Chamber of Commerce 
สันติสุข เทพทอง1  

Suntisuk Thepthong  
 

บทคดัย่อ 
  
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราการออมของกลุ่มพนักงานผูมี้รายไดป้ระจ าของกลุ่มนักศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราการออม โดยพิจารณาจาก

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการออม และปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม

พนกังานประจ าท่ีศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยมีการออมอยูใ่นสินทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียง โดย

พบว่ามีการออมในบญัชีเงินฝากธนาคารอยู่ในปริมาณท่ีสูงและสามารถยอมรับความเส่ียงไดใ้นระดบัท่ีต ่า อีกทั้ง

หน้ีสินยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการอตัราออมของกลุ่มตวัอย่างโดยพบว่าหน้ีสินมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางท่ีผกผนักบัอตัราการออม  

 

Abstract 
 Research about the factors, affecting the saving money behavior of master's degree students at university 

of the Thai chamber of commerce. The aim of this research is to determine the factors that have effect on saving 

money behavior by considering from demography, behavior of saving money and others. From the research, 

master's degree students who work as employees don't have the problem in saving money during the amount of 

money in the bank is quite high and the accepting of rick is low. Furthermore, debt is the important factor that 

affects the saving money behavior in panelist by the debt is turned over with the saving money behavior means 

the higher debt, the lower of saving money.  

 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400  email: iclanzer@gmail.com 
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1. บทน า 
 
 เงินออม ในความหมายของบุคคลทัว่ไปมกัตีความหมายของค าว่าเงินออม คือส่วนของรายไดท่ี้เหลืออยู่
หลงัหักค่าใชจ่้ายทั้งหมดหมายความว่าโดยทัว่ไปการออมจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือบุคคลนั้นมีรายรับมากกว่ารายจ่าย ซ่ึง
จ านวนเงินออม และระยะเวลาในการออม จะถูกก าหนดโดยเป้าหมายของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น 
บางคนมีความตอ้งการการศึกษาท่ีสูงข้ึน มีบา้นและรถเป็นของตนเองมีชีวิตท่ีสุขสบายหลงัเกษียณอาย ุหรือมีความ
คาดหวงัในการสร้างฐานะครอบครัวให้มัน่คงต่อไป ฯลฯ(ปัญญาสมาพนัธ์เพ่ือการวิจยัความเห็นสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย , 2552) จากการท่ีทัว่ไปคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มพนกังานประจ า มกัคิดวา่การออมเป็นรายไดท่ี้หกั
ค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภค และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ส่วนท่ีเหลือนั้นคือ เงินออม ซ่ึงนบัว่าเป็นการเขา้ใจความหมาย
ของ เงินออม เพียงแค่ส่วนหน่ึงเท่านั้น แต่ความหมายของค าว่า เงินออมในระบบเศรษฐกิจมีความหมายกวา้งมาก 
โดยแทจ้ริงการออมนั้นหมายถึงการรวมเงินออมของทั้งภาครัฐคือรัฐบาล หรือการออมเงินของภาครัฐวิสาหกิจ และ
เงินออมของภาคเอกชนท่ีเป็นภาคธุรกิจและครัวเรือนทั้งหมด  การออมนอกจากจะมีความส าคญัต่อคนทัว่ไปในแง่
ความมัน่คงแลว้นั้น   ในปัจจุบนัยงัคงมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงภายในประเทศสามารถท าใหเ้กิดเงิน
ออมและเงินลงทุนอยู่ในระดบัท่ีสมดุล จะท าให้การลงทุนในประเทศไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัเงินทุนหรือเงินกูย้ืมจาก
ต่างประเทศอีกทั้งยงัช่วยลดภาระหน้ีสาธารณะของประเทศอีกดว้ย   (สุรักษ ์บุนนาค และคณะ, 2520: 59) อยา่งไรก็
ตาม สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนัท่ีก าลงัเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย อนัเน่ืองมาจากปัญหาวิกฤต
การเงินท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา ส่งผลใหรั้ฐบาลในประเทศต่างๆทัว่โลกก าหนดใชม้าตรการท่ีมีอยู่ใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาวการณ์วิกฤตดงักล่าว เช่น การเสริมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจโดยปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลง 
แมว้่าวิธีการดงักล่าวจะช่วยกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อยในภาคครัวเรือนภายในประเทศก็ตาม แต่ขณะเดียวกนักลบั
ส่งผลให้ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการออมลดลงเช่นเดียวกนั ซ่ึงประชาชนท่ีออมเงินไวเ้ฉพาะในธนาคารพาณิชย์
จ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมการออมเพ่ือผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในอนาคตและจากปัญหาดงักล่าวจึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดา้นการออมของกลุ่มพนกังานท่ีมีรายไดป้ระจ าและมีปัจจยัต่างๆท่ีสัมพนัธ์กบัอตัราการออม ปัญหา
ดงักล่าวจึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจในการศึกษาวิจยั เพ่ือท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งเชิงผูก้  าหนดนโยบายสาธารณะ 
หน่วยงานของรัฐและหน่วยธุรกิจภาคเอกชน จะไดน้ าไปใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลการส ารวจในการก าหนดนโยบาย
ท่ีเก่ียวกบัการออม และนโยบายเก่ียวกบัการโน้มน้าวให้ประชาชนผูบ้ริโภคให้มีการออมและการบริโภคอย่าง
เหมาะสมต่อไป ดงันั้น ทางผูจ้ดัท าจึงไดด้ าเนินการศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราการอออม ของกลุ่มพนกังาน
ท่ีมีรายไดป้ระจ า โดยจะท าการศึกษากลุ่มนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัต่างท่ีมีความสัมพันธ์กับอตัราการออม รวมถึงแนวโน้มการออมของกลุ่ม
พนกังานประจ า โดยอาศยักระบวนวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยสุด และน าเสนอผล
การส ารวจต่อสาธารณะ อนัคาดวา่น่าจะก่อเป็นประโยชนต่์อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ
เศรษฐกิจของประเทศทั้งในทางตรงและทางออ้มดงักล่าวต่อไป (ปัญญาสมาพนัธ์เพ่ือการวิจยัความเห็นสาธารณะ
แห่งประเทศไทย, 2552)  โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราการออม โดย
พิจารณาจากปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ , ปัจจัยดา้นพฤติกรรมการออม และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยผูวิ้จัย
คาดหวงัอย่างยิ่งให้งานวิจยัน้ีสามารถน าไปเป็นขอ้มูลอา้งอิงส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งเชิงผูก้  าหนดนโยบายสาธารณะ 
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หน่วยงานของรัฐ หน่วยธุรกิจภาคเอกชน จะไดน้ าขอ้มูลจากการส ารวจไปใชใ้นการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวกบัการ
ออม และนโยบายเก่ียวกบัการโนม้นา้วสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนผูบ้ริโภคให้เกิดการออมและการบริโภคอย่าง
เหมาะสมต่อไป 

 

รูปที่ 1 รายไดแ้ละการออมส่วนบุคคลเฉล่ียต่อคน ปี 2553 - 2555 
ท่ีมา : ส านกับญัชีประชาชาติ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ปี 2553 – 2555 

 
จากภาพจะเห็นว่ารายได้และส่วนของหน้ีสินต่อคนมีอตัราท่ีสูงข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกับการออมท่ีสูงข้ึน

เช่นกนัแต่จะสังเกตเห็นไดว้่า แมว้่ารายไดใ้นระดบัท่ีสูงแต่การออมก็ไม่ไดสู้งมากนัก ฉะนั้นภาครัฐความมีการ
กระตุน้ใหเ้กิดการออมใหม้ากยิ่งข้ึน 

 
2. วธิีการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราการออมของกลุ่มพนกังานผูมี้รายไดป้ระจ าของกลุ่มนกัศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มลู โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งตอบ
แบบสอบถามดว้ยตนเอง แนวทางการด าเนินการวิจยัมีดงัน้ี 
 

2.1 การก าหนด ประชากรและวิธีสุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มพนักงานประจ าท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้วิธี Quota Sampling  ในการสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างและผูว้ิจัยได้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan:1970) จากกลุ่มนักศึกษาระดับ
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ปริญญาโท มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย โดยผูวิ้จยัน ามาศึกษามีค่า N = 1,099 คน จึงท าให้ S = 386 คน โดยใน
งานวิจยัช้ินน้ีสามารถเก็บจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 300 ตวัอย่างโดยมีค่าความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั 
±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% และในการค านวณกลุ่มตวัอยา่งสามารถหาไดจ้ากสูตร 

S  =  

 สมการท่ี (1) แสดงการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอยา่งตามทฤษฏีของเครจซ่ีและมอร์แกน 
 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ในท่ีน้ีคือ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัน้ี โดย

แบบสอบถามจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกัๆ โดยส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมส่วนบุคคล 

 
2.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

การเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไวใ้นการสุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารแจกแบบสอบถาม กระจาย
กลุ่มตวัอยา่งไปยงัแต่ละสาขาโดยแบ่งไปตามแต่ละสาขาและชั้นปีในจ านวนท่ีสอดคลอ้งกบัจ านวนนกัศึกษาท่ี
ศึกษาอยูใ่นสาขาต่างๆในระดบัปริญญาโทจ านวนทั้งสินรวม 300 ชุด 

 
2.4 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

การประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยการทดสอบหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ต่างๆเพ่ือหาค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามและวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงสถิติของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือ
หาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆกบัอตัราการออม 

 

3. ผลการศึกษา และอภิปรายผลการศึกษา 
 

3.1 สรุปผลการศึกษา 
จากงานวิจยัพบว่ากลุ่มนกัศึกษาปริญญาโทส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีอายุเฉล่ียอยูท่ี่ 27 ปี สถานภาพโสด 

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ อยู่ท่ี 10,000 – 30,000 บาท อายุการท างานเฉล่ียท่ี 4 ปี มีหน้ีสินรวมเฉล่ียร้อยละ 9 
ของสินทรัพยร์วม และมีเงินออมในธนาคารพาณิชยเ์ฉล่ียร้อยละ 17 ของสินทรัพยร์วม และมีการออมผา่นทางการ
ฝากกบัสถาบนัการเงินคิดเป็นร้อยละ 59 ซ่ึงจะค่าดงักล่าวแสดงถึงคนส่วนใหญ่ยงัมีการออมในรูปของบญัชีเงินฝาก
อยู่ในปริมาณท่ีสูงท าให้ผลตอบแทนท่ีได้รับนั้นจะอยู่ในระดับท่ีต ่า แม้ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าเงินเฟ้อและการ
ประหยดัต่อภาษีมีผลต่อพฤติกรรมการออมซ่ึงแสดงถึงคนส่วนใหญ่ตอ้งการผลตอบแทนท่ีสามารถชนะเงินเฟ้อและ
จ าเป็นตอ้งไดรั้บประโยชน์ทางภาษี แต่จะเห็นไดว้่าการออมส่วนใหญ่นั้นยงัออมอยูใ่นสินทรัพยท่ี์ไม่สามารถชนะ
เงินเฟ้อได ้อีกทั้งไม่ไดใ้ห้ประโยชน์ทางภาษี เพราะเงินฝากกบัธนาคารจะมีการหักภาษี 15% ของอตัราดอกเบ้ียท่ี
ไดรั้บ ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดบัท่ีสูงมาก อีกทั้งอตัราดอกเบ้ียเงินฝากในปัจจุบนัอยู่ในระดบัท่ีต ่า จึงท าให้การออมไม่

(1) 
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สามารถชนะเงินเฟ้อได ้อีกทั้งการยอมรับความเส่ียงการท่ีขาดทุนเงินตน้ยงัอยู่ในระดบัท่ีต ่า ซ่ึงจากงานวิจยัจะเห็น
ได้ว่าเพศหญิงจะยอมรับความเส่ียงเน่ืองจากขาดทุนเงินต้นได้ต ่ ากว่าเพศชาย อีกทั้ งเพศชายมีการลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่เพศหญิง และจากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์จะเห็นไดว้า่เพศชายมีอตัราออมท่ี
สูงกว่าเพศหญิง และเงินฝากกบัหน้ีสินยงัมีผลต่ออตัราการออมในทิศทางท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ เงินฝากธนาคาร
เปรียบเสมือนรายไดข้องผูอ้อม โดยหากเงินฝากมีปริมาณสูงจะส่งผลใหร้ายไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีสูงดว้ย แต่หากผูอ้อมมี
หน้ีสินในระดบัสูงจะส่งผลใหอ้ตัราการออมลดลง อีกทั้งในงานวิจยัยงัพบว่าผูท่ี้ท างานหน่วยงานเอกชนมีอตัราการ
ออมท่ีสูงกวา่ผูท่ี้ท างานราชการ 

 
3.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีปริมาณเพศหญิงมากกวา่เพศชายโดยส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด

อายุเฉล่ียอยูท่ี่ 27 ปีและท างานอยู่ในบริษทัเอกชน ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 86.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถบ่งบอกถึงลกัษณะของกลุ่มประชากรท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีมีระดบัอายุท่ีใกลเ้คียง

กนัและส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ในช่วง 10,000 – 30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 73.34 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด แสดงถึง

คนส่วนใหญ่ท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทอยูใ่นวยัท างานซ่ึงช่วงเวลาดงักล่าวจะเป็นช่วงท่ีมีการออมอยูใ่นระดบัท่ีสูง

เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงอายุต่างๆตามทฤษฏีวฏัจกัรชีวิตและกระแสรายได ้จากผลการวิจยัยงัพบว่าคนส่วนใหญ่มี

วตัถุประสงคก์ารออมเพ่ือการปกป้องเงินทุน กล่าวคือกลุ่มดงักล่าวจะมีการออมในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่าและมี

ระยะเวลาในการออมค่อนขา้งสั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 32 ของทั้งหมด ซ่ึงในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัโดยมีการเลือก

วตัถุประสงคก์ารออกเพ่ือเพ่ิมค่าของเงินทุนคิดเป็นร้อยละ 31 ของทั้งหมดโดยผูก้ลุ่มดงักล่าวซ่ึงขดัแยง้กบักลุ่มแรก

โดยกลุ่มน้ีจะมีการออมในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงท่ีสูง โดยหลกัทรัพยท่ี์ออมนั้นไม่จ าเป็นตอ้งจ่ายเงินปันผล แต่จะ

ไดผ้ลตอบแทนจากก าไรส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย(์Capital Gain) ซ่ึงจะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงั

ผลตอบแทนในการออมท่ีแตกต่างกนัในทั้งสองกลุ่ม อีกทั้งกลุ่มตวัอย่างยงัมีการออมในเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน

อยู่ถึงร้อยละ 59 รองลงมาจะเป็นการออมในกองทุนรวมและหุ้นสามญั ซ่ึงการออมของคนส่วนใหญ่นั้นจะให้

ผลตอบแทนอยู่ในระดบัท่ีต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการออมในหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ดา้นการยอมรับความเส่ียงจากการขาดทุนเงินตน้พบว่าคนส่วนใหญ่ร้อยละ 68 สามารถยอมรับความเส่ียงจากการ

ขาดทุนเงินตน้ต ่ากว่าร้อยละ 10 เท่านั้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีการออมเงินในธนาคาร

พาณิชยเ์ฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 17.20 ของจ านวนสินทรัพยท์ั้งหมด และจากผลการวิจยัยงัพบว่าเงินเฟ้อและการไดรั้บ

ประโยชน์ทางภาษีจากการออมยงัมีผลต่อพฤติกรรมการออมของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนใหญ่ยงัมีการใช้

บริการท่ีสาขาของธนาคารคิดเป็นร้อยละ 51.67 และช่องทางระบบออนไลน์และใชบ้ริการตูฝ้ากเงินอตัโนมติัคิด

เป็นร้อยละ 221.33 และ 27.00 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าระบบออนไลน์ซ่ึงเป็นการท าธุรกรรมทางการเงินยงัมี
ช่องทางใหข้ยายอยูอี่กในระดบัท่ีสูง 
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การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆท่ีมีผลกระทบต่ออตัราการออมดว้ยวิธี Multiple Regression 

Analysis พบวา่ตวัแปรอตัราเงินฝากในธนาคารพาณิชย ์, อตัราเงินกูต่้อสินทรัพยร์วม , งานท่ีท า , ความเส่ียงจากการ

ขาดทุนเงินตน้ และ เพศ มีผลต่ออตัราการออม โดยเม่ือน าสมการมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมทางสถิติพบว่ามีค่า

สมัประสิทธ์ิของการตดัสินใจเท่ากบัร้อยละ 23.25 แสดงถึงตวัแปรต่างๆสามารถอธิบายอตัราการออมได ้23.25% ท่ี

เหลือเกิดจากปัจจยัอ่ืน และเม่ือน าสมการดงักล่าวไปทดสอบความน่าเช่ือถือของสมการดว้ยวิธี Autocorrelation 

และ Heteroskedasticity พบว่าสมการสามารถใชง้านได ้เม่ือน าตวัแปรไปวิเคราะห์ความซ ้าซอ้นของตวัแปรดว้ยวิธี 

Multi-Collinearity พบว่าตวัแปรอายุ และ อายุการท างานรวมมีความซ ้ าซอ้นกนั ในท่ีน้ีผูวิ้จยัจึงใชต้วัแปรอายุมารัน

สมการเน่ืองจากช่วงอายุมีช่วงท่ีกวา้งกวา่อายุการท างานอีกทั้งค่าความน่าจะเป็นของอายใุนการท างานรวมมีค่าท่ีสูง

กว่าจึงเลือกตวัแปรอายุในการประมวลผล หลงัจากตดัตวัแปรพบว่าค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 

23.34 ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยมีระดบันยัส าคญัต ่ากว่าร้อยละ 5 หรือมีค่าความเช่ือมัน่ท่ี
ร้อยละ 95 ไดด้งัต่อไปน้ี  

1. เงินฝากในธนาคารมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ภายใตส้มมติฐาน H0 : β 

= 0  H1 : β ≠ 0 กล่าวคือหากเงินฝากในธนาคารพาณิชยต่์อสินทรัพยร์วมเปล่ียนแปลงไป 1 Percentage 

Point จะส่งผลให้อตัราการออมเปล่ียนแปลงไปเท่ากบั 0.340562 Percentage Point ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นไป
ตามทฤษฏีรายไดส้มบูรณ์(Absolute Income Hypothesis) ของ John Maynard Keynes 

2. หน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.0002 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ภายใตส้มมติฐาน 

H0 : β = 0  H1 : β ≠ 0 กล่าวคือหากกลุ่มตัวอย่างหน้ีเฉล่ียต่อสินทรัพย์รวมเปล่ียนแปลงไป 1 

Percentage Point จะส่งผลให้อตัราการออมเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามเท่ากับ 0.187703 

Percentage Point ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นไปตามทฤษฏีรายไดส้มบูรณ์(Absolute Income Hypothesis) ของ John 
Maynard Keynes 

3. งานของกลุ่มตวัอยา่งมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.0312 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ภายใตส้มมติฐาน H0 

: β = 0  H1 : β ≠ 0 กล่าวคือผูท่ี้ท างานบริษทัเอกชนมีอตัราการออมต ่ากว่าผูท่ี้ท างานราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจเท่ากบั 4.89% โดยจะเห็นไดว้่าพนักงานรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจนั้นมีรายไดท่ี้มัน่คงและ

สวสัดิการพนกังานท่ีมัน่คงกว่าผูท่ี้ท างานในหน่วยงานเอกชนจึงท าให้ผูท่ี้ท างานในหน่วยงานเอกชน
ต่ืนตวัเพ่ือออมมากกวา่ 

4. ความเส่ียงเงินสูญในช่วงร้อยละ 11-20 เปรียบเทียบกบัความเส่ียงต ่ากว่าร้อยละ 10 มีค่านยัส าคญัเท่ากบั 

0.0312 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ภายใตส้มมติฐาน H0 : β = 0  H1 : β ≠ 0 กล่าวคือท่ียอมรับ

ความเส่ียงท่ี 11-20% มีการอตัราออมท่ีสูงกว่าผูท่ี้รับความเส่ียงต ่ากว่า 10% จากผลการทดลองพบว่าใน
ระดบัการยอมรับความเส่ียงท่ีสูงจะมีอตัราการออมท่ีสูงกวา่ผูท่ี้สามารถยอมรับความเส่ียงในระดบัต ่า 
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5. เพศมีค่านยัส าคญัเท่ากบั 0.0830 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.10 จึงปฏิเสธ H0 ภายใตส้มมติฐาน H0 : β = 0  H1 : β 
≠ 0 กล่าวคือเพศชายมีอตัราการออมท่ีสูงกว่าเพศหญิง ซ่ึงจะตรงกบังานวิจยัของคุณรดา อดุลยว์ฒันากุล 
ท่ีกล่าวไวว้า่เพศชายจะมีอตัราการออมเงินท่ีสูงกวา่เพศหญิง 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธี Crosstab ซ่ึงเป็นการท าตารางไขว้ระหว่าง 2 ตัวแปรเพ่ือท าการ
เปรียบเทียบลกัษณะการกระจายของขอ้มูล ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้ าการประมวลผลพบว่าตวัแปรท่ีเปรียบเทียบกนัและมีค่า 
Chi-Square ต ่ากวา่ร้อยละ 0.05 มีดงัต่อไปน้ี 

1. ความสัมพนัธ์ของเพศกบัรูปแบบการออมพบวา่เพศหญิงมีการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินสูงกว่าเพศชายแต่เพศ
ชายมีการออมในหุน้สามญัมากกวา่เพศหญิงกล่าวคือผูช้ายสามารถยอมรับความเส่ียงไดสู้งกวา่ 

2. ความสัมพนัธ์ของเพศกบัความเส่ียงในการขาดทุนเงินตน้พบว่า เพศหญิงมียอมรับความเส่ียงไดใ้นการขาดทุน
เงินทุนต ่ากว่าร้อยละ 10 มากกว่าผูช้าย แต่ในระดบัความเส่ียงในการขาดทุนจากการออมท่ีมากกว่าร้อยละ 10 
พบวา่ผูช้ายส่วนใหญ่สามารถยอมรับความเส่ียงจากการขาดทุนเงินตน้ไดสู้งกวา่เพศหญิง 

3. ความสัมพนัธ์ของเพศกบัเงินเฟ้อ พบวา่ผูห้ญิงและผูช้ายส่วนใหญ่คิดว่าเงินเฟ้อมีผลต่อพฤติกรรมการออมออม
ในอตัราท่ีสูง 
 

3.3 ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี  

จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่าผูศึ้กษาอยู่ในระดบัปริญญาโทมหาวิทยาลยัหอการคา้ส่วนใหญ่มีการ
ออมอยู่ในธนาคารพาณิชยแ์ละมีช่องทางการใชง้านท่ีสาขาเป็นส่วนใหญ่ในส่วนน้ีจึงท าให้ธุรกิจประเภทธนาคาร
สามารถขยายส่วนงานท่ีให้บริการแบบออนไลน์ให้กบัผูบ้ริโภคไดเ้พ่ิมมากข้ึนซ่ึงหากมีการผลกัดนัให้มีการท า
ธุรกรรมออนไลน์มากข้ึนจะช่วยท าใหธ้นาคารหรือสถาบนัการเงินสามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรลงได ้คนส่วน
ใหญ่มีการยอมรับความเส่ียงไดอ้ยู่ในระดบัท่ีต ่าอีกทั้งรายไดข้องผูแ้บบสอบถามเฉล่ียมีอตัราท่ีไม่สูงมากนกั ฉะนั้น
ภาครัฐควรมีนโยบายสร้างการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลหรือสร้างแรงจูงใจเพ่ือชกัชวนใหป้ระชาชนทัว่ไปมี
ความรู้ความเขา้ใจการออมท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสูงและสามารถจดัการกบัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได ้ส่งผลให้ภาค
ครัวเรือนมีการวางแผนทางการเงินเพ่ือวยัเกษียณ ท่ีเหมาะสมโดยไม่ตอ้งอาศยัการช่วยเหลือภาครัฐมากนกัท าให้
สามารถน าเงินส่วนดงักล่าวไปลงทุนเพ่ือพฒันาประเทศได ้ซ่ึงจะเป็นผลดีในระยะยาวต่อรัฐบาล 

 
3.4 ขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

เน่ืองจากงานวิจัยน้ีมีข้อจ ากัดในส่วนของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยเท่านั้น ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัทางการศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง จึงท าให้ผลการวิจยัอาจไม่
สามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของประชากรส่วนใหญ่ในสังคมได้ กล่าวคืองานวิจัยน้ีสามารถอธิบาย
ความสัมพนัธ์ไดเ้ฉพาะในกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาโทเท่านั้น แต่หากในการศึกษาคร้ังต่อไป 
อาจมีการขยายกรอบการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างจากผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัการศึกษาต่างๆท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะ
ท าให้ผลท่ีออกมาสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการออมของคนส่วนใหญ่ไดดี้กว่าโมเดลท่ีใช่อยู่ในงานวิจยัน้ี
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เปรียบเทยีบอตัราผลตอบแทนตามประเภทกองทุนระหว่างบริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุนในเครือธนาคาร

พาณิชย์ไทยกบับริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนทีไ่ม่อยู่ในเครือธนาคารพาณิชย์ไทย 

A Performance Comparison of Mutual Funds between The Asset Management Company 

in affiliated of Thai Commercial Bank and Non-affiliated 

อนุพงษ ์จนัทร์จิเรศรัศมี1 และ ณฐัวฒิุ คูวฒันเธียรชยั2 

Anupong Chanchiredrasmee1 and Nattawoot Koowattanatianchai2 

บทคดัย่อ 

การศึกษาอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทยโดยแยกตาม

นโยบายการลงทุนระหวา่งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนในเครือธนาคารพาณิชยไ์ทยกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุนท่ีไม่อยูใ่นเครือธนาคารพาณิชยไ์ทย ประชากรท่ีศึกษา คือกองทุนรวมท่ีมีผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2555-2557 จ านวน 56 กองทุน แยกเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จ านวน 22 กองทุน กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ

จ านวน 22 กองทุน และกองทุนรวมตราสารเงิน จ านวน 12 กองทุน โดยตวัช้ีวดัในการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ อตัรา

ร้อยละของการเปล่ียนแปลงเพ่ือหาอตัราผลตอบแทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือหาความเส่ียงจากอตัราผลตอบแทน 

อตัราส่วนชาร์ป อตัราส่วนเทรเนอร์ และค่าอลัฟ่าของเจนเซ่นเพ่ือวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีปรับความ

เส่ียงแลว้  

ค าส าคัญ: อัตราผลตอบแทนและความเส่ียง, กองทุนรวม, ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 

Abstract 

The purpose of this study is to estimate the performance of mutual funds in Thailand, compare between the asset 

management company in affiliated of Thai commercial bank and non-affiliated. Population is mutual funds in 

Thailand during the year 2012-2014 which consists of 56 funds: Long Term Equity Fund 22 funds, Retirement 

Mutual Fund 22 funds and Money Market Fund 12 funds. This study using a percentage of change, standard 

deviation, Sharpe ratio, Treynor ratio and Jensen’s alpha for measure of the performance of mutual funds.  

 

Keywords: return and risk, mutual fund, the performance of mutual fund. 
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1. บทน า 

 
      มีคนจ านวนไม่นอ้ยท่ีอยากมีความมัง่คัง่ อยากมีอิสรภาพทางการเงินและไดใ้ชชี้วิตอยา่งท่ีฝันไวน้อกจากตอ้ง

เกบ็ออมเงินอยา่งต่อเน่ืองและรู้จกัวางแผนใชจ่้ายเงินอยา่งสม ่าเสมอแลว้ ยงัตอ้งรู้จกัท่ีจะต่อยอดและสะสมความมัง่

คัง่ดว้ย “การลงทุน” ในสินทรัพยท์างการเงินประเภทต่างๆ เพราะการลงทุนเปรียบเสมือนทางด่วนสู่ความมัง่คัง่ ยิ่ง

ออกตวัไดดี้ ตั้งตน้ไดเ้ร็วและเดินตามแผนท่ีวางไว ้ ยิ่งช่วยใหไ้ปถึงเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพราะการลงทุนให้

ผลตอบแทนโดยเฉล่ียสูงกวา่ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร แต่ในปัจจุบนัทางเลือกในการลงทุนมีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

ทั้งยงัมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หน่วยลงทุน ตราสารอนุพนัธ์ เป็นตน้ 

      การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถือเป็นทางเลือกในการลงทุนรูปแบบหน่ึงท่ีมีความส าคญัเพ่ิมมากข้ึน

เร่ือย  ๆ โดยกองทุนรวมจะระดมเงินทุนจากผูล้งทุนรายยอ่ยหลายรายรวบรวมเป็นเงินลงทุนกอ้นใหญ่ และกระจายการ

ลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทต่างๆ โดยผูจ้ดัการกองทุนท าหนา้ท่ีตดัสินใจเลือกหลกัทรัพย ์  ระยะเวลาการลงทุน 

ตลอดจนน ้าหนกัการลงทุนในสินทรัพยต่์างๆ แทนผูล้งทุนรายยอ่ย  ทั้งน้ีการบริหารกองทุนจะบริหารพอร์ตการ

ลงทุนโดยผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตและมีความช านาญในเร่ืองการลงทุน ซ่ึงมีขอ้มลูประกอบการตดัสินใจท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์อยา่งรอบดา้น แต่อยา่งไรกต็ามกองทุนรวมแต่ละท่ีกมี็นโยบาย กลยทุธ์และการบริหารพอร์ตการลงทุน

แตกต่างกนัไป ดงันั้นจึงควรศึกษานโยบายการลงทุนของแต่ละแห่งเพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเส่ียงจาก

การลงทุนนั้น ทั้งน้ีกเ็พ่ือใหส้ามารถตดัสินใจเลือกลงทุนไดอ้ยา่งถกูตอ้งมีเหตุผลและมีความเหมาะสมกบัรูปแบบ

การลงทุนของแต่ละคน 

      ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกวิเคราะห์กลุ่มของกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิดท่ีแบ่งตามนโยบายการลงทุนไดแ้ก่ 

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหน้ี และกองทุนรวมตลาดเงิน โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ

กองทุนระหวา่งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีอยูใ่นเครือธนาคารพาณิชยไ์ทยกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุนท่ีไม่อยูใ่นเครือธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยตวัช้ีวดัในการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ อตัราร้อยละของการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือหาอตัราผลตอบแทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือหาความเส่ียงจากอตัราผลตอบแทน อตัราส่วน

ชาร์ป อตัราส่วนเทรเนอร์ และยงัศึกษาอตัราผลตอบแทนของแต่ละกองทุนเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของ

ตลาด โดยตวัช้ีวดัในการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ ค่าอลัฟ่าของเจนเซ่น ทั้งน้ีเพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่แมจ้ะเป็นกองทุนรวม

ประเภทเดียวกนั แต่ผลตอบแทนอาจมีความแตกต่างกนัตามนโยบายการลงทุน และการตดัสินใจของผูจ้ดัการกองทุนแต่

ละแห่ง 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
การศึกษาเร่ืองอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวมในไทยนั้นมีการศึกษาหลายมิติ ไดแ้ก่ 
การเปรียบเทียบความเส่ียงอตัราผลตอบแทนและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทยจ าแนกตาม
นโยบายการลงทุน (จกัรณทัเทพ, 2544)  ซ่ึงท าการศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการ
หาความเส่ียงในการลงทุน จากนั้นหาค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนั (coefficient of variance) และค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (correlation coefficient) ในส่วนของการประเมินผลการด าเนินงานใชม้าตรวดัตามแบบ Jensen 
Treynor และ Sharpe and Treynor-Black ของกองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหน้ีและกองทุนแบบผสม ในช่วง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2543 เกบ็ขอ้มลูเป็นรายสปัดาห์ ผลการศึกษาพบวา่กองทุนรวม
ส่วนใหญ่มีผลตอบแทนเฉล่ียเป็นลบ และประเภทกองทุนรวมท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุด คือ กองทุนตรา
สารหน้ี และประเภทกองทุนท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ กองทุนตราสารทุน ส่วนความเส่ียงของ
กองทุนรวมซ่ึงไดใ้ชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวดั พบวา่ประเภทกองทุนรวมท่ีใหค้วามเส่ียงสูงท่ีสุด คือ 
กองทุนตราสารทุน และประเภทกองทุนรวมท่ีใหค้วามเส่ียงนอ้ยท่ีสุด คือ กองทุนตราสารหน้ี ส่วนการศึกษาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของกองทุนจ าแนกตามนโยบายของกองทุนพบวา่กองทุนตราสารทุนมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดมากท่ีสุด รองลงมาเป็นกองทุนแบบผสม ส่วนกองทุนตราสารหน้ีพบวา่
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และจากการศึกษาวดัผลการด าเนินงานตามมาตรวดัของ Jensen 
Treynor และ Sharpe and Treynor-Black พบวา่กองทุนท่ีใหผ้ลการด าเนินงานดีท่ีสุด คือ กองทุนแบบผสม ส่วน
มาตรวดัของ Sharpe กองทุนท่ีใหผ้ลการด าเนินงานดีท่ีสุด คือ กองทุนตราสารหน้ี การศึกษาเร่ืองอตัราผลตอบแทน
และความเส่ียงจากการลงทุนระหวา่งกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน่ (อ  าพนั, 2547) ซ่ึง
เปรียบเทียบ ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนระหวา่งกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมผสมแบบ
ยืดหยุน่ช่วงเวลาตั้งแต่พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547โดยการศึกษากองทุนรวมตราสารทุน 5 กองทุน และกองทุนรวมผสม
แบบยืดหยุน่ 5 กองทุน โดยใชค่้าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานจากกองทุนรวมโดยใชแ้บบจ าลอง Treynor Jensen และSharpe โดยท าการวิเคราะห์จากมลูค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ผลการศึกษาพบวา่อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนทั้ง 5 กองทุนให้
อตัราผลตอบแทนเฉล่ียมากกว่ากองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นท่ีน ามาศึกษา และมีความเส่ียงสูงกวา่กองทุนรวมผสม
แบบยืดหยุน่แต่มีความเส่ียงต ่ากวา่ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยเ์พียงเลก็นอ้ย การศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบอตัรา
ผลตอบแทน ความเส่ียงรวมถึงการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนรวมจ าแนกตามนโยบายการลงทุน (พชัรี, 
2547) โดยศึกษาในแต่ละสภาวะอตัราดอกเบ้ีย ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากกองทุนท่ีมีมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิสูงสุด 5 กองทุน
ในแต่ละนโยบายการลงทุน ในช่วงตั้งแต่ปี 2542-2546 โดยใชข้อ้มลูรายสปัดาห์ ผลการศึกษาพบวา่อตัรา
ผลตอบแทนและความเส่ียงในช่วงท่ีอตัราดอกเบ้ียลดลงอยา่งมาก กองทุนรวมตราสารหน้ีมีอตัราผลตอบแทนสูง
ท่ีสุดและมีความเส่ียงต ่าท่ีสุด หรือการศึกษาเร่ืองอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวของธนาคารพาณิชย ์ (ปกิตตา, 2553) ท าการศึกษาอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และประสิทธิภาพการ
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บริหารของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของประเทศไทย โดยศึกษากองทุนรวมท่ีด าเนินการระหวา่ง 2 กรกฎาคม 2550 
จนถึง 30 มิถุนายน 2552 เกบ็ขอ้มลูเป็นรายเดือน รวม 24 เดือน ของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จ านวน 52 กองทุน 
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะแบ่งการลงทุน ออกเป็น 5 ประเภทตามนโยบายการลงทุน 
  
2.2 แนวคิดทฤษฎทีีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการลงทุนผูล้งทุนยอ่มคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูง อยา่งไรกดี็ในการพิจารณาผลการด าเนินงานไม่

ควรเลือกพิจารณาเฉพาะผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงอยา่งเดียว ควรใหค้วามสนใจเร่ืองความเส่ียงจากอตัรา

ผลตอบแทนท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ย เพราะในความเป็นจริงแลว้โอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอาจไม่เป็นไป

ตามนั้นเน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอน (ในการลงทุนความไม่แน่นอน คือ ความเส่ียง) ดงันั้นการพิจารณาเร่ืองความ

เส่ียงกส็ าคญัไม่นอ้ยกวา่การพิจารณาผลตอบแทนเช่นกนั ผูศึ้กษาจึงไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและ

สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 

หลกัการลงทุน 
     เม่ือใดท่ีมีรายไดสู้งกวา่รายจ่ายยอ่มมีเงินเหลือใชใ้นรูปเงินออม และมกัน าเงินออมนั้นไปหาประโยชนแ์ละ
ผลตอบแทนเพ่ือใหเ้งินนั้นงอกเงยเพ่ิมข้ึนอาจในรูปของการฝากเงินหรือน าเงินไปลงทุน ซ่ึงในการลงทุนผูล้งทุน
ยอ่มคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นส าคญั ผูล้งทุนพิจารณาผลตอบแทนจาก 2 ส่วนคือ ส่วนแบ่งก าไรในรูป
ของเงินปันผล (Dividend) และก าไรส่วนเกินจากมลูค่าหุน้หรือหน่วยลงทุน (Capital gain) 
แนวคิดผลตอบแทนและความเส่ียง 
     ความเส่ียง คือ โอกาสท่ีผลลพัธ์ (Outcome) ท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างไปจากท่ีคาดหวงัไว ้(Expectation) ไม่วา่จะเป็น
การเบ่ียงเบนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนหรือต ่าลงกวา่ผลลพัธ์ท่ีคาดการณ์ไว ้ (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2548) หาก
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงเบ่ียงเบนไปจากผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัไวม้ากกจ็ะมีความเส่ียงสูง ในทางกลบักนัหากผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนจริงเบ่ียงเบนไปจากผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัไวน้อ้ย กจ็ะมีความเส่ียงต ่า ความเส่ียงจากการลงทุน หมายถึง การท่ี
ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บจริงแตกต่างไปจากผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดหวงัไว ้ ความเส่ียงจึงเป็นปัจจยัส าคญัใน
การพิจารณาเลือกลงทุน  หากการลงทุนใดมีความเส่ียงสูง ผูล้งทุนนั้นย่อมตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน(High 
Risk High Expected Return) เพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีสูงข้ึนดว้ย 
 
สถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
     ในการศึกษามีสถิติและดชันีท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 
อตัราผลตอบแทนของกองทุน ( iR ) 

 การค านวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ตามช่วงเวลาท่ีตอ้งการวดัผลตอบแทนซ่ึงวิธีการค านวณอตัรา

ผลตอบแทนใชสู้ตรดงัน้ี 
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โดยท่ี i   = ความเส่ียงรวมของกองทุนรวม                                                                        
R it               =   อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลา t                                                                                         
R i = อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวม                                                                                                                                                   
n  = จ านวนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

มาตรวดัตามตวัแบบของ Sharpe (Sharpe ratio)    

แนวคิด Sharpe เป็นของ William Sharp ท่ีกล่าววา่มาตรวดัตามแบบ Sharp เป็นมาตรวดัท่ีใชป้ระเมินผล
การด าเนินงานของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน โดยเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ปรับดว้ยค่า
ความเส่ียง (Total Risk) ซ่ึงวดัดว้ยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทน ซ่ึงมาตรวดัตามแบบ Sharp มี
แบบจ าลองดงัน้ี 

 

Sharpe ratio      = 
i

fi RR
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โดยท่ี   iR   =  อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม 

fR  =  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

i  =  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหรือค่าความเส่ียงรวมของกองทุนรวม 
 

มาตรวดัตามตวัแบบของ Treynor (Treynor ratio)  

 แนวคิดของ Treynor ใชว้ดัประสิทธิภาพของผลการด าเนินงานของกองทุนรวม โดยเปรียบเทียบอตัรา
ผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย ์ ท่ีปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) ซ่ึงวดัดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิ
เบตา้ (Beta Coefficient) มาตรวดัแบบ Treynor (Tp) เป็นค่าอตัราผลตอบแทนส่วนเกินจากอตัราผลตอบแทนท่ี
ปราศจากความเส่ียง 1 หน่วย ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ซ่ึงมาตรวดัตามแบบ Treynor มีแบบจ าลองดงัน้ี 
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โดยท่ี   iR   =  อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม 

fR  =  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

i   =  ค่าเบตา้หรือความเส่ียงท่ีเป็นระบบของกองทุนรวม 
 
มาตรวดัตามตวัแบบของ Jensen (Jensen‘s alpha)  

การวดัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตามแบบจ าลอง Jensen หรือการค านวณค่า Jensen‘s alpha   นั้น 
เป็นค่าท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบผลต่างระหวา่งอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ
ปรับดว้ยค่าความเส่ียง ซ่ึงค านวณโดยใชต้วัแบบการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model หรือ 
CAPM) ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 
Jensen (Jensen ‘s alpha)  )( fmifii RRRR         
โดยท่ี  i  =  ค่าอลัฟ่าของ Jensen 

iR  =  อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม 

fR  =  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

mR  =  อตัราผลตอบแทนของตลาด 
 i  =  ค่าเบตา้หรือความเส่ียงท่ีเป็นระบบของกองทุนรวม 

ถา้ค่าอลัฟ่า ( i ) มีค่าเป็นบวก แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการ ณ ระดบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 1 หน่วย  

ถา้ค่าอลัฟ่า ( i ) มีค่าเป็นลบ แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมต ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการ ณ ระดบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 1 หน่วย  

 

3. วธิีการศึกษา 
 

     การศึกษาอิสระน้ีมีรายละเอียดการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
3.1 ประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประชากรของกองทุนรวมแต่ละประเภทแยกตามนโยบายการลงทุนดงัน้ี 

1) กองทุนรวมตราสารทุน ใชป้ระชากรของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุน้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 

65 และมีนโยบายไม่จ่ายปันผล มีทั้งหมดจ านวน 22 กองทุน โดยแยกเป็นกองทุนภายใตบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
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กองทุนท่ีอยู่ในเครือธนาคารพาณิชยไ์ทยจ านวน 9 กองทุน และเป็นกองทุนท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไม่อยู่

ในเครือธนาคารพาณิชยไ์ทยจ านวน 13 กองทุน 

2) กองทุนรวมตราสารหน้ี ใชป้ระชากรของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ มีทั้งหมดจ านวน 22 กองทุน โดยแยกเป็น

กองทุนภายใตบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีอยูใ่นเครือธนาคารพาณิชยไ์ทยจ านวน 13 กองทุน และเป็นกองทุน

ท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไม่อยูใ่นเครือธนาคารพาณิชยไ์ทยจ านวน 9 กองทุน 

3) กองทุนรวมตลาดเงิน ใชป้ระชากรของกองทุนรวมตลาดเงิน มีทั้งหมดจ านวน 12 กองทุน โดยแยกเป็น
กองทุนภายใตบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีอยูใ่นเครือธนาคารพาณิชยไ์ทยจ านวน 7 กองทุน และเป็น
กองทุนท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไม่อยูใ่นเครือธนาคารพาณิชยไ์ทยจ านวน 5 กองทุน 

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      ผูท้  าการศึกษาไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงมีวิธีการดงัต่อไปน้ี 1) ขอ้มุล

เชิงคุณภาพเป็นขอ้มลูทางทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง และผลการศึกษา ซ่ึงเกบ็รวบรวมจากต ารา วารสาร และอินเตอร์เน็ต       

2) ขอ้มลูเชิงปริมาณ ใชข้อ้มลูตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนธนัวาคม 2557 โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก MORNINGSTAR 

สมาคมบริษทัจดัการกองทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย และการใชข้อ้มลูจากอินเตอร์เน็ต  

 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     การวิเคราะห์ขอ้มลูทุติยภูมิ เพ่ือหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวม และเพ่ือวดัประสิทธิภาพ

การด าเนินงานของกองทุนรวม ผูศึ้กษาใชวิ้ธีในการวิเคราะห์ผลดงัน้ี 

1. ค่าร้อยละอตัราผลตอบแทน (Percentage) 

2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. อตัราส่วนชาร์ป (Sharpe Ratio) 

4. อตัราส่วนเทรเนอร์ (Treynor Ratio) 

5. ค่าอลัฟ่าของเจนเซ่น (Jensen’s Alpha)  

     ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มลูจากตวัช้ีวดัแต่ละวิธีมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. หาค่าผลการค านวณของประชากรทุกกองทุน ตามดชันีช้ีวดัท่ีเลือกใช ้ 

2. หาค่าเฉล่ียผลการค านวณของประชากรกองทุนแยกตามกลุ่มบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการท่ีอยูใ่นเครือ

ธนาคารพาณิชยไ์ทยกบักลุ่มท่ีไม่อยูใ่นเครือธนาคารพาณิชยไ์ทย 
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3. เปรียบเทียบผลของค่าเฉล่ียในขอ้ 2 กบัค่าเฉล่ียของตลาด โดยคิดสดัส่วนประชากรกองทุนแต่ละกลุ่ม

ใหเ้ป็นฐานร้อยละ 100 เน่ืองจากจ านวนประชากรแต่ละกลุ่มมีไม่เท่ากนั 

     ทั้งน้ีไม่วา่จะวดัผลโดยใชด้ชันีช้ีวดัใด ต่างกมี็ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้เช่นเดียวกนั   

 

4. ผลการศึกษาทีไ่ด้รับ 

     จากผลการศึกษาตามท่ีไดรั้บ พบวา่ ไม่วา่จะวดัผลโดยดชันีช้ีวดัใดท าใหท้ราบวา่ผลการศึกษาใหผ้ลไปในทิศทาง

เดียวกนั กล่าวคือ 

1) กองทุนประเภทหุน้ ใชป้ระชากรจากกลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาว กองทุนท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัจดัการท่ีไม่อยูใ่น

เครือธนาคารพาณิชยไ์ทยมีร้อยละ 76.92 ท่ีมีผลตอบแทนสูงกวา่ค่าเฉล่ียของตลาด โดยผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่ม

เท่ากบัร้อยละ 16.56 ต่อปี ในขณะท่ีกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการในเครือธนาคารพาณิชยไ์ทยมีร้อยละ 71.43 ท่ีมี

ผลตอบแทนสูงกวา่ค่าเฉล่ียของตลาด โดยผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มเท่ากบัร้อยละ 12.96 ต่อปี  

2) กองทุนประเภทตราสารหน้ี ใชป้ระชากรจากกลุ่มกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ กองทุนท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัจดัการท่ี

ไม่อยูใ่นเครือธนาคารพาณิชยไ์ทยมีร้อยละ 0 ท่ีมีผลตอบแทนสูงกวา่ค่าเฉล่ียของตลาด โดยผลตอบแทนเฉล่ียของ

กลุ่มเท่ากบัร้อยละ 2.78 ต่อปี ในขณะท่ีกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการในเครือธนาคารพาณิชยไ์ทยมีร้อยละ 7.69 ท่ีมี

ผลตอบแทนสูงกวา่ค่าเฉล่ียของตลาด โดยผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มเท่ากบัร้อยละ 2.95 ต่อปี 

3) กองทุนประเภทตลาดเงินระยะสั้น ใชป้ระชากรจากกลุ่มกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัจดัการท่ี

ไม่อยูใ่นเครือธนาคารพาณิชยไ์ทยมีร้อยละ 20 ท่ีมีผลตอบแทนสูงกวา่ค่าเฉล่ียของตลาด โดยผลตอบแทนเฉล่ียของ

กลุ่มเท่ากบัร้อยละ 2.30 ต่อปี ในขณะท่ีกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการในเครือธนาคารพาณิชยไ์ทยมีร้อยละ 0 ท่ีมี

ผลตอบแทนสูงกวา่ค่าเฉล่ียของตลาด โดยผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มเท่ากบัร้อยละ 2.25 ต่อปี 

     ขอ้เสนอแนะแนวทางการศึกษาจากการศึกษาในคร้ังน้ี ในการศึกษาน้ีอาจมีขอ้จ ากดัในการพิจารณาเปรียบเทียบ

ผลการด าเนินงานของกองทุนแต่ละกลุ่ม เน่ืองจากความแตกต่างของนโยบายการลงทุนแต่ละกองทุน สดัส่วนการ

ถือครองเงินสดในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการด ารงสินทรัพยแ์ต่ละประเภทของกองทุน ดงันั้นผูล้งทุนควรพิจารณา

เลือกลงทุนตามนโยบายการลงทุนและความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจใชเ้ป็นแนวทางใน

การศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหท้ราบถึงจุดแขง็ จุดอ่อนของตนเองและปรับปรุง แกไ้ขในอนาคต บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุนอาจใชเ้ป็นแนวนโยบายในการบริหารจดัการกองทุนเพ่ือประโยชนใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนในอนาคต 
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จยัที่มีอทิธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 

Factors Influence Investment Decision Making of Generation Y  
in Stock Exchange of Thailand 
จรูญศักดิ์ ชัยประสิทธ์ิจินดา1และ อริชัย รักธรรม2และ ทรงพร หาญสันติ3 

Jaroonsak Chaiprasitjinda and Arichai Ractham and Songporn Hansanti 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงพรรณนา และใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา และใชส้ถิติอนุมานในการทดสอบดว้ย
วิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างโดยรวมเห็นดว้ยในเร่ืองการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุพบว่า วตัถุประสงค์การลงทุน มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผลการ
ด าเนินงานขององคก์ร ภาพลกัษณ์ขององคก์ร เศรษฐกิจ และแรงจูงใจตามล าดบั  
 

ค าส าคัญ: การตัดสินใจลงทุน, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, เจเนอเรช่ันวาย 
  

Abstract 
This research aims to study influenced factors for investment decision making of generation Y in Stock Exchange 
of Thailand. The study is a quantitative research by using questionnaires survey to collect information from 385 
sampling sets and analyzing the set of data by applying descriptive statistics. After that analyzing with inference 
statistics by using Pearson‘s correlation coefficient and regression analysis testing at a significant level of 0.05. 
The result shows the most influenced factor is objective of investment following by performance of the 
organization, corporate image, economic and motivation, respectively.  
 
Keywords: Investment Decision, Stock Exchanged of Thailand, Generation Y 
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1. บทน า 
 
     การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นองคป์ระกอบส าคญัในการวางแผนทางการเงินเพ่ือสร้างความมัง่คัง่หรือเพ่ือเก็บ
ไวใ้ช้เม่ือยามเกษียร และยงัเป็นแหล่งสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ (ธิดา ลือชาพฒันพร และไกรชิต สุตะเมือง, 2554) โดยมีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(ณ วนัท่ี 1 พ.ย. 2550) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ หุ้นสามญั 
หุน้บุริมสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ หน่วยลงทุนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย และใบ
แสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง โดยหุน้สามญัมีจ านวนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและปริมาณการ
ซ้ือขายหมุนเวียนเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) อีกทั้งในยุคปัจจุบันจ านวนคนวยั
ท างานยุค Generation Y (ผูท่ี้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2538 ) มีสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของแรงงานทั้งหมด เป็น
ผูท่ี้เติบโตมาในยุคดิจิตลัท่ีเต็มไปดว้ยเทคโนโลยี และส่ือออนไลน์  มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง และมีสไตลก์ารใช้
ชีวิตอย่างสมดุล (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PwC), 2556) และข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ฐานเศรษฐกิจ, 2555) ยงัพบวา่ ปัจจุบนัมีสญัญาณกลุ่มนกัลงทุนรุ่นใหม่ท่ีเพ่ิงจบการศึกษา และกลุ่มใกลจ้บการศึกษา 
นิยมมาเปิดบญัชีเพ่ือลงทุนในหุน้กนัมากข้ึน โดยเร่ิมจากการเป็นผูล้งทุนในตลาดหุน้ เพ่ือศึกษาและเรียนรู้การด าเนิน
ธุรกิจ นอกจากน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์(บล.) บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) (บมจ.) ยงัเปิดเผยว่า กลุ่มนกัลงทุนรุ่นใหม่ถือเป็น
เป้าหมายการวางกลยุทธ์ธุรกิจ และการขยายฐานลูกคา้ในระยะยาวของบริษทั ในระยะ 3-5 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงนกัลงทุน
กลุ่มดงักล่าว จะเป็นกลุ่มท่ีเร่ิมมีความส าคญัต่อมูลค่าซ้ือขาย และมีอ านาจการลงทุนมากข้ึนในอนาคต 
     ดงันั้นจากขอ้มูลขา้งตน้พบว่า มีกลุ่มนกัลงทุนท่ีน่าสนใจคือ กลุ่มคนยุคเจเนอเรชัน่วายท่ีหันมาลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยก์นัมากยิ่งข้ึน แต่ก็ยงัไม่ทราบไดว้่าปัจจยัอะไรท่ีท าให้พวกเขาหันมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์นัมาก
ยิ่งข้ึน จึงท าให้ผูวิ้จยัมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาในคร้ังน้ี คือ ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย เพ่ือเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทุน บริษทัหลกัทรัพย ์นกั
วางแผนทางการเงิน และผูท่ี้สนใจทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย อีกทั้งสามารถน าผลการศึกษาไปใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่ตนเองและองคก์รได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
วตัถุประสงค์การลงทุน 
     จุดมุ่งหมายในการลงทุนของผูล้งทุนมกัแตกต่างกนัไป ผูล้งทุนบางท่านลงทุนเพ่ือหวงัเงินปันผล หรือก าไรจาก
การขายหลกัทรัพย ์และบางท่านอาจตอ้งการไดท้ั้งสองอย่าง ดงันั้น ผูล้งทุนแต่ละท่านต่างก็มีวตัถุประสงค์ในการ
ลงทุนของตวัเอง (เพชรี ขุมทรัพย,์ 2549) นอกจากน้ีจุดมุ่งหมายหลกัของผูล้งทุนคือ เพ่ือให้ไดอ้ตัราผลตอบแทน
สูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึงหรือเพ่ือลดความเส่ียงใหต้ ่าท่ีสุด ณ ระดบัอตัราผลตอบแทนหน่ึง ถา้หากการลงทุน
ใดมีความเส่ียงสูง ผูล้งทุนย่อมตอ้งการผลตอบแทนสูง เพ่ือชดเชยความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียงนอ้ยแม้
อตัราผลตอบแทนไม่มากนกัผูล้งทุนก็จะยอมรับได ้(จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547) จากจุดมุ่งหมายของการลงทุนดงักล่าว 
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ท าให้พบว่าผูล้งทุนต่างก็มีจุดมุ่งหมายการลงทุนของตวัเองตามความตอ้งการและภาวะแวดลอ้มของผูล้งทุน ซ่ึง
สามารถแบ่งออกเป็นลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความปลอดภยัของเงินลงทุน เสถียรภาพของรายได ้ความงอกเงยของ
เงินลงทุน อีกทั้งวตัถุประสงคก์ารลงทุนจะเป็นไปในรูปใดข้ึนอยูก่บัวา่ผูล้งทุนเป็นใครหรือเป็นสถาบนัใด ผูล้งทุนท่ี
มีอายุสภาพการสมรส และนิสัย แตกต่างกนัย่อมมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนต่างกนั อย่างไรก็ตามส่ิงส าคญัในการ
ตดัสินใจลงทุนกคื็อ ผลตอบแทน ความเส่ียง และระยะเวลาการลงทุน  
  
ภาพลกัษณ์ขององค์กร 
     การเลือกบริษทัท่ีผูล้งทุนควรลงทุนจะตอ้งท าการวิเคราะห์ตวับริษทั ซ่ึงสามารถแบ่งการวิเคราะห์ตวับริษทั
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ กบัการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (เพชรี ขุมทรัพย,์ 2549) โดยงานวิจยั
ฉบบัน้ีจะเน้นถึงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นส าคญั เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวกบัการค านวณ ซ่ึงจะขอ
ยกตวัอย่างการวิเคราะห์ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการค านวณท่ีส าคญั ๆ บางอย่างไว ้ไดแ้ก่ ขนาดของบริษทั (ธุรกิจท่ีมี
ขนาดใหญ่ย่อมจะไดเ้ปรียบทั้งในดา้นเทคนิค) ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์(ก าไรของธุรกิจท่ีผลิตหรือจ าหน่ายสินคา้
ประเภทสินคา้จ าเป็นแก่การครองชีพจะมีเสถียรภาพมากกว่าสินคา้ประเภทฟุ่ มเฟือย) เคร่ืองหมายการคา้ (ธุรกิจท่ีมี
เคร่ืองหมายการคา้ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย โอกาสท่ีธุรกิจจะท าก าไรไดใ้นอนาคตยอ่มสูงข้ึน) การวิเคราะห์
คุณภาพผูบ้ริหาร (ผูบ้ริหารท่ีชาญฉลาด และสามารถมองการณ์ไกล ลว้นเป็นคุณสมบติัท่ีท าให้กิจการมีศกัยภาพ
สูงข้ึน) และบรรษทัภิบาล (ดูแลกิจการให้เจริญรุดหนา้อย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยโปร่งใส การมีจริยธรรมท่ีดี และ
ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการเป็นหลกั) 

  
ผลการด าเนินงานขององค์กร 
ขอ้มูลลกัษณะน้ีออกมาในรูปของรายงานประจ าปีท่ีบริษทัจดทะเบียนจดัท าข้ึนเพ่ือรายงานต่อผูถื้อหุน้ รายงาน

ประจ าปีน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีส าคญั ๆ คือ สารจากประธาน เป็นรายงานถึงเหตุการณ์ส าคญัๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั สารน้ีจะมีขอ้ความท่ีหนกัแน่นซ่ึงแสดงถึงความเช่ือมัน่ท่ีผูบ้ริหารมีต่อ
ธุรกิจนั้น และ งบการเงินของบริษทั ประกอบดว้ยงบดุล งบก าไรขาดทุน รวมทั้งงบก าไรสะสม และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงิน รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้มลูเหล่าน้ีเป็นเพียงขอ้มูลขั้นตน้ ถา้น ามาจดัเขา้
กระบวนการวิเคราะห์ โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางการเงินช่วย เช่น อตัราส่วนทาการเงิน โดยการวิเคราะห์
อตัราส่วนทางการเงิน ผูวิ้เคราะห์ส่วนใหญ่มกัจะนิยมเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ การอ่านความหมายจากผลลพัธ์
ของอตัราส่วนทางการเงินท่ีค านวณได้ (เพชรี ขุมทรัพย์, 2549) ถ้าจะให้ได้ความหมายท่ีเด่นชัดและน าไปใช้
ประโยชน์ไดแ้ลว้ จะตอ้งอาศยัเกณฑ์ในการเปรียบเทียบประกอบกบัความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ของผู ้
วิเคราะห์ จึงจะท าให้การอ่านหรือการแปลความหมายมีความถูกตอ้ง หรือเกิดการผิดพลาดน้อยท่ีสุด เกณฑ์การ
เปรียบเทียบท่ีนิยมใช ้คือ อตัราส่วนของกิจการในอดีต เกณฑน้ี์คือการใชอ้ตัราส่วนทางการเงินในอดีตของกิจการ
มาเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบซ่ึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เพราะขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆเป็นของกิจการเอง ซ่ึงมี
ตวัอยา่งอตัราส่วนท่ีส าคญั เช่น อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล เป็นตน้ 
(เขม็เพชร เจริญรัตน ์และคณะ, 2554) 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                325  
 

เศรษฐกจิ 
     การวิเคราะห์และพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจ เป็นส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา 
และพยากรณ์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ธุรกิจต่างๆ และต่อตลาดหุน้ 
ซ่ึงการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจสามารถแบ่งออกเป็น การพยากรณ์ในระยะปานกลางและระยะยาว (ช่วง 1-5 ปี
ขา้งหน้า) และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้น (ช่วง 3-12 เดือนขา้งหน้า) (สุพจน์ สกุลแก้ว, 2553) ผู ้
วิเคราะห์สามารถวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจได ้โดยการวิเคราะห์ความเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจในภาพรวม ไดแ้ก่ 
รายไดป้ระชาชาติและผลิตภณัฑ์มวลรวม นโยบายการเงินและนโยบายการคลงักบัราคาหุ้น นโยบายของรัฐบาล
และเสถียรภาพทางการเมือง และเงินเฟ้อ โดยมีสถาบันต่างๆซ่ึงพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจและเผยแพร่ผลการ
พยากรณ์มายงัสาธารณชน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยห์รือผู ้ลงทุนสามารถอา้งอิงผลการพยากรณ์จากแหล่งต่างๆได ้
รวมทั้งยงัสามารถพยากรณ์การเปล่ียนแปลงสภาวะเศรษฐกิจในช่วงสั้นๆได ้จากดชันีน าเศรษฐกิจ โดยแนวคิดใน
การวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดหลกัทรัพย ์อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 แนวคิด คือ 1) การวิเคราะห์ในแง่มหภาค ซ่ึงมุ่งสู่การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจโดยรวมและผลต่อตลาดหลกัทรัพย์ 2) การวิเคราะห์ตลาด
หลกัทรัพยใ์นแง่จุลภาค เป็นการวิเคราะห์โดยใชต้วัแบบการประเมินมูลค่าหุ้นสามญัมาวิเคราะห์ตลาดหลกัทรัพย์
และ 3) การวิเคราะห์ตลาดหลกัทรัพยต์ามแนวคิดทางเทคนิค (จิรัตน ์สงัขแ์กว้, 2547) 

 
ทฤษฎีแรงจูงใจ 
    แรงจูงใจถือเป็นความต้องการ ความจ าเป็น แรงขับ หรือแรงกระตุ้น ท่ีอยู่ภายในตัวบุคคล ซ่ึงจะถูกน าไปสู่
เป้าหมาย อาจเป็นลกัษณะของจิตส านึก หรือจิตใตส้ านึกก็ได ้แรงจูงใจ จึงถือไดว้่า เป็นบางส่ิงบางอย่างท่ีอยู่ในตวั
บุคคลนั้นให้กระท าอย่างใดอย่างหน่ึงลงไป (สุรพล เพชรไกร,2554) กระบวนการของแรงจูงใจ ประกอบไปดว้ย
ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 ขั้นตอน โดยเร่ิมจากขั้นความตอ้งการ ขั้นแรงขบั ขั้นพฤติกรรม และไปส้ินสุดลงท่ีการ
ตอบสนอง ซ่ึงจะไปลดหรือขจดัส่ิงท่ีเป็นแรงขบัใหห้มดไป โดยแรงจูงใจ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทท่ีส าคญั 
คือ แรงจูงใจภายใน คือสภาวะท่ีบุคคลตอ้งการท่ีจะกระท าหรือเรียนรู้บางส่ิงบางอย่างดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งอาศยัการ
ชกัจูงจากส่ิงเร้าภายนอก ซ่ึงจะผลกัดนัให้บุคคลสร้างพฤติกรรมข้ึน และแรงจูงใจภายนอก คือ แรงจูงใจท่ีไดรั้บ
อิทธิพลจากภายนอก เช่น มาจากแรงเสริมชนิดต่าง ๆตั้งแต่ค าชม จนถึงการไดรั้บรางวลัเป็นส่ิงของหรือเงิน หรือ
เป็นภาวะท่ีบุคคลไดรั้บการกระตุน้จากภายนอก เช่น ความกา้วหนา้ เงินเดือน เกียรติยศ การแข่งขนั หรืออาจไดรั้บ
อิทธิพลโดยตรงจากส่ิงเร้าท่ีเป็นบุคล ไดแ้ก่ เพ่ือน ครอบครัว บุคคลอา้งอิง เป็นตน้ (อารี พนัธ์มณี, 2546) 

 
การตัดสินใจลงทุน 
     อดุลย ์จาตุรงคกลุ (2550) กล่าววา่ การซ้ือเป็นเพียงขั้นตอนปฏิบติัขั้นตอนหน่ึงของผูบ้ริโภคเท่านั้น เม่ือพิจารณา
ถึงส่วนต่างๆในระบบการซ้ือของผูบ้ริโภคจะพบว่าปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นเกิดข้ึนมาจากอิทธิพล
ของปัจจยัต่างๆรวมไปถึงอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดงันั้นจึงตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัแปรต่างๆทาง
สังคม ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัวารุณี ตนัติวงศ์
วาณิช และคณะ (2552) ท่ีกล่าวว่าการตดัสินใจซ้ือจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีทราบถึงปัจจยัท่ีกระทบต่อผูซ้ื้อ เช่น ปัจจยั
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ทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางจิตวิยา และหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ความตอ้งการ
ของตน ได้ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ และได้ประเมินผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
ทางเลือกต่างๆ ทั้งดา้นผลประโยชน์และความเส่ียงแลว้ผูบ้ริโภคจึงตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑแ์ละด าเนินการซ้ือ ซ่ึง
ในความหมายของการเงินการซ้ือหลกัทรัพยคื์อการเลือกลงทุน หมายถึง การกนัเงินไวจ้ านวนหน่ึงในช่วงระยะเวลา
หน่ึงเพ่ือก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับในอนาคต ซ่ึงจะชดเชยใหแ้ก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ี ควรคุม้กบัอตัรา
เงินเฟ้อและคุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดแก่กระแสเงินสดรับในอนาคต (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547) โดยการลงทุน
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2549) คือ การลงทุนเพ่ือการบริโภค การลงทุนในธุรกิจ และการลงทุน
ในหลกัทรัพย ์ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีการจดัโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ ของ
บริษทัจดทะเบียน เพ่ือใหบ้ริษทัท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนัไดอ้ยูใ่นหมวดหมู่เดียวกนั ซ่ึงจะท าใหผู้ล้งทุนสามารถ
เปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างบริษทัจดทะเบียนไดแ้ละน าไปประกอบการตดัสินใจลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่มนกัศึกษา

จบใหม่ ไดน้ าแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาก าหนดเป็นกรอบในการวิจยั ดงัน้ี 

 
  

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
ท่ีมา:  จากการวิจยั 
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จากกรอบแนวคิดการวิจัยในคร้ังน้ี  จะศึกษาตัวแปรอิสระ  (Dependent Variable) ทั้ งหมด5 ตัว ได้แก่ 
วตัถุประสงค์การลงทุน (X1) ภาพลกัษณ์ขององค์กร (X2) ผลการด าเนินงานขององค์กร(X3) เศรษฐกิจ (X4) และ
แรงจูงใจ (X5) ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม (Independent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยของกลุ่มนกัศึกษาจบใหม่ (Y) โดยสมมติฐานการวิจยั มีดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 (H2) วตัถุประสงค์การลงทุนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยของกลุ่มนกัศึกษาจบใหม่ 
สมมติฐานท่ี 2 (H2) ภาพลกัษณ์ขององคก์รมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ของกลุ่มนกัศึกษาจบใหม่ 
สมมติฐานท่ี 3 (H3) ผลการด าเนินงานขององค์กรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยของกลุ่มนกัศึกษาจบใหม่ 
สมมติฐานท่ี 4 (H4) เศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่ม

นกัศึกษาจบใหม่ 
สมมติฐานท่ี 5 (H5) แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่ม

นกัศึกษาจบใหม่ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเร่ิมจากการวิจัยสืบค้น (Exploratory 
Research) ขอ้มูลทุติยภูมิจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และใชวิ้ธีการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) และใช้เทคนิคการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างดว้ย
ตนเองจากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา และสถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐานประชากรท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีมีอายุระหว่าง 21-29 ปี และอาศยัอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัใช้สูตรค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ านวนประชากรไม่แน่นอน (ศิริชัย  พงษ์วิชัย,2552) ซ่ึงผลการ
ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ท่ากบั 385 ชุด  
 

สูตรท่ีใช ้         (1) 

 
สมการท่ี (1) สูตรค านวณปริมาณกลุ่มตวัอยา่ง 
ก าหนดให ้ n   คือ   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง    

  Z   คือ   ค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากตารางการแจกแจงความถ่ีแบบปกติมาตรฐาน ซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด (ในท่ีน้ีก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 เท่ากบั 1.96) 
  e    คือค่าความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอมรับได ้โดยก าหนดท่ีร้อยละ 5 (หรือ 0.05) 
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     การสุ่มตวัอย่างผูวิ้จยัตอ้งการกระจายขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างในการเกบ็แบบสอบถาม จึงใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) โดยการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) คือแบ่งเขต
การปกครองของจงัหวดักรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ออกเป็น 6 กลุ่มตามการบริหารงาน ดงัน้ี (1) กลุ่มกรุงเทพ
กลาง (2) กลุ่มกรุงเทพใต ้(3) กลุ่มกรุงเทพเหนือ (4) กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก (5) กลุ่มกรุงธนเหนือ และ (6) กลุ่มกรุง
ธนใตจ้ากนั้นจะใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)โดยน าแต่ละกลุ่มมาจบัฉลากกลุ่มละ 1 เขต 
ออกมาเหลือ 6 เขต ไดแ้ก่ เขตหว้ยขวางเขตปทุมวนั เขตจตุจกัร เขตบางกะปิ เขตบางกอกนอ้ยและเขตราษฎร์บูรณะ 
และผูวิ้จยัจะใชก้ารสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental sampling)โดยเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ใน 6 เขตดงักล่าวตาม
สะดวก จนกระทัง่ครบ 385 ชุด 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม โดยพฒันามาจากผลงานวิจยัทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดค้รอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงค์ในการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายประกอบไป
ดว้ย วตัถุประสงคก์ารลงทุนจ านวน 5 ขอ้ ภาพลกัษณ์ขององคก์รจ านวน 5 ขอ้ ผลการด าเนินงานขององคก์รจ านวน 
6 ขอ้ เศรษฐกิจจ านวน 5 ขอ้  แรงจูงใจจ านวน 4 ขอ้ และการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายจ านวน 10 ขอ้ โดยสร้างค าถามแบบอนัตรภาค (Interval Scale) และ (2) ขอ้มูลพ้ืนฐานของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ยเพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา จ านวน 5 ขอ้โดยสร้างค าถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list)  
     วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใชบ้รรยายลกัษณะของขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวมมา โดยงานวิจยัน้ีจะใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม บรรยายลกัษณะของตวั
แปร และแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 2) การ
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นสถิติท่ีใชป้ระมาณค่าของประชากรโดยใชข้อ้มลูจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยงานวิจัยน้ีจะใช้การการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson‘ s Correlation 
Coefficient) ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ 
และทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาอิทธิพลของ
ตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปรข้ึนไป ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2553) โดยการสร้างสมการ
เสน้ตรงแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามดงัน้ี 

 
    (2) 

 
สมการท่ี (2) สมการเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
เม่ือ  Y’ แทน  การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 

X1 แทน  วตัถุประสงคก์ารลงทุน 
X2 แทน ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
X3 แทน ผลการด าเนินงานขององคก์ร 
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X4 แทน เศรษฐกิจ 
X5 แทน แรงจูงใจ 
b1, b2, b3, b4 และ b5 แทน   สัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ี b1 เป็นค่าท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงของ Y เม่ือ X1 

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย โดยตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ มีค่าคงท่ี 
 a แทน ค่าคงท่ี 
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 ผูวิ้จยัเร่ิมต้นวิจยัโดยทดสอบความน่าเช่ือถือด้วยการหาสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบัค (Cronbachs’ 
alpha coefficient) ซ่ึงจะด าเนินการทดสอบทีละปัจจยัโดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-test) กบักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัประชากรท่ีจะท าการศึกษา จ านวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบว่าค าถามแต่ละขอ้ของ
แบบสอบถาม สามารถส่ือความหมายได้ตรงตามท่ีผูศึ้กษาก าหนดไวห้รือไม่ โดยพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา
ของครอนบัค เท่ ากับ  0.824 0.834 0.821 0.913 0.834 และ 0.771 ตามล าดับ  ซ่ึ งมี ค่ า 0.70 ข้ึนไป  แสดงว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือได ้จึงน าแบบสอบถามน้ีไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า
กลุ่มตวัอย่างโดยรวมเห็นดว้ยในเร่ืองการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรชัน่
วาย การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตัวแปรตามดว้ยวิธี Pearson Correlation เพ่ือการตรวจสอบเง่ือนไขการเกิด
ปัญหาความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์น้อยกว่า 0.70 
หมายความวา่ ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัแต่มีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท าใหไ้ม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์พหุร่วม
เชิงเส้น จึงเป็นไปตามเง่ือนไขของความเป็นอิสระจากกนัของตวัแปรอิสระเพ่ือใชว้ิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุ จากนั้นผูวิ้จยัจะน าตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามไปเขา้สมการถดถอยเชิงพหุดว้ยวิธี Enter ดงั
ตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรมากกวา่ 2 ตวัแปร โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ความถดถอย

เชิงพหุ ดว้ยวิธี Enter 

ตวัแปรที่ใช้ในการทดสอบ 
Standardized 
Coefficients 

Beta 

Unstandardized 
Coefficients 

Sig. 

B Std. Error  
(Constant)  1.398 0.213 0.000 
วตัถุประสงค์การลงทุน (X1) 0.365 0.331 0.048 0.000* 
ภาพลกัษณ์ขององค์กร (X2) 0.129 0.112 0.047 0.017* 
ผลการด าเนินงานขององค์ก (X3) 0.146 0.134 0.053 0.011* 
เศรษฐกจิ(X4) 0.107 0.085 0.034 0.013* 
แรงจูงใจ (X5) 0.089 0.063 0.028 0.019* 
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หมายเหตุ:    1. ตวัแปรตามคือ การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 
 2. Sig.0.000 
3. * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุพบว่า ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัท่ีมีอิทธิพลกบัตวั
แปรตามซ่ึงวตัถุประสงคก์ารลงทุนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่มเจ
เนอเรชัน่วายมากท่ีสุด รองลงมาคือผลการด าเนินงานขององคก์ร ภาพลกัษณ์ขององค์กร เศรษฐกิจ และแรงจูงใจ 
ตามล าดบั ดว้ยค่า Sig. 0.000 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และมีค่าความสัมพนัธ์ R-Square เท่ากบั 0.416 หรือ 
ร้อยละ 41.60  และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า วตัถุประสงค์การลงทุน ภาพลักษณ์ขององค์กร ผลการ
ด าเนินงานขององค์กร เศรษฐกิจ และแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 
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การจ าแนกความแตกต่างของอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการด าเนินงาน
ระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) และการลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว (Long – Term Equity Fund : LTF) 
Comparison of achievement between investment in Equity fund and Long – 

Term Equity Fund : LTF 
อมรรัตน์ ธรรมกร1 และ นงนภัส แก้วพลอย2 

Amornrat Thammakorn and Kiriya Munkong 

บทคดัย่อ 
        การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาจ าแนกความแตกต่างของอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการ

ด าเนินงานระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) และการลงทุนใน

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีมี 2 ประเภท คือ กองทุน

รวมประเภทกองทุนรวมตราสารทุน และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long – Term Equity Fund : LTF) จ านวน

กองทุนรวมละ 15 กองทุนรวม โดยเลือกเฉพาะกองทุนรวมท่ีมีจ านวนเงินทุนของ โครงการตั้งแต่ 1,000 ลา้นบาท

ข้ึนไป ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึง เดือนธนัวาคม 2557 โดยจากศึกษาการวดัประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของ 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยใชม้าตรวดั Sharpe Ratio ส่วนจากศึกษาการวดัประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของ 

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) โดยใชม้าตรวดั Treynor Ratio ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าหากลงทุนใน

กองทุนรวมท่ีมีค่า Sharpe Ratio และค่า Treynor Ratio สูง ย่อมจะส่งผลให้ได้รับอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด 

ค าส าคัญ: อัตราผลตอบแทน, ความเส่ียง, การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนรวม, กองทุนรวมตราสารทุน, 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

Abstract 
This paper illustrates comparison of yield, risk, and achievement between investment in Long-term Equity Fund 
(LTF), and investment in Equity Fund. The samplings used in this study are fifteen funds which fund’s size is not 
less than 1,000 million baht in the period between January 2014 and December 2014. Sharpe ratio, and Treynor 
ratio were used to measure efficiency of funds. The results can be summarized that the fund that has high Sharpe 
ratio or high Treynor ratio would provide a better return on investment than the market. 
Keywords: Long Term Equity Fund, Equity Fund, investment, yield, risk 
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1. บทน า 
 
     การลงทุนในกองทุนรวมเป็นทางเลือกท่ีไดรั้บการยอมรับว่า ให้ผลตอบแทนท่ี สูงกว่า การฝากเงินเพ่ือรับ
ดอกเบ้ียจากธนาคาร เพ่ือตอบสนองนักลงทุนท่ีตอ้งการทางเลือกใหม่นอกเหนือจากการออมเงิน ธุรกิจจดัการ
กองทุนรวมเป็นอีกหน่ึงท่ีน่าสนใจ ธุรกิจบริหารเงินลงทุนโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซ่ึงบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนจะตอ้งจดัท าโครงการลงทุนและขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย  ์หรือ ก.ล.ต. ก่อนท่ีจะจดัตั้งกองทุนรวมและเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนและผูส้นใจ
ลงทุน ดงันั้นกองทุนรวม คือ เคร่ืองมือในการลงทุนส าหรับผูล้งทุนท่ีช่วยลดขอ้จ ากดัดา้นทุนทรัพย ์เวลา ในการ
ติดตามการลงทุน บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนในประเทศไทยมีทั้งหมด 21 บริษทั ซ่ึงด าเนินการบริหารกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน  เพ่ือให้กองทุนรวมมีความหลากหลายและเหมาะสมกับผูล้งทุน ซ่ึงกองทุนรวมแต่ละ
ประเภทมีอตัราผลตอบแทนและระดบัความเส่ียงจากการลงทุนท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัประเภทของสินทรัพยห์รือ
หลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมท าการลงทุน ดงันั้นผูล้งทุนจะตอ้งศึกษาขอ้มลูในหนงัสือช้ีชวนหน่วยลงทุนใหเ้ขา้ใจก่อน
ตดัสินใจลงทุน อีกทั้งผูล้งทุนยงัต้องติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนและจดัสรรเงินลงทุนของตนเองให้
เหมาะสมกบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
        เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการด าเนินงานระหว่างการลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว(Long Term Equity Fund : LTF) และการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 
        เพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการด าเนินงานท่ีสามารถใชจ้ าแนกความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(Long Term Equity Fund : LTF) และกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

ไดข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนในการเลือกลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long – Term 
Equity Fund : LTF) กบักองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)  

เพื่อให้นกัลงทุนสามารถจ าแนกความแตกต่างของปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการ

ด าเนินงาน ของแต่ละกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(Long Term Equity Fund : LTF) และกองทุนรวมตราสารทุน 

(Equity Fund) ได ้
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กรอบแนวคดิ 

กรอบแนวความคดิส าหรับการวจิัยเพือ่ “การจ าแนกความแตกต่าง” 
 
 

- อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม 
- ความเส่ียงของกองทุนรวม 

- ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  

 
 
 

- กองทุนรวมหุน้ระยะยาว(Long Term Equity Fund : LTF) 

- กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคิดอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม 

อตัราผลตอบแทน (Rate of Return) (สถาบันพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
2549) หมายถึง ตวับ่งช้ีถึงผลท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บหรือจะไดรั้บในหน่ึงงวดเวลาจากการลงทุนในกองทุนรวมนั้นๆ 
แสดงถึงร้อยละของผลตอบแทนจากการลงทุน เม่ือเปรียบเทียบกบัเงินลงทุนเร่ิมตน้ เป็นผลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีผู ้
ลงทุนไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นๆ โดยหลกัการแลว้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมประเภท
ตราสารทุน ไดแ้ก่ เงินปันผล (Dividend) คือ เงินส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงานรายปีของกิจการท่ีผูล้งทุนถือ
ครองหลกัทรัพยน์ั้นไวจ้นครบสญัญา และก าไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) คือ เงินก าไรส่วนต่างท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีไดจ้าก
รับจากการขายหลกัทรัพย ์(เงินส่วนต่างจากตน้ทุนท่ีเราซ้ือมาคร้ังแรก) 

 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความเส่ียงจากการลงทุน 

(อญัญา, 2550) ได้สรุปไวว้่า “ความเส่ียง ท่ีมีค่าความเบ่ียงเบนท่ีแตกต่างมากๆ ย่อมมีค่าความเส่ียงท่ีสูง

มากกวา่ แต่ถา้มีค่าความเบ่ียนเบนท่ีแตกต่างนอ้ยๆ กย็อ่มจะเกิดความเส่ียงท่ีต ่ากวา่”  

ความเส่ียงจากการลงทุนเป็นตัวแปรท่ีส าคัญอีกตัวแปรหน่ึงท่ีเราจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการลงทุนเสมอ ในทฤษฎีการลงทุนการวดัค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (Risk 
Measuring) สามารถวดัไดด้ว้ย 1.ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : σ) ของอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวม 2. ค่าเบตา้ (β) (วิชยา, 2552) 

ตวัแปรต้น ทีต่อ้งการใชใ้นการเปรยีบเทยีบ (ขอ้มลูเชงิปรมิาณ) 

ตวัแปรตาม :  

กลุ่มประชากร 2 กลุ่มทีต่อ้งการ 

เปรยีบเทยีบ 
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1. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : σ) เป็นตวัแปรท่ีแสดงค่าของผลตอบแทนของการลงทุนใน
กองทุนรวมท่ีเบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง วดัโอกาสท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บนอ้ยกว่าผลในใจท่ีเรา
คาดหวงัไว ้

2. ค่าเบตา้ (β) เป็นตวัแปรท่ีใชว้ดัค่าความเส่ียงเปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือวดัค่าความ
เส่ียงของกองทุนรวม โดยเป็นค่าท่ีวดัความอ่อนไหวของผลตอบแทนของกองทุนรวมต่อความเส่ียงของตลาด 
เพ่ือดูความสัมพนัธ์ของผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีเราคาดหวงัท่ีจะไดรั้บ เกิดการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร 
เม่ือตลาดของประเทศเปล่ียนแปลงไป  

 
2.3 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนรวม 
 
การวดัผลการด าเนินงานกองทุน 

 แสดงถึงความสามารถของผูจ้ดักองทุนในการบริหารเงินลงทุน  โดยศึกษาอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของกองทุนนั้น ๆ โดยใช ้2 ตวัแปรในการตดัสินใจลงทุน คือ อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง ซ่ึงน า ตวัแปร
ดงักล่าวมาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง โดยใชม้าตรวดั 2 มาตรา คือ มาตร
วดัตามตวัแบบของ Treynor, Sharpe 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        จากการศึกษาวิจยัในงานวิจยัน้ีเป็นการจ าแนกความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงระหวา่งการ
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) กบั การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long – Term Equity 
Fund : LTF) ดงันั้นลกัษณะของประชากรท่ีเราน ามาใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี จะมี 2 ประเภท นัน่ก็คือ กองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวมตราสารทุน และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long – Term Equity Fund : LTF) โดยจะตอ้งมี
นโยบายการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เท่านั้น แต่เน่ืองจากกองทุนรวมแต่ละกองทุนมีจ านวน
ค่อนขา้งมาก อย่างเช่น กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ปัจจุบนัมีจ านวนกองทุนรวมท่ีด าเนินการอยู่ทั้งหมดถึง 53 
กองทุน และกองทุนรวมตราสารทุน มีจ านวนกองทุนรวมมากถึง 153 กองทุน ดงันั้นเราจึงตอ้งเลือกก าหนดเฉพาะ
กองทุนรวมท่ีเราจะเลือกมาศึกษาตอ้งเป็นกองทุนรวมท่ีมีจ านวนเงินทุนของ โครงการตั้งแต่ 1,000 ลา้นบาทข้ึนไป 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จ านวนกองทุนรวมแต่ละกลุ่ม 15 กองทุน รวมทั้ง 30 กองทุนรวม 
 

3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
        แบบจ าลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) เพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการเลือกลงทุน 
โดยอาศยัค่าอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงเป็นตวัวดัค่าความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 
หาความเหมาะสมในการเลือกการลงทุนในกองทุนรวมนั้ น หรือ เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงความคาดหวงัใน
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ผลตอบแทนจากการลงทุนของเรา ว่าข้ึนอยู่กบัปริมาณความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (systematic risk) ของสินทรัพยห์รือ
ทางเลือกท่ีเรานั้นเลือกลงทุน ถา้หากทางเลือกในการลงทุนใดมีปริมาณความเส่ียงท่ีเป็นระบบมาก นกัลงทุนก็จะ
คาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นมาก และผลตอบแทนท่ีคาดหวงันั้น จะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบท่ีเพ่ิมข้ึนในลกัษณะเส้นตรง (linear relationship) ซ่ึงหมายถึง การเพ่ิมข้ึนของผลตอบแทนท่ีคาดหวงันั้นเป็น
การเพ่ิมในอตัราคงท่ี สรุปง่ายๆ แบบจ าลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) เป็นการ
หาอตัราผลตอบแทนโดยใชค้วามเส่ียงเป็นเกณฑใ์นการเปรียบเทียบ 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ตารางเปรียบเทียบการจดัอนัดบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมกลุ่มกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) ตาม

มาตรวดั Sharpe Ratio และ Treynor Ratio 
 

ล าดบั กองทุนรวม Sharpe อนัดบัที ่ Treynor อนัดบัที ่

  SET_INDEX 0.189613   0.140771   

1 ABSM 0.271073 1 0.2615 7 

2 BTK 0.215104 3 0.6726 13 

3 B-INFRA 0.206438 4 0.5532 12 

4 UOBSDF 0.137162 9 0.6865 14 

5 BTP 0.116812 12 0.2843 8 

6 TEF 0.133747 10 0.7022 15 

7 ABG 0.227614 2 0.1867 4 

8 KTSE 0.109760 13 0.1234 1 

9 BKA 0.176527 6 0.4573 11 

10 BKD 0.082146 15 0.2921 9 

11 K-STAR 0.166995 7 0.3383 10 

12 KFVALUE 0.179762 5 0.2603 6 

13 KFSDIV 0.109695 14 0.1796 3 

14 K-VALUE 0.149309 8 0.1758 2 

15 SCBDV 0.118806 11 0.2263 5 
 
 สรุปจากตารางท่ี 15 ผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของมาตรวดัของ Sharpe และ
มาตรวดัของ Treynor ใหผ้ลการเปรียบเทียบไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงกองทุนรวมท่ีมีผลการด าเนินงานดีท่ีสุดท่ี
อยูใ่นอนัดบัท่ี 1 ตามมาตรวดัของ Sharpe คือ อเบอร์ดีนสมอลแคพ็ (ABSM) ส่วนกองทุนรวมท่ีมีผลการด าเนินงาน
ดีท่ีสุด ตามมาตรวดัของ Treynor กองทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดอยู่ในอนัดบัท่ี 1 คือ กรุงไทย ซีเลค็ทีฟ อิควิต้ี 
ฟันด ์(KTSE) 
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 โดยสรุปการเลือกใชว้ิธีการประเมินผลการด าเนินงานโดยใชว้ิธีการประเมินจากอตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ แต่เน่ืองจากการผลท่ีไดท้ั้งตามวิธี มาตรวดัของ Sharpe 

และมาตรวดัของ Treynor ให้ค่าของผลทดสอบท่ีออกมาแตกต่างกัน แต่อาจจะมีบ้างกองทุนรวมท่ีให้ผลการ

ด าเนินงานคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงทุกอย่างนั้น ข้ึนอยู่กบัผูล้งทุนดว้ยว่าจะเลือกใช ้ตามมาตรวดัไหน หากผูล้งทุนตอ้งการ

ประเมินเฉพาะอตัราผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ก็ใหเ้ลือกใชต้ามมาตรวดัของ Treynor แต่หาก

หากผูล้งทุนตอ้งการประเมินอตัราผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม ก็ให้เลือกใชต้ามมาตรวดัของ Sharpe 

หรือ จะน าทั้ง มาตรวดัของ Sharpe และมาตรวดัของ Treynor เพ่ือการเลือกลงทุนตวัใดตวัหน่ึง เปรียบเทียบกนักไ็ด ้

 จากการประเมินอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงทั้งตามมาตรวดัของ Sharpe และมาตรวดัของ Treynor 
พบว่า หากลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีค่า Sharpe Ratio และค่า Treynor Ratio สูง ย่อมจะส่งผลให้ได้รับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด 
 

อภิปรายผล 

 
1. จากสมมติฐานการวิจยัท่ีวา่ อตัราผลตอบแทนส่วนเกินแตกต่างจากอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ท่ีระดบันัยส าคญั 5%  หรือไม่ โดยการทดสอบใช้สถิติทดสอบ T-test โดยตั้งสมมติฐาน มีผล
การศึกษาดงัน้ี 

ตามการทดสอบสมมติฐานขา้งตน้ ผูวิ้จยัพบว่ากลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long – Term Equity Fund : 

LTF) ทั้งหมด ทั้ง 15 กองทุนรวม ทุกกองทุนรวมมีค่า Prob. มากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงไม่ปฎิเสธ  เน่ืองจากค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) ท่ีไดมี้ค่าไม่แตกต่างจากศูนย ์ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว ไม่แตกต่าง จากอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาด 

2. จากสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม มีความสัมพนัธ์กนั กบัอตัราผลตอบแทน
ตลาด ท่ีระดบันยัส าคญั 5%  หรือไม่ โดยการทดสอบใชส้ถิติทดสอบ t-test โดยตั้งสมมติฐาน มีผลการศึกษาดงัน้ี 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ตามการทดสอบสมมติฐานขา้งตน้ ผูวิ้จยัพบวา่กลุ่มกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว (Long – Term Equity Fund : LTF) ทั้งหมด ทั้ง 15 กองทุนรวม ทุกกองทุนรวมมีค่า Prob. นอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้น

จึงปฎิเสธสมมติฐาน  ท่ีว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม ไม่มีความสมัพนัธ์กนั กบัอตัราผลตอบแทนตลาด 

หรือ ยอมรับสมมติฐาน ท่ีวา่ อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม มีความสมัพนัธ์กนั กบัอตัราผลตอบแทนตลาด 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษางานวิจยัน้ีในคร้ังเป็นการจ าแนกความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงระหว่าง

การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) กับ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long – Term 

Equity Fund : LTF) จ านวนกองทุนรวมละ 15 กองทุนรวม และจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชแ้บบจ าลองการ

ประเมินราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) และการวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนรวม โดยการใชม้าตรวดั

ตามแบบของ Sharpe และ Treynor โดยการใชข้อ้มูลมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม ในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 ถึง ธนัวาคม 2557 ไดผ้ลการศึกษาพอสรุปได ้ดงัน้ี 

จากการศึกษาอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดน้ าเอาค่าเฉล่ียผลตอบแทนของดชันีราคา

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นขอ้มลูกลางท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน

รวม และจากการทดสอบพบวา่ กองทุนรวมท่ีมีค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนสูง ยอ่มมีค่าความเส่ียงสูงดว้ยเสมอ ดงันั้น

จะสรุปได ้หากนกัลงทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมไม่ว่าจะกองไหน นกัลงทุนควรตอ้งศึกษาและพิจารณาทั้ง

ผลตอบแทนและความเส่ียงควบคู่กนัไปดว้ย  

การวดัประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของกองทุนรวม โดยใชม้าตรวดั Sharpe Ratio และ Treynor Ratio 

จากการศึกษาตามมาตรวดั Sharpe Ratio ดงักล่าว พบว่า กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ใหอ้ตัราผลตอบแทนอยูร่ะหว่าง 

0.218870 ถึง 0.114330 กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพการบริหารกองทุนงานสูงสุด คือ กองทุนรวมอ

เบอร์ดีนหุ้นระยะยาว (ABLTF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพการบริหารกองทุนงานต ่าสุด คือ 

กองทุนรวมธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล (LTFD) และจากการศึกษาตามมาตรวดั  Treynor Ratio ดังกล่าว พบว่า 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ให้อตัราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 0.154994 ถึง 0.808896 กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมี

ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนงานสูงสุด คือ กองทุนรวมยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF) และกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพการบริหารกองทุนงานต ่าสุด คือ กองทุนรวมกรุงไทยหุน้ระยะยาว (KTLF)  

การวดัประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของกองทุนรวม โดยใชม้าตรวดั Sharpe Ratio และ Treynor Ratio 

จากกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) ทั้ งหมด 15 กองทุนรวม ส่วนใหญ่แลว้ทุกกองทุนรวมมีค่า Treynor 

Ratio เป็น บวก แต่จะมีแค่ 1 กองทุนรวมเท่านั้น คือ กองทุนรวมกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ (KTSE) ท่ีมีค่า 

Treynor Ratio นอ้ยกว่า ค่า Treynor Ratio ของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยท่ีค่า Treynor Ratio 

ของดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีค่า เท่ากับ 0.140769 ซ่ึงหมายความว่า ผูจ้ดัการกองทุนรวม

กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ (KTSE) สามารถด าเนินงานท าอตัราผลตอบแทนส่วนเพ่ิมไดต้ ่ากว่าการลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

สามารถสรุปไดว้า่ การเลือกใชวิ้ธีการประเมินผลการด าเนินงานโดยใชวิ้ธีการประเมินจากอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ แต่เน่ืองจากการผลท่ีได้ทั้ งตามวิธี มาตรวดัของ 
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Sharpe และมาตรวดัของ Treynor ใหค่้าของผลทดสอบท่ีออกมาแตกต่างกนั แต่อาจจะมีบา้งกองทุนรวมท่ีใหผ้ลการ

ด าเนินงานคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงทุกอย่างนั้น ข้ึนอยู่กบัผูล้งทุนดว้ยว่าจะเลือกใช ้ตามมาตรวดัไหน หากผูล้งทุนตอ้งการ

ประเมินเฉพาะอตัราผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ก็ใหเ้ลือกใชต้ามมาตรวดัของ Treynor แต่หาก

หากผูล้งทุนตอ้งการประเมินอตัราผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม ก็ให้เลือกใชต้ามมาตรวดัของ Sharpe 
หรือ จะน าทั้ง มาตรวดัของ Sharpe และมาตรวดัของ Treynor เพ่ือการเลือกลงทุนตวัใดตวัหน่ึง เปรียบเทียบกนักไ็ด ้

 จากการประเมินอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงทั้งตามมาตรวดัของ Sharpe และมาตรวดัของ Treynor 

พบว่า หากลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีค่า Sharpe Ratio และค่า Treynor Ratio สูง ย่อมจะส่งผลให้ได้รับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี  

 เน่ืองจากการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี ถูกก าหนดดว้ยขอบเขตของระยะเวลาสั้นๆ เพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น ซ่ึง

จากการศึกษาไม่สามารถท าการทดสอบได้ตลอดตั้ งแต่เร่ิมก่อตั้ งกองทุนรวม ท าให้ไม่อาจสามารถสรุปถึง

ความสามารถในการท าผลตอบแทน และความเส่ียงของกองทุนรวม และความสามารถในการบริหารจัดการ

กองทุนรวมไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ช่วงระยะเวลาของอตัราผลตอบแทนเป็นรายวนั ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจก าหนดช่วงระยะเวลาเป็นราย
สัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ซ่ึงอาจให้ผลการศึกษาสอดคลอ้งหรือใหผ้ลท่ีแตกต่างจากการศึกษาใน
คร้ังน้ี 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นใชม้าตรวดัตามมาตรแบบ Sharpe Ratio และ Treynor Ratio เพ่ือวดัผลการด าเนินงานจาก

การลงทุนเท่านั้ น ในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจใช้วิธีอ่ืนท่ีหลากหลายและแปลกใหม่กว่าน้ีในการวดัผลการ
ด าเนินงานจากการลงทุน เช่น Historical Returns , Tracking Error , Information Ratio เป็นตน้ 
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ปัจจัยอตัราส่วนทางการเงนิทีม่ผีลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย์กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและ

ส านักงานทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Impact of Financial Ratio and Return Home Group in the Stock Exchange of 

Thailand Index 
ชนาพร พพิฒัน์รัตนถาวร1 และ นงนภัส แก้วพลอย2 

Chanaporn Phiphutrattanathawornt and Nongnapad kaewploy 

บทคดัย่อ 

          การศึกษาปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มของใชใ้นครัวเรือนและ

ส านกังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารคดัเลือกบริษทัจ านวน 8 บริษทัท่ีมี

ขอ้มลูงบการเงินรายไตรมาสตั้งแต่เดือนมกราคม 2547ไตรมาส 1 ถึงเดือนธนัวาคม 2556ไตรมาส 40 ไตรมาส โดยใชข้อ้มลู

ทุติยภูมิ (Secondary Data) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ (อตัราส่วนทางการเงิน) กบัตวัแปรตาม (อตัรา

ผลตอบแทน) โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบวา่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด คือ อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ตามบญัชี (P/BV) มี

ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในกลุ่มของใชใ้นครัวเรือนและส านกังานทั้งหมด 4 บริษทั อนัดบัท่ีสอง คือ อตัราก าไร

ขั้นตน้ (GPM), อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (INT) และ อตัราก าไรสุทธิ (NPM) อยา่งไรกต็ามในความสมัพนัธ์ของ

อตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวเป็นเพียงส่วนนอ้ย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนส่วนใหญ่อาจมาจากปัจจยัอ่ืนๆ 

ดงันั้น ในการลงทุน ผูล้งทุนควรจะตอ้งวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนประกอบก่อนตดัสินใจลงทุนดว้ย 

 

ค าส าคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน, อัตราผลตอบแทน, การวิเคราะห์ถดถอย เชิงพหุ 
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Abstract 

The object of the research on the impact of Financial Ratio and Return Home Group in the Stock Exchange of 
Thailand Index. The research has selected 8 fiems to determine earning data since january 2004 until december 
2013 by divided to be 40 quarters by using secondary data, for describing the relationship between independent 
variables (financial ratio) and dependent (return). The analysis method was Multiple Regression Analysis that: 
The result of hypothesis testing indicated that the financial ratio which had the most influential relationship with 
the return of securities was the price/book value ratio, and had relationship with the securities 4 companies, next 
below were the Gross profit margin ratio, Inventory turnover ratio  and Net profit margin ratio. However, the 
magnitude of the relationship is at low level. This indicates that there are other factors effecting on changes of the 
security prices. Then, investors should pay attention to other factors before making decision. 
 

Keywords: Financial Ratio, Return, Multiple Regression Analysis 
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1. บทน า 

 
ภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลกและตลาดส่งออกหลกัเร่ิมฟ้ืนตวั นบัแต่ปลายปี 2556 ท าใหแ้นวโนม้ความ

ตอ้งการสินคา้ในตลาดมีมากข้ึน แมส้ถานการณ์ทางการเมืองในไทยท่ีก่อตวัในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2556 ยงัไม่

ส้ินสุด และส่งผลต่อความเช่ือมัน่และการสัง่ซ้ือสินคา้ของผูน้ าเขา้สินคา้จากไทย ในเดือน ม.ค.- มี.ค. 2557 มีมลูค่า

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วนรวม 291.12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.29 เม่ือเทียบ

กบัในช่วงเวลาเดียวกนัปี 2556 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 22.39 ของเป้าหมายการส่งออกสินคา้เฟอร์นิเจอร์ปี 2557 และ

เป็นสดัส่วนร้อยละ 0.5 ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทย ตลาดของใชใ้นครัวเรือนและอุปกรณ์ส านกังานยงัสามารถ 

ขยายตวัและมีแนวโนม้แนวโนม้เติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยอ์าจเกิดข้ึนไดจ้าก

ปัจจยัหลายประการ เช่น ฐานะทางการเงินของธุรกิจ ผลการด าเนินงานของธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ และนโยบายของ

รัฐบาล เป็นตน้ จึงท าใหก้ารลงทุนตอ้งอาศยัแนวความคิดในการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานของธุรกิจ ซ่ึงในการวิเคราะห์

เราจะใชอ้ตัราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์เพราะเป็นตวัช้ีวดัการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มของใชใ้นครัวเรือนและส านกังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้น ผูศึ้กษา

จึงเลือกท าการวิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ป็น

เคร่ืองมือทางสถิติในการตดัสินใจลงทุน เพ่ือใหผู้ล้งทุนไดรั้บประโยชนช่์วยใหค้วามเส่ียงในการลงทุนลดลงไม่มาก

กน็อ้ย และยงัสามารถคาดคะเนทิศทางของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มของใชใ้นครัวเรือนและส านกังานเพ่ือการลงทุน

ใหไ้ดก้ าไรสูงสุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มของใชใ้นครัวเรือนและส านกังานท่ีมีผลต่ออตัรา

ผลตอบแทน” ผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน าไปสร้างเคร่ืองมือการวิจยั ดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน 

2. ทฤษฎีการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

3. ทฤษฎีอตัราผลตอบแทน Rate of Return 

โสฐิภา ทองฉาย, 2557 การวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มของใชใ้น

ครัวเรือนและส านกังาน โดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ ตวัแปรท่ีท าการศึกษาคืออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

ในกลุ่มของใชใ้นครัวเรือนและส านกังาน พบวา่ กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคโดยส่วนมากธุรกิจในกลุ่มน้ีจะเป็นผูน้ า
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ในสินคา้ของตน เป็นธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากจึงท าให้

ธุรกิจสามารถเติบโตในระยะยาว 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557 การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน Fundamentals Analysis เป็นการวิเคราะห์
หลกัทรัพยเ์พ่ือประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริง ในรูปแบบของมูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน 
และการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน Ratio Analysis เป็นการวดัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ
ธุรกิจ สามารถเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ได ้

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัน้ี 

      ตวัแปรต้น                                                                           ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. วธิีการศึกษา 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บริษทัในกลุ่มของใชใ้นครัวเรือนและส านกังานท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์ซ่ึงมีทั้งหมด 12 บริษทั 

กลุ่มตวัอย่าง 

               จาก 12 บริษทั พบวา่มีบริษทัท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข คือ มีขอ้มลูราคาหลกัทรัพยค์รบถว้น ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 
ของปี พ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2556 มีจ านวน 8 บริษทั 

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 

2. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

3. อตัราก าไรต่อหุน้ 

4. อตัราก าไรขั้นตน้ 

5. อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 

6. อตัราก าไรสุทธิ 

7. อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ตามบญัชี 

8. อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้ 

9. อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 

10. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

11. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

 

 

อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ของใชใ้นครัวเรือน

และส านกังาน 

http://i.display-trk.com/click?v=VEg6NzAyNzQ6NzI2OmZ1bmRhbWVudGFsIGFuYWx5c2lzOjcxMWEyNzg3OWFmMzNjMGZiYzNkYzUyMWEzYTk3NDYxOnotMTY0My0yODc2MDk6d3d3LnRhc2ltcGxpZmllZC5jb206MjEwMjUzOjM0N2ZmNzQ5NjBiOGQ2ZjA1MTU2NjVlOWJjNTdlYTgzOmRkY2I2MTNkMWU5NTRhOTE4NzdkYzNkYTA4MjgxNWUyOjA&subid=g-287609-ac5dd9ef83914fa3a7e95a7194f41f5e-&data_tagname=SPAN&data_ct=text_only&data_clickel=link
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วธีิการเกบ็รวมรวบข้อมูล 
 
 เป็นขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัในกลุ่มของใชใ้นครัวเรือนและส านกังานท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์รวบรวมขอ้มูลเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2556 
จากเวบ็ไซด ์ เช่น www.set.or.th, www.sec.or.th, www.setsmart.com, รวมถึงบทความจากหนงัสือและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ี 
 
ตวัแปรในการศึกษา  

 ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อตัราส่วนทางการเงิน โดยใชข้อ้มลูในงบการเงินรวมของบริษทั ซ่ึง
รวบรวมจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET จากโปรแกรม setsmart) เพ่ือน ามาค านวณหาอตัราส่วน
ทางการเงินของบริษทั ทั้งหมด 11 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง, อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้, 
อตัราก าไรต่อหุน้, อตัราก าไรขั้นตน้, อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ, อตัราก าไรสุทธิ, อตัราส่วนราคาปิดต่อ
มลูค่าหุน้ตามบญัชี, อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้, อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว, อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย,์ 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มของใชใ้นครัวเรือนและส านกังาน 

 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ทฤษฎีอัตราผลตอบแทนในการค านวณอัตราผลตอบแทน หาข้อสรุปของข้อมูลโดยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงข้อสรุปท่ีได้จะพรรณนาลกัษณะหรือแจกแจงข้อมูลตามท่ีได้รวบรวมมา
เท่านั้น วิเคราะห์หาค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเฉพาะตวัแปรอิสระเท่านั้น ถา้
ค่า Correlation มีค่ามากกว่า 0.8 ข้ึนไปถือว่าตวัแปรอิสระคู่นั้นมีความสัมพนัธ์กนัมาก วดัค่าของความแปรปรวน
ของค่าประมาณของสัมประสิทธ์ิของพารามิเตอร์ Variance Inflation Factor (VIF) ท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือตัวแปรอิสระมี
ความสัมพนัธ์กนั วิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) ตรวจสอบปัญหา Autocorrelation และ Heteroscedasticity ใชส้ัมประสิทธ์ิใน
การตดัสินใจ R2 เพ่ือพิสูจนว์า่สมการถดถอยดงักล่าวสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ในระดบัความเช่ือมัน่ไดดี้หรือไม่  
ตั้งสมติฐานทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์โดยก าหนดระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.05 และสรุปผลจากขอ้มลูในการวิจยั 

การวคิราะห์ทางสถิตด้ิวยสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) 

วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) จะไดส้มการดงัน้ี 

Yij = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8+ β9X9+ β10X10+ β11X11… + Ut    (1) 

http://www.set.or.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.setsmart.com/
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สมการท่ี (1) แสดงแบบจ าลองสมการถดถอย 

โดยก าหดให ้ 

Yij แทน อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มของใชใ้นครัวเรือนและ

ส านกังานของบริษทั i ณ ไตรมาส j 

  α  แทน ค่าคงท่ีซ่ึงเป็นค่าของ Yij เม่ืออตัราส่วนทางการเงินทุกตวัเป็น 0 

  βn  แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสมการถดถอยของตวัแปรอิสระ 

Xij แทน อตัราส่วนทางการเงินท่ีใชว้ดัความสามารถในการท าก าไรของบริษทั     

i ณ ไตรมาส j 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการศึกษา 

1. เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาเก่ียวกับการทดสอบสมมุติฐานของอัตราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยว์า่มีการแจกแจงแบบปกติ (Normality) ผูวิ้จยัไดส้รุปขอ้มลูค่าสถิติผลของการศึกษาในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1  ขอ้มลูค่าสถิติเชิงพรรณนาของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์กลุ่มของใชใ้นครัวเรือนและส านกังาน 
(กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 8 หลกัทรัพย)์  

 

หมายเหตุ:  * (**) (***) มีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, 0.01 และ 0.001 

2. วิเคราะห์ปัญหา Multicollinearityพบว่าเม่ือทดสอบค่า Correlation ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม      
พบว่า ไม่มีตวัแปรตน้ตวัใด ท่ีมีค่า Correlation ระหว่างตวัแปรตน้ดว้ยกนัเอง ท่ีมีค่ามากกว่า 0.8 และนอ้ยกว่า -0.8 
นัน่คือไม่มีปัญหา Multicollinearity 

3. ตรวจสอบปัญหา Autocorrelation เน่ืองจากการท่ีตัวคลาดเคล่ือนมีสหสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือตัว
คลาดเคล่ือนมีการกระจายไม่เป็นอิสระแก่กนัด้วยวิธี Breusch-Godfrey Test พบว่าหลกัทรัพย์ MODERN และ 
SIAM เน่ืองจากผลการทดสอบท่ีค านวณไดมี้ค่า Prob. 0.0001 และ 0.0267 ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 (Prob. < α) 
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จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงว่า สมการของหลกัทรัพย ์2 หลกัทรัพยน้ี์มีปัญหา Autocorrelation จึงตอ้งแกไ้ข
ปัญหาดว้ยวิธีการ Newey-West  

4. ตรวจสอบปัญหา  Heteroskedasticity ของ error term สามารถตรวจสอบปัญหาด้วยวิธีการ  White’s 
Heteroskedasticity test พบว่ามีเฉพาะหลกัทรัพย ์SITHAI ท่ีมีปัญหา Heteroskedasticity เน่ืองจากผลการทดสอบท่ี
ค านวนไดมี้ค่า Prob. 0.0064 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 (Prob. < α) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงว่าสมการถดถอย
ของหลกัทรัพยด์งักล่าวมีปัญหา Heteroscedasticity จึงตอ้งแกไ้ขปัญหา Heteroscedasticity ดว้ยวิธีการของ White 

5. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ว่าปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินใดมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์กลุ่มของใชใ้นครัวเรือนและส านักงาน และมีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางใด โดยใช้สถิติทดสอบ Prob. หรือ T-Test เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสมมติฐานการ
ทดสอบ  
 
ตารางที ่2 สรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
 

  

หมายเหตุ:  

 +  มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั 

-  มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางตรงขา้ม 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 สรุป 

จากผลการศึกษา อตัราส่วนสภาพคล่อง (CR) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์SIAM อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์MODERN อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน 
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อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ KYE 

และ SITHAI อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (INT) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์FANCY และ MODERN อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน 

อตัราก าไรสุทธิ (NPM) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์KYE และ 

MODERN อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน 

อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ตามบญัชี (P/BV) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์KYE, MODERN, OGC และ SITHAI อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้ (P/E) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์OGC อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QR) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์SIAM อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (ROA) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์FANCY อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน 
 
บริษทั คอมพาสส์ อีสต ์อินดสัตร้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  
 อตัราส่วนทางการเงินทุกอตัราส่วนไม่มีนยัส าคญัต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องบริษทั คอมพาสส์ 
อีสต ์อินดสัตร้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 

บริษทั ดี.ที.ซี.อินดสัตร่ีส์ จ ากดั (มหาชน) 

 อตัราส่วนทางการเงินทุกอตัราส่วนไม่มีนยัส าคญัต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องบริษทั ดี.ที.ซี.

อินดสัตร่ีส์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั แฟนซีวูด๊ อินดสัตรีส จ ากดั (มหาชน) 
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 อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องบริษทั แฟนซีวูด๊ อินดสัตรีส 

จ ากดั (มหาชน) คือ อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ มีความสมัพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ส่วนอตัราส่วนทางการเงินส่วนอ่ืนๆไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 

 อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั 

(มหาชน) คือ อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ และอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ตามบญัชี มีความสมัพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ส่วนอตัราส่วนทางการเงินส่วนอ่ืนๆไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องบริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน) คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ อตัราก าไรสุทธิ และ

อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ตามบญัชี มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ ส่วนอตัราส่วนทางการ

เงินส่วนอ่ืนๆไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 

 อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องบริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั 

(มหาชน) คือ อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ตามบญัชี และอตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้ มีความสมัพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ส่วนอตัราส่วนทางการเงินส่วนอ่ืนๆไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

บริษทั สยามสตีลอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

 อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องบริษทั สยามสตีลอินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) คือ อตัราส่วนสภาพคล่อง และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว มีความสมัพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ส่วนอตัราส่วนทางการเงินส่วนอ่ืนๆไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) 

 อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 

จ ากดั (มหาชน) คือ อตัราก าไรขั้นตน้ และ อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ตามบญัชี มีความสมัพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ส่วนอตัราส่วนทางการเงินส่วนอ่ืนๆไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
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จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่อตัราส่วนทางการเงินหลายอตัราส่วนไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์ เน่ืองจากช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา(พ.ศ.2547-พ.ศ.2556) มีปัจจยัภายนอกเขา้มาเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ ปัญหาท่ีส่งผลมากต่อระบบเศรษฐกิจคือเร่ืองการเมืองในประเทศ ซ่ึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่าน้ีลว้นมี

ผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน และส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ จึงท าใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีอาจไม่ตรง

ตามทฤษฎี  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่ามีปัจจยัภายนอกท่ีอาจส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์นอกเหนือจาก อตัราส่วน
ทางการเงินซ่ึงปัจจยัภายในของแต่ละบริษทั ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรระบุช่วงเวลาท่ียาวนานกว่าท่ีศึกษา 
และใชเ้ป็นขอ้มูลรายวนัในการศึกษา เพ่ือท่ีจะท าใหข้อ้มูลท่ีน ามาท าการศึกษามีความละเอียดมากข้ึน รวมถึงปัจจยั
ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ และเหตุการณ์การเมืองท่ีส าคญั  
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การวเิคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ในหมวดธุรกจิธนาคาร 
Factor Analysis on The Stock Exchange of Thailand- bank sector stock prices 

พรนิตย์ แดงรัศมีโสภณ1และ วรรณรพ ีบานช่ืนวจิิตร2 

Pornnit Dangrasmeesophon and Wanrapee Banchuvijit 
  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเพ่ือแยกแยะตวัแปรทางดา้นเศรษฐกิจออกเป็นกลุ่มองคป์ระกอบยอ่ย 
แลว้จึงน าไปสร้างสมการถดถอยเพ่ืออธิบายราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจธนาคาร โดยตวัแปรทางดา้นเศรษฐกิจท่ี
ใช้ในงานวิจยัมีทั้ งหมด 17 ตัวแปรและกลุ่มตวัอย่างคือหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจธนาคารทั้ งหมด 9 หลกัทรัพย ์
ช่วงเวลาท่ีใชเ้ป็นแบบรายเดือนคือตั้งแต่ มกราคม 2548 – กนัยายน 2557 รวมระยะเวลา 117 เดือน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
งานวิจยัน้ีคือการวิเคราะห์องคป์ระกอบแบบ Principal Component Analysis และใชก้ารหมุนแกนแบบ Orthogonal 
Rotation-Varimax จากตวัแปร 17 ตวัสามารถแยกเป็นองค์ประกอบไดท้ั้งหมด 3 กลุ่มคือ องค์ประกอบดชันีช้ีน า
เศรษฐกิจ องคป์ระกอบดชันีหลกัทรัพย ์และ องคป์ระกอบอตัราดอกเบ้ีย 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ, ราคาหลกัทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร 
 

Abstract 
This research’s purpose is to analyze from economic variable in to group factor, then use it to create regression 
equation to explain Stock Exchange of Thailand-sector bank price. This research uses 22 economic variables and 
sample are 9 sector bank stock indexes, gathering data during January 1995 to September 2014 by monthly which 
are 117 months. Analysis tools are Factor analysis (Principal Component Anakysis) and Rotate byOrthogonal 
Roration (Varimax). From 17 economic variable, they were diversify into 3 factors, which are Macro Economic 
factor, Interest rate foctor, Stock index factor. 
 
Keywords: Factor Analusis, Stock Exchange of Thailand, Sector bank 5 
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1. บทน า 
 
     ในปัจจุบนัมีผูค้นท่ีเร่ิมให้ความสนใจในการลงทุนเพ่ิมข้ึนดว้ยเหตุผลท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพ่ือ
ความมัง่คัง่ การลงทุนเพ่ืออนาคตท่ีมัน่คง และเหตุผลอ่ืนๆ แต่การเร่ิมตน้ลงทุนนั้นไม่ง่ายเพราะตอ้งศึกษาขอ้มลูเชิง
ลึกแยกย่อยไปตามกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของแต่ละหลกัทรัพย ์ในปัจจุบนัเร่ิมมีหลายๆสถาบนัท่ีให้
ความรู้ในการลงทุนตราสารทุน แต่รายละเอียดเชิงลึกส าหรับการวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ต่ละกลุ่มยงัไม่แพร่หลายนกั
ท าใหน้กัลงทุนทัว่ไปไม่สามารถวิเคราะห์หลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจธนาคารเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความน่าสนใจ เพราะในการด าเนินธุรกิจๆหน่ึงให้ประสบ
ความส าเร็จนั้นตอ้งอาศยั 3 ปัจจยัท่ีเป็นหัวใจของทุกธุรกิจ คือ การเงิน การด าเนินการ และการตลาด ท าให้ธุรกิจ
ธนาคารท่ีเป็นเสาหลกัในดา้นการเงินเติบโตไดใ้นทุกสภาวะเศรษฐกิจ ยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศท่ียงัมีโอกาสใน
การเจริญเติบโตในดา้นเศรษฐกิจอีกมากไม่วา่จะเป็นในดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม บริษทัธุรกิจธนาคาร
จึงเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจ 
     ธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจท่ีมีความทา้ทายในการวิเคราะห์องค์ประกอบ เน่ืองจากธุรกิจธนาคารมีการด าเนินงาน
หลักคือการรับฝากเงิน การให้สินเช่ือ และการท าธุรกรรมทางการเงิน จึงมีหลายปัจจัยมากท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่อธุรกิจไม่วา่จะเป็นทางตรงคือ การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย และทางออ้มคือการเปล่ียนแปลง
ในการลงทุนดา้นอ่ืนๆท่ีให้ผลประโยชน์ดีกว่าการฝากเงินเล่นตราสารทุน ประกนัชีวิตและอ่ืนๆ อีกทั้งยงัมีปัจจยั
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศท่ีอาจมีผลต่อธุรกิจธนาคาร 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีต้องการท่ีจะระบุว่าอะไรคือกลุ่มตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ
ธนาคารแลว้จึงน ามาจดัองคป์ระกอบและสุดทา้ยคือระบุความสัมพนัธ์ของกลุ่มองคป์ระกอบเหล่านั้น เพ่ือใหเ้ป็น
ขอ้มลูส าหรับงานวิจยัอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจธนาคารและเป็นขอ้มูลส าหรับนกัวิเคราะห์
ท่านอ่ืนๆต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
การอ้างองิในเนือ้หา 
 
     (สุฑามาส กงัวาลสงค,์ 2552) 
 
     เป็นการวิจยัท่ีศึกษาในเร่ืองการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกัขอ้มลูความมัน่คงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์
ประจ าปีพ.ศ. 2550 โดยศึกษาจากธนาคารทั้งหมด 14 ธนาคาร ดงัต่อไปน้ี ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, 
ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย,์ 
ธนาคารไทยธนาคาร, ธนาคารธนชาติ, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารทิสโก,้ ธนาคารสินเอเชีย, ธนาคารยโูอบี, 
ธนาคารสแตนดาร์ด – ชาร์เตอร์ด ซ่ึงวิเคราะห์องคป์ระกอบจากตวัแปรทั้งหมด 17 ตวัแปร งานวิจยัน้ีใชก้าร
วิเคราะห์ CAMEL เพ่ืออธิบายสถิติเชิงพรรณนาแลว้จึงใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยั เพ่ือคน้หา
ปัจจยัขอ้มูลท่ีมีความมัน่คงของธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงผลการวิจยัสามารถสรุปออกมาไดว้า่ จาก17 ตวัแปรท่ีน ามา
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ค านวณนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 4 ปัจจยัไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทน และการจดัการ
เงินกองทุน, ปัจจยัดา้นการบริหารสินทรัพย ์ และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ, ปัจจยัดา้นคุณภาพดา้นการบริหารจดัการ 
และเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคาร,ปัจจยัดา้นการบริหารสินเช่ือและความสามารถในการท าก าไรจากดอกเบ้ียของ
ธนาคาร 
 
     (แสงทอง อินป๋ัน, 2551) 
 
     เป็นการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีการส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ โดยศึกษาปัจจยัทางดา้น
เศรษฐกิจ ช่วงเดือน มกราคม 2546 – มิถุนายน 2551 โดยศึกษาธนาคารดงัต่อน้ี ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารกรุงไทย รวม 8 
ธนาคาร ซ่ึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีน ามาศึกษาทั้งหมด 5 ปัจจยัไดแ้ก่ อตัรากูย้ืนระหวา่งธนาคาร อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณ
เงิน ดชันีค่าเงินบาท และ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ในการวิจยัผูจ้ดัท าใชเ้คร่ืองมือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุ 
(Multiple Regression Analysis) ในการวิจยั ซ่ึงจากการวิจยัโดยภาพรวมพบวา่ ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์
มากท่ีสุดกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยคื์อ ดชันีค่าเงินบาท และดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
     กลุ่มประชากรในงานวิจยัอิสระน้ีผูวิ้จยัใชห้ลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจธนาคารท่ีลงทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยซ่ึงมีทั้งหมด 11 หลกัทรัพยม์าเป็นประชากรซ่ึงขอ้มูลของประชากรน้ีจะเป็นขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary 
Data) โดยท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นรายเดือน มีระยะเวลาการศึกษาครอบคลุมตั้ งแต่ มกราคม 2548 – 
กนัยายน 2557 เป็นรวม 117 เดือน ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ไม่ตรงเง่ือนไขระยะเวลาดงักล่าวมี 2 หลกัทรัพย ์คือ TISCO : 
บริษัท ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ LHBANK : บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีมีวนัท่ีเขา้ซ้ือขายวนัแรกคือ 15 ม.ค. 2552 และ 10 พ.ค. 2554 ตามล าดบักลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัน้ีจึง
เป็นหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจธนาคารท่ีลงทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 9 หลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
     BAY ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  (30 ก.ย. 2520) 
     BBL ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  (30 เม.ย. 2518) 
     CIMBT ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)  (22 พ.ย. 2521) 
     KBANK ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  (11 ก.พ. 2519) 
     KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)  (26 ส.ค. 2531) 
     KTB ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  (02 ส.ค. 2532) 
     SCB ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  (12 ก.พ. 2519) 
     TCAP บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  (30 เม.ย. 2518) 
     TMB ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  (23 ธ.ค. 2526) 
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3.2 ตัวแปรทีจ่ะศึกษา 
 
-     X1 = ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) 
-     X2 = อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป(consumer price index) 
-     X3 = อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าวนั (Interest rate) 
-     X4 = อตัราแลกเปล่ียนอา้งอิง : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) (Exchange rate) 
-     X5 = เงินสดท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
-     X6 = ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index) 
-     X7 = อตัราดอกเบ้ียลกูคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) 
-     X8 = อตัราดอกเบ้ียลกูคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate) 
-     X9 = อตัราดอกเบ้ียลกูคา้รายยอ่ยชั้นดี (Minimum Retail Rate) 
-     X10 = จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ 
-     X11 = การน าเขา้สินคา้ทุน ณ ราคาคงท่ีปี 2543 
-     X12 = การส่งออก ณ ราคาคงท่ี ปี 2543 
-     X13 = ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
-     X14 = ดชันีช้ีน าเศรษฐกิจ 
-     X15 = อตัราการขยายตวัเศรษฐกิจ 
-     X16 = เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตั้งใหม่ 
-     X17 = เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ิมทุน 
-     X18 = ราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
-     X19 = ราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจธนาคาร 
-     X20 = ราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์
-     X21 = ราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต 
-     X22 = ราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจสถาบนัทางการเงิน 
 
     โดยตวัแปรดงักล่าวเม่ือผ่านกระบวนการทดสอบ Correlation Matrix แลว้พบว่ามีตวัแปรท่ีมีค่าความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรไม่ไม่มากกวา่ 0.500 หรือไม่ต ่ากวา่ -0.500 อยู่ทั้งหมด 3 ตวัแปรคือ X4, X5 และ X15 ท าใหต้วัแปร
ทั้งสามหรือก็คืออตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป, อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าวนั และ อตัราการ
ขยายตวัเศรษฐกิจ ไม่สามารถจดัอยูใ่นกลุ่มตวัแปรใดๆได ้
     และหลงัจากผา่นกระบวนการทดสอบ Communality แลว้พบว่ามีตวัแปรท่ีมีค่าความสามารถในการอธิบายความ
แปรปรวนของตวัแปรโดยใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบ ต ่ากว่า 0.500 อยูท่ ั้งหมด 2 ตวัแปรคือ X16 และ X17 ท าให้
ตวัแปรทั้งสองหรือก็คือเงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตั้งใหม่และเงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ิมทุนไม่สามารถ
จดัอยูใ่นกลุ่มตวัแปรใดๆได ้
     ท าใหใ้นการทดลองน้ีเหลือตวัแปรท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบทั้งหมด 17 ตวัแปร 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ค่า Eigen value เป็นค่าท่ีใชบ่้งบอกถึงความผนัแปรหรือความแปรปรวนของทั้งหมดในตวัแปรเดิมท่ีสามารถ
อธิบายไดโ้ดยองคป์ระกอบ โดยเราจะพิจารณา องคป์ระกอบท่ีมีค่า Eigen value มากกว่า 1 เท่านั้น ซ่ึงในงานวิจยัน้ี
มีองคป์ระกอบท่ีมีค่า Eigen value มากกวา่ 1 อยูเ่พียง 3 ตวัเท่านั้น ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่งานวิจยัน้ีจะสามารถแบ่งกลุ่ม
ตวัประกอบออกไปไดท้ั้งหมด 3 กลุ่ม 
 
     ตารางที่  1  ตารางแสดงค่า Eigenvalues อยา่งยอ่ 
 

Component 
Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 
1 12.226 71.917 71.917 
2 2.403 14.133 86.050 
3 1.336 7.856 93.907 
4 .402 2.367 96.273 
. . . . 
. . . . 

16 .002 .013 100.000 
17 0.000015 0.000087 100.000 

 
     หลงัจากท าการหมุนแกนโดยใชว้ิธี Orthogonal Rotation – Varimax เพ่ือให้ตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบแยกออกจาก
กันเป็นมุมฉาก ป้องกันความซ ้ าซ้อนของตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ ความสามารถในอธิบายกลุ่มตัวแปรของ
องคป์ระกอบทั้ง 3 หลงัผา่นการหมุนแกนแลว้มีความสามารถอยูท่ี่ 93.907% โดยดูไดจ้ากค่า Cumulative 
 
     ตารางที่  2  ตารางแสดงความสามารถในการอธิบายกลุ่มตวัแปรหลงัท าการหมุนแกนแลว้ 
 

Total Variance Explained 

Component 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 8.476 49.858 49.858 
2 4.150 24.412 74.269 
3 3.338 19.637 93.907 
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     ตารางที่  3  ตารางแสดงค่าน ้าหนกัปัจจยัขององคป์ระกอบ 

 
Rotated Component Matrixa 

    
Component 

1 2 3 

X2 อตัราแลกเปล่ียนอา้งอิง : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) -.934   
X3 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ .924   
X13 ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน .884   
X1 เงินสดท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ .866   
X10 การน าเขา้สินคา้ทุน ณ ราคาคงท่ีปี 2543 .849   
X14 ดชันีช้ีน าเศรษฐกิจ .823   
X12 ดชันีการลงทุนภาคเอกชน .769   
X9 จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ .767   
X11 การส่งออก ณ ราคาคงท่ี ปี 2543 .747   
X21 ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต .742   
X20 ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจธนาคาร .698   
X22 ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจสถาบนัทางการเงิน  .956  
X19 ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์  .706  
X18 ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  .700  
X7 อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี   .990 
X6 อตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี   .972 
X8 อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี   .918 

 
     ตารางท่ี 3 บอกถึงค่าน ้ าหนกัปัจจยัวา่ตวัแปรแต่ละตวันั้นมีความเหมะสมท่ีจะอยูใ่นกลุ่มองคป์ระกอบใด โดยถา้หากตวั
แปรนั้นสามารถอยูไ่ดม้ากกวา่ 1 องคป์ระกอบจะเลือกใหต้วัแปรนั้นอยูใ่นองคป์ระกอบท่ีมีค่า Factor Loading มากกวา่ จาก
ตารางจะเห็นไดว้า่ 
องค์ประกอบท่ี 1 ประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรทั้งหมด 11 ตวั เม่ือพิจารณาจากลกัษณะกลุ่มตวัแปรแลว้ขอตั้งช่ือว่า 
“องคป์ระกอบดชันีช้ีน าเศรษฐกิจ” 
องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรทั้งหมด 3 ตวั เม่ือพิจารณาจากลกัษณะกลุ่มตวัแปรแลว้ขอตั้งช่ือวา่ 
“องคป์ระกอบดชันีหลกัทรัพย”์ 
องคป์ระกอบท่ี 3 ประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรทั้งหมด 3 ตวั เม่ือพิจารณาจากลกัษณะกลุ่มตวัแปรแลว้ขอตั้งช่ือวา่ 
“องคป์ระกอบอตัราดอกเบ้ีย” 
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     ตารางที่  4  ตารางแสดงสมัประสิทธ์ิคะแนนปัจจยัของกลุ่มตวัแปรในองคป์ระกอบ 

 

Component Score Coefficient Matrix 

  
Component 

1 2 3 
X1 เงินสดท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ .134   
X2 อตัราแลกเปล่ียนอา้งอิง : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) -.281   
X3 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ .173   
X6 อตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี   .352 
X7 อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี   .370 
X8 อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี   .317 
X9 จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ .051   
X10 การน าเขา้สินคา้ทุน ณ ราคาคงท่ีปี 2543 .137   
X11 การส่งออก ณ ราคาคงท่ี ปี 2543 .183   
X12 ดชันีการลงทุนภาคเอกชน .059   
X13 ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน .132   
X14 ดชันีช้ีน าเศรษฐกิจ .084   
X18 ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  .195  
X19 ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพย ์  .200  
X20 ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจธนาคาร -.002   
X21 ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต .030   
X22 ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจสถาบนัทางการเงิน  .512  

 
     จากขอ้มูลในตารางท่ี 4 เป็นข้อมูลท่ีจะช่วยบอกสัมประสิทธ์ิคะแนนปัจจยัของแต่ละตวัแปรเม่ืออยู่ในกลุ่ม
องค์ประกอบแลว้เพ่ือบอกว่าในปัจจยันั้นๆมีผลต่อองคป์ระกอบมากนอ้ยเพียงใด โดยตวัเลขเหล่าน้ีสามารถน ามา
ประกอบเป็นสมการอธิบายความสมัพนัธ์ของตวัแปรภายในกลุ่มองคป์ระกอบไดด้งัน้ี 
 
F1 : องคป์ระกอบท่ี 1 (องคป์ระกอบดชันีช้ีน าเศรษฐกิจ) =  0.134X1 - 0.281X2 + 0.173X3 + 0.051X9 + 0.137X10 + 

0.183X11 + 0.059X12 + 0.132X13 + 0.084X14 – 0.002X20 + 
0.030X21 

F2 : องคป์ระกอบท่ี 2 (องคป์ระกอบดชันีหลกัทรัพย)์  = 0.195X18 + 0.200X19 + 0.512X22 
F3 : องคป์ระกอบท่ี 3 (องคป์ระกอบอตัราดอกเบ้ีย)  = 0.352X6 + 0.370X7 + 0.317X8 
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     ขั้นตอนสุดทา้ยคือการน าองคป์ระกอบทั้ง 3 ท่ีระบุไดม้าสร้างสมการถดถอยเพ่ืออธิบายราคาหลกัทรัพยใ์นหมวด
ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงมีการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือ 5% เพ่ือดูวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิของแต่ละ
องคป์ระกอบมีค่าแตกต่างหรือไม่แตกต่างจาก 0 อยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ โดยผลท่ีไดอ้อกมาดงัต่อไปน้ี 

-     ราคาหลกัรัพย ์BAY = 23.70128 + 5.858127F1 + 5.363211F2 + 2.420209F3 
      โดยมีค่า R-square อยูท่ี่ 0.826847 หรือเท่ากบั 82.6847% 
-     ราคาหลกัทรัพย ์BBL = 139.0769 + 29.52004F1 + 24.27265F2 + 7.089554F3 
      โดยมีค่า R-square อยูท่ี่ 0.94065 หรือเท่ากบั 94.0650% 
-     ราคาหลกัทรัพย ์CIMBT = 1.823419 + 0.244045F1 + 0.280284F2 - 0.128593F3 
      โดยมีค่า R-square อยูท่ี่ 0.342045 หรือเท่ากบั 34.2045% 
-     ราคาหลกัทรัพย ์KBANK = 108.8547 + 39.52443F1 + 32.47912F2 + 8.161872F3 
      โดยมีค่า R-square อยูท่ี่ 0.984268 หรือเท่ากบั 98.4268% 
-     ราคาหลกัทรัพย ์KKP = 32.38291 + 4.339285F1 + 8.25655F2 + 1.517193F3 
      โดยมีค่า R-square อยูท่ี่ 0.780817 หรือเท่ากบั 78.0817% 
-     ราคาหลกัทรัพย ์KTB = 12.94684 + 3.180986F1 + 3.516637F2 + 0.941313F3 
      โดยมีค่า R-square อยูท่ี่ 0.878942 หรือเท่ากบั 87.8942% 
-     ราคาหลกัทรัพย ์SCB = 100.0342 + 34.06463F1 + 23.73309F2 + 8.237846F3 
      โดยมีค่า R-square อยูท่ี่ 0.971666 หรือเท่ากบั 97.1666% 
-     ราคาหลกัทรัพย ์TCAP = 23.05128 + 8.245465F1 + 5.461292F2 - 0.070022F3 
      โดยมีค่า R-square อยูท่ี่ 0.877624 หรือเท่ากบั 87.7624% 
-     ราคาหลกัทรัพย ์TMB = 2.103077 - 0.438543F1 + 0.661846F2 - 0.034008F3 
      โดยมีค่า R-square อยูท่ี่ 0.72452 หรือเท่ากบั 72.452% 
 
     แต่ส าหรับ 2 หลกัทรัพยคื์อ TCAP และ TMB องคป์ระกอบท่ี 3 (องคป์ระกอบอตัราดอกเบ้ีย) มีค่านยัยะส าคญัท่ี 
0.8406 และ 0.4622 ตามล าดบั ท าใหค่้าสมัประสิทธ์ิขององคป์ระกอบท่ี 3 มีค่าไม่ต่างจาก 0 อยา่งมีนยัส าคญั สมการ
เชิงเสน้จึงเปล่ียนไปโดยใหค่้าสมัประสิทธ์ิขององคป์ระกอบท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 0 ท าใหส้มการเสน้ตรงของ TCAP และ 
TMB ไดผ้ลออกมาดงัน้ี 
-     ราคาหลกัทรัพย ์TCAP = 23.05128 + 8.245465F1 + 5.461292F2 + 0F3 
      โดยมีค่า R-square อยูท่ี่ 0.877624 หรือเท่ากบั 87.7624% 
-     ราคาหลกัทรัพย ์TMB = 2.103077 - 0.438543F1 + 0.661846F2 + 0F3 
      โดยมีค่า R-square อยูท่ี่ 0.72452 หรือเท่ากบั 72.452% 
 
     ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้ง 3 ท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจธนาคารพาณิชย์
แลว้จะพบวา่ความสัมพนัธ์ของท่ี 3 องคป์ระกอบไปในทิศทางเดียวกนั มีเพียงหลกัทรัพย ์CIMBT เท่านั้นท่ี
องคป์ระกอบท่ี 3 มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 สรุป 
 
     จากขอ้มลูทั้งหมดท่ีไดจ้ากหวัขอ้ท่ี 4 ท าใหส้ามารถสรุปผลออกมาไดว้า่  
     จากตวัแปรทางเศรษฐกิจทั้งหมด 22 ตวัแปรท่ีเลือกมา สามารถน ามาใชใ้นงานวิจยัไดจ้ริง 17 ตวัแปรหลงัท าการ
ทดสอบดว้ยเคร่ืองมือ Correlation Matrix และ Communality 
     แยกเป็นองค์ประกอบออกมาได้ทั้ งหมดทั้ งหมด 3 องค์ประกอบ โดยใช้เค ร่ืองมือ Factor Analysis –  
Principal Component Analysis แ ล ะท าก ารห มุ น แกน ด้ ว ย เค ร่ื อ ง มื อ  Orthogonal Rotation – Varimax คื อ 
“องค์ประกอบดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจ” ประกอบด้วยตัวแปรทั้ งหมด 11 ตัวแปร “องค์ประกอบดัชนีหลกัทรัพย์” 
ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งหมด 3 ตวัแปร “องคป์ระกอบอตัราดอกเบ้ีย” ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งหมด 3 ตวัแปร 
     ทั้ง 3 องค์ประกอบสามารถน ามาใช้สร้างสมการถดถอยเพ่ืออธิบายราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ทั้ งหมด 7 หลักทรัพย์ ณ ระดับนัยส าคัญท่ี  0.05 แต่ส าหรับอีก 2 หลักทรัพย์คือ TCAP และ TMB 
องคป์ระกอบท่ี 3 (องคป์ระกอบอตัราดอกเบ้ีย) มีค่าสมัประสิทธ์ิเทียบเท่า 0 เน่ืองจากค่านยัส าคญัมากกวา่ 0.05 
     เม่ือพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบทั้ง 3 ท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจธนาคารแลว้พบว่า 
องคป์ระกอบทั้ง 3 มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 8 หลกัทรัพย ์แต่ส าหรับหลกัทรัพย ์
CIMBT พบวา่มีเพียงองคป์ระกอบท่ี 3 ท่ีมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
     ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากงานวิจยัช้ินน้ีคือขอ้มูลองคป์ระกอบเชิงเศรษฐกิจทั้ง 
11 ตวัท่ีงานวิจยัน้ีไดแ้ยกย่อยออกมาเป็นองคป์ระกอบย่อยเพียง 2 ตวั และขอ้มูลในการน าไปใชบ้รรยายจริงควบคู่
กบัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารทั้ง 9 ตวัท่ีเลือกมาแลว้พบว่ามีความสัมพนัธ์อยู่ 3 หลกัทรัพย ์งานวิจยัน้ีจึงเหมาะกบั
นักวิชาการหรือนักสถิติท่ีตอ้งการน าขอ้มูลจากงานวิจยัน้ีไปเป็นส่วนหน่ึงในการน าไปวิเคราะห์เพ่ิมเติมเพ่ือให้
งานวิจยัของเขาเหล่านั้นมีความสมบูรณ์มากข้ึนโดยอาจน าไปรวมกบังานวิจยัท่ีมีการศึกษาในเร่ืองของปัจจยัท่ี
เกิดข้ึนจากการบริหารและการด าเนินงานของบริษทัเช่นงานวิจยัของคุณ สุฑามาส กงัวาลสงค ์เพ่ือน าไปวิเคราะห์
และประเมินมลูค่าของหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมส าหรับใชใ้นการลงทุนต่อไป 
     ขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ส าหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการท าวิจยัคือผูวิ้จยัไม่สามารถคน้ควา้หา
ขอ้มลูงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงและสามารถใหข้อ้มลูท่ีชดัเจนเก่ียวกบัแนวคิดและวิธีการท า ท าใหผู้วิ้จยัไม่
สามารถท างานวิจยัน้ีออกมาไดด้ัง่ท่ีใจคิดมากนกั 
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การแบ่งกลุ่มหลกัทรัพย์ในกลุ่ม SET100 โดยใช้อตัราส่วนทางการเงนิ                                           
และอตัราผลตอบแทนระยะส้ัน 

Clustering the stocks in SET 100 with financial ratios                                                      
and short-term return. 

อรรถพล ขาวคม1และ ดร. นงนภัส แก้วพลอย2 

Auttapon Khowkom and Dr. Nongnapat Klawploy 
  

บทคดัย่อ 
การลงทุนในหลักทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐานจะค านึงถึงอตัราส่วนทางการเงินในด้านต่างๆมาใช้ในการ

ตดัสินใจลงทุน โดยงานวิจยัฉบบัน้ีท าการแบ่งระหวา่งความเหมือนและความแตกต่างดา้นขอ้มูลเชิงสถิติ

ของหลักทรัพยท่ี์มีผลการด าเนินงานดีและมีสภาพคล่องสูง 100 อนัดบัแรก ซ่ึงน าข้อมูลอตัราส่วนทาง

การเงินท่ีมีนัยส าคญัต่างๆมาท าการแบ่งกลุ่มด้านสภาพการด าเนินงานในด้านต่างๆของบริษทั โดยใช้

อตัราส่วนทางการเงินท่ีนกัลงทุนแนวปัจจยัพื้นฐานให้ความส าคญั ซ่ึงอตัราส่วนดงักล่าวเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ

โดยสืบค้นจาก http://www.set.or.th/ เป็นอัตราส่วนทางการเงินท่ีค านวณมาจากงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2556 เท่านั้น ท าให้ได้ขอ้มูลส าเร็จรูปขั้นตน้ในการแบ่งกลุ่มเพื่อคดักรองหลกัทรัพยจ์  านวน 100 

หลกัทรัพยก่์อนท าการตดัสินใจลงทุน บทความน้ีไดน้ าเสนอการจดักลุ่มหลกัทรัพยอ์อกเป็น 3 กลุ่ม 

ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม 

Abstract 
Realizing financial data ratios is needed to help making decisions on the investment in stock by using basic 
factors. In this research are presented the differences and similarity in statistic data of stocks, which provide the 
good operation results and high liquidity on the market in top 100 stocks. The companies’ operation conditions 
are categorically by using significant financial data ratios with some basic factors that emphasized by investor. 
The secondary data ratios calculated from financial statements were retrieved from http://www.set.or.th/  (2013, 
December 31). The results from Cluster analysis show that these basic data play an important role in screening 
the 100 stocks before making decision on the investment. This paper present clustering stock in 3 groups.  
Keywords: Cluster Analysis 
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1. บทน า 
 
     การลงทุนหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยนั้นมีหลายรูปแบบซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั
ออกไปโดยสไตลข์องนักลงทุนแต่ละคนจะแตกต่างกนัออกไป เช่น พนัธบตัรรัฐบาล หุ้น หุ้นกูแ้ละกองทุนรวม 
เป็นตน้ เป็นหลกัทรัพยก์ารลงทุนท่ีมีความแตกต่างทั้งอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง ผลตอบแทนของการลงทุน
ในหลกัทรัพยน์ั้นก็จะมีอยู่ดว้ยกัน 2 ส่วนคือ 1.ก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(capital gain) และ 2.เงินปันผล 
(dividend) การลงทุนทุกประเภทมีความเส่ียง  ถ้าหากผลตอบแทนสูงความเส่ียงก็ต้องมีมาก (high risk, high 
return) และถ้าหากผลตอบแทนต า่ความเส่ียงกจ็ะลดน้อยลงไป (low risk, low return) 
     โดยทัว่ไปนกัลงทุนทุกคนจะมีเป้าหมายคือการไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงในความเส่ียงท่ีต ่า แต่การท่ีจะท าให้เราได้
ผลตอบแทนท่ีสูงแบบนั้นได้จะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทั้ งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก จึงจ าเป็นตอ้งมีการแบ่งกลุ่มของหลกัทรัพยเ์พ่ือคดักรองประกอบกบัการตดัสินใจก็อาจจะท าให้เลือก
ลงทุนหลกัทรัพยน์ั้นๆมีโอกาสท่ีจะไดผ้ลตอบแทนสูงมากกว่าการท่ีไดผ้ลตอบแทนท่ีต ่า เพราะหลกัทรัพยใ์น
ปัจจุบนัมีอยู่มากมายสามารถจดักลุ่มให้กบัหลกัทรัพยเ์พ่ือเพ่ิมการตดัสินใจให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนในการ
เลือกหลกัทรัพยท่ี์มีผลการด าเนินงานดี ถา้หากตดัสินใจผิดพลาดก็อาจจะส่งผลให้ไม่ไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
     (สิทธิวฒัน์ โชคเจริญชยั, 2556) ศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูงโดยท าการ

แยกแยะความเหมือนและความต่างดา้นขอ้มูลเชิงสถิติของหลกัทรัพย ์ท่ีใหเ้งินปันผลสูงสุด 200 อนัดบัแรกจากหุน้

ท่ีมีการจ่ายปันผลทั้ งหมด 429 บริษทั ซ่ึงน าข้อมูลอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีนัยส าคัญต่างๆมาท าการแบ่งกลุ่ม

ลกัษณะจ าเพาะ (Cluster analysis) ดา้นสภาพการด าเนินงานในส่วนต่างๆของบริษทั โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงินท่ี

นกัลงทุนแนวปัจจยัพ้ืนฐานสนใจและใหค้วามส าคญั เพ่ือใหน้กัลงทุนสามารถไดเ้ลือกหลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทน

สูง จากการด าเนินงานของบริษทัต่างๆท่ีแตกต่างกนัไดแ้ละยงัสามารถแนะน ากลยุทธ์การลงทุนท่ีเหมาะสมกบั

หลกัทรัพยใ์นแต่ละกลุ่มท่ีแบ่งได ้ผลการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่มแลว้ท าการตั้งช่ือกลุ่มมีดงัน้ี หุ้น

คุณภาพดี หุน้เกง็ก าไร และหุน้คุณภาพปานกลาง 

     (ธัชวิน โอจรัสพร, 2551) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินหลกักบัราคาหุ้นสามญัในกลุ่ม

ธนาคารพานิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 11 แห่ง โดยใชข้อ้มูล งบการเงิน ไดแ้ก่ 

งบดุล, งบก าไรขาดทุน และรายการย่อแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคารพาณิชย ์โดยหาความสมัพนัธ์กบัการ

เปล่ียนแปลงของราคาตลาดของหลกัทรัพยหุ์้นสามญัในแต่ละไตรมาสเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ซ่ึงในการศึกษา



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                364  
 

คร้ังน้ีไดใ้ชร้าคาปิด (Closed Price) ของแต่ละวนัมาหาค่าเฉล่ียเป็นราคาปิดในช่วงไตรมาสนั้น ซ่ึงในการศึกษาน้ีใช้

ขอ้มลูผลการด าเนินงานรายไตรมาส และราคาปิดเฉล่ียในแต่ละไตรมาส ยอ้นหลงัจ านวน 4 ปี ตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 ปี 

2547 จนถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี 2550 หลกัจากได้ผลลพัธ์แลว้เราสามารถน าเอาข้อมูลนั้ นไปใช้โดยการพยากรณ์

คาดคะเนการเปล่ียนแปลงราคาของหุ้นสามญัไดเ้พ่ือจะท าให้นักลงทุนเตรียมตวัรับมือกบัสถานการณ์นั้นๆ ผล

การศึกษาพบว่าตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาหุน้สามญัในกลุ่มธุรกิจธนคารพานิชยมี์อยู่

ดว้ยกนั 2 ตวั คือ อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ และอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ เน่ืองจากมีความพนัธ์ในทิศทางเดียวกบั

การเปล่ียนแปลงของราคาหุน้สามญั 

     (สุกฤตา  โพธิประสาท, 2550) ศึกษาความสัมพนัธ์อตัราส่วนทางการเงินกบัการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์

กรณีศึกษา: บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมีอยู่ดว้ยกนั 10 แห่ง โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ

แบบอนุกรมเวลาตั้งแต่ ไตรมาส 1 ปี 2545 ถึงไตรมาส 2  ปี 2550 ใช้Regression Analysis โดยวิธี OLS กับ GLS 

และยงัใชว้ิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบเพ่ือทดสอบตวัแปรนั้นมีความสัมพนัธ์กนัเอง ผลการศึกษาพบวา่อตัราส่วนทาง

การเงินท่ีส าคญัท่ีสุดของธุรกิจกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยน์ั้นคือ อตัราก าไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม (NITA) เป็นตวั

แปรส าคญัท าใหมี้การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยม์ากสุด 

     (วนัเพ็ญ ภูมิวิเศษ, 2554) ศึกษาการใช้อตัราส่วนททางการเงินในการพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงินของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยใ์นทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเวน้กลุ่มธุรกิจการเงิน เป็นขอ้มลูระหวา่งปี 2550-2552 และขอ้มูลส าหรับการ

วิเคราะห์ยอ้นหลงัใชข้อ้มูลระหว่างปี 2547-2552 ซ่ึงท่ีศึกษาแบ่งบริษทัออกเป็น 2 ประเภทคือ บริษทัท่ีลม้เหลวทาง

การเงินกบับริษทัท่ีไม่ลม้เหลวทางการเงิน ผลการศึกษาพบวา่อตัราส่วนทางการเงินมีผลต่อการลม้เหลวทางการเงิน 

การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มโดยใช้อตัราส่วนทางการเงินยอ้นหลงั 1 ปี ไม่สามารถค านวนณทางสถิติได้ ข้อมูล

ยอ้นหลงั 2 ปีอตัราส่วนมีผลต่อการลม้เหลวทางการเงินคือ อตัราส่วนก าไรสะสมต่อสินทรัพยร์วมและอตัราส่วน

ขายสุทธิต่อสินทรัพยร์วม และขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี อตัราส่วนท่ีมีความลม้เหลวทางการเงินคือ อตัราก าไรสะสมต่อ

สินทรัพยร์วม 

     (นราวิชญ ์ นวลงาม, 2553) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัการเปล่ียนแปลงผลตอบแทน

จากหลกัทรัพย ์กรณีศึกษา: กลุ่มธนาคารพานิชยข์นาดใหญ่ของประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลงบการเงินยอ้นหลงัราย

ไตรมาสระหว่างวนัท่ี 31 มีนาคม 2547 – 30 มิถุนายน 2552 ซ่ึงท าการเลือกธนาคารพานิชยข์องเอกชนท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดมีดว้ยกนั 5 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพานิชย ์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

และธนาคารทหารไทย เพ่ือท่ีจะท าการค านวณอตัราส่วนทางการเงินท่ีจะใชห้าความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ผล

การศึกษาพบว่าทุกอตัราส่วนทางการเงินในดา้นต่างๆไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราของผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ในกลุ่มธนาคารพานิชยข์นาดใหญ่ 
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     (Yu-Jie Wang, Hsuan–Shih Lee, 2550) A clustering method to identify representative financial ratios เป็นการ

ทดสอบวิธีการแบ่งกลุ่มทางสถิติ(Clustering method)โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) มาท าการแบ่ง

ออกเป็นกลุ่ม(Clustering) โดยใชร้ะบบ Similar Logic เพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มแลว้จากนั้นจะใชร้ะบบ Fuzzy Logic เป็น

เกณฑใ์นการก าหนดจุดวิกฤตในการหาความแตกต่างและกล่าวว่าในแต่ละกลุ่มท่ีท าการแยก Fuzzy Logic นั้นความ

แม่นย  าจะส่งผลถึงความแตกต่างกนัตามวิธี (Method) ท่ีประยุกต์ข้ึนมา โดยใชอ้ตัราส่วนท่ีมี 4 ชนิดหลกัท่ีนิยมใช้

กนัทัว่ไปดงัน้ี Solvency ratio, Profitability ratio, Asset and Debt turnover และ Return on investment ผลการศึกษา

สามารถบ่งบอกไดว้่า Clustering Method ท่ีประยุกต์ข้ึนมานั้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากค่า K-means 

Method อย่างไรในการศึกษาดงักล่าวมีขอ้จ ากดัและจุดอ่อนในการน า Cluster Method มาใชซ่ึ้งแต่ละ Method เป็น

การค านวณทางสถิติท่ีซับซ้อน จึงเป็นการยากส าหรับบุคคลทัว่ไปจะสามารถเขา้ถึงและน าไปใชไ้ดอ้ย่างตรงกบั

ความตอ้งการ แต่โดยภาพรวมเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของ Clustering Method ไดอ้ยา่งน่าเป็นท่ีพึงพอใจ 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ขั้นตอนการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม(Cluster Analysis)ในงานวิจยัฉบบัน้ีมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนมีดงัน้ี   

ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดตวัแปรยอ่ยท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่ม  

     การท่ีจะเลือกตวัแปรยอ่ยท่ีใชใ้นการท า Cluster Analysis จะตอ้งใชต้วัแปรเชิงปริมาณเพราะ ตวัแปรดงักล่าวนั้น

เกิดจากการค านวณ มีดังต่อไปน้ี EPS, P/E Ratio, P/BV Ratio, Net Profit Margin, Gross Profit Margin, ROE, 

ROA, Dividend Yield, Debt to Equity Ratio, The Cash Flow to Total Liabilities, Debt to Total Asset Ratio, 
Return 5 days, Return 20 days, Return 60 days และ Return 120 days 

ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดวิธีการวดัระยะห่าง 

     การก าหนดระยะห่างจะใช้วิธี Squared Euclidean Distance โดยใช้ Ward’s Method เพ่ือจดักลุ่มหลกัทรัพย์ท่ี
คลา้ยๆกนัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั  

ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่มมี 2 ขั้นตอนยอ่ย 

3.1 Hierarchical เพ่ือจ าแนกจ านวนกลุ่ม 

     ซ่ึงหลกัการของ Hierarchical จะเป็นการรวมกลุ่มของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยน์ั้นๆ ตอนแรกทุกๆหลกัทรัพย์

จะเป็นกลุ่มของตวัเอง ต่อมาหลกัทรัพยท่ี์มีระยะห่างใกลก้นัก็จะยุบเขา้เป็นกลุ่มเดียวกนั และต่อมาท าซ ้ าวิธีเดิม

เปล่ียนจากการใชร้ะยะห่างในแต่ละหลกัทรัพยม์าเป็นระยะห่างระหว่างกลุ่ม(หลกัทรัพยร์วมตวักบัหลกัทรัพยแ์ลว้
ในตอนแรก) 
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3.2 Partitioning เพ่ือจ าแนกหลกัทรัพยล์งในกลุ่มย่อยๆ 

     เป็นการแบ่งกลุ่มชดัเจนโดยไม่มีกลุ่มไหนทบักนัเลย โดยใชห้ลกัการ K-Means ในการก าหนดค่า K จ านวนกลุ่ม 
เพ่ือจดัการกบัขอ้มลูแต่ละหลกัทรัพยล์งในกลุ่มย่อยๆ 

ขั้นตอนท่ี 4 อธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่ม 

     ท าการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของแต่ละตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ โดยใช้เคร่ืองมือ Cluster 
Analysis, Chi-Square Test และ ANOVA วิเคราะห์ จนไดผ้ลท่ีน่าเช่ือถือแลว้ จากนั้นท าการตั้งช่ือกลุ่มตามลกัษณะ
ของผลลพัธ์(ค่า Mean ของตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ)เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนในการปรับเปล่ียนกลยุทธ์
ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตารางที่  1  คุณสมบติัของขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษา 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ESP 100 -6 33 3.52 6.500 

P/E 100 0 1158 33.73 126.016 

P/BV 100 0 77 4.31 8.225 

Net Profit Margin 100 -43 59 14.19 15.436 

Gross Profit Margin 100 -78 100 33.54 24.688 

ROE 100 -104 81 17.01 24.555 

ROA 100 -11 63 11.57 11.007 

Dividend Yield 100 0 8 2.77 2.155 

Debt to Equity 100 0 72 3.64 8.836 

Debt to Total Asset 100 0.0000 1.0000 .591988 .3145555 

The Cash Flow to Total Liabilities 100 -.8246 2.0000 .137255 .3373725 

Return 5 days 100 -13.97% 8.93% -2.5265% 4.31794% 

Return 20 days 100 -32.31% 28.00% -5.7566% 10.49998% 

Return 60 days 100 -46.12% 40.72% -9.6398% 14.84140% 

Return 120 days 100 -91.21% 57.72% -9.8982% 21.58260% 

Valid N (listwise) 100         

 
     ตารางท่ี 1 เป็นตารางแสดงผลหลงัจากโปรแกรมค านวณเป็นค่าสถิติพ้ืนฐานของตวัแปรแต่ละตวัทั้งหมด 15 ตวั 
     เม่ือพิจารณาค่าสถิติ ANOVA Test โดยการน าเอาตวัเลขกลุ่มท่ีตอ้งการแบ่งใส่ลงไปในการค านวณจะท าให้

สามารถแบ่งกลุ่มออกมาไดต้ามท่ีตอ้งการและสามารถท าใหท้ราบถึงนยัส าคญัทางสถิติของการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ดว้ยความน่าจะเป็นซ่ึงผลของการแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มจะมีสมาชิกบริษทัดงัน้ี 
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     กลุ่มท่ี 1 มีจ านวนท่ีมีอยูใ่นกลุ่มทั้งหมด 3 บริษทั ไดแ้ก่  

BMCL,THRE และ TRUE 

     กลุ่มท่ี 2 มีจ านวนท่ีมีอยูใ่นกลุ่มทั้งหมด 69 บริษทั ไดแ้ก่ 

AAV,ADVANC,AMATA,AOT,AP,ASP,BANPU,BAY,BBL,BCH,BCP,BEC,BECL,BGH,BLAND,BTS,CENT
EL,CK,CPN,DCC,DTAC,EGCO,ERW,GLOBAL,GUNKUL,HEMRAJ,HMPRO,INTUCH,ITD,JAS,KBANK,K
KP,KTB,KTC,LH,LOXLEY,LPN,MAJOR,MBK,MCOT,MINT,PS,PTT,PTTEP,QH,ROBINS,RS,SAMART,SC
,SCB,SCC,SCCC,SF,SIRI,SPALI,SPCG,SRICHA,STEC,STPI,TCAP,TFD,THAI,TICON,TISCO,TMB,TOP,TT
W,VGI และ WHA 

     กลุ่มท่ี 3 มีจ านวนท่ีมีอยูใ่นกลุ่มทั้งหมด 28 บริษทั ไดแ้ก่ 

BH,BIGC,BJC,BLA,CHG,CPALL,CPF,DELTA,ESSO,GFPT,GLOW,IRPC,IVL,JMART,KCE,NPARK,PTTGC
,RATCH,SSI,STA,SVI,TASCO,THCOM,TPIPL,TTA,TTCL,TUF และ UV 
 

 

รูปท่ี 2 Mean Plot ทั้งกลุ่ม 3 กลุ่ม 

     กราฟ  Mean Plot แสดงให้ทราบถึงลักษณะจ าเพาะของแต่ละกลุ่มว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไร จะเห็นได้ว่า

หลกัทรัพยก์ลุ่มท่ี 1 นั้นจะมีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี(P/BV)เป็นจุดเด่นและอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ

ผูถื้อหุน้สามญั(ROE)เป็นจุดดอ้ย หลกัทรัพยก์ลุ่มท่ี 2 นั้นจะมีอตัราก าไรขั้นตน้(Gross Profit Margin)เป็นจุดเด่นและ

ผลตอบแทนระยะเวลา 120 วนั(Return 120 Days)เป็นจุดดอ้ย สุดท้ายคือหลกัทรัพยก์ลุ่มท่ี 3 นั้นจะมีผลตอบแทน
ระยะเวลา 120 วนั(Return 120 Days)เป็นจุดเด่นและอตัราก าไรขั้นตน้(Gross Profit Margin)เป็นจุดดอ้ย 
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     จากผลการวิเคราะห์ Crosstabulation พบวา่บริษทัส่วนใหญ่ มากถึง 69%ของ SET100 จะถกูจดัอยูใ่นหลกัทรัพย์

กลุ่มท่ี 2 รองถดัลงมา 28%ของ SET100 จะถูกจดัอยู่ในหลกัทรัพยก์ลุ่มท่ี 3 และบริษทัส่วนนอ้ยนั้นมีเพียงแค่ 3%
ของ SET100 จะถกูจดัอยูใ่นหลกัทรัพยก์ลุ่มท่ี 1 

ตารางท่ี 7 ตารางสรุป Crosstab and Cri-Square 

กลุ่มท่ี1 (3%) กลุ่มท่ี2 (69%) กลุ่มท่ี3 (28%) 

AGRO 0 บริษทั AGRO 1 บริษทั AGRO 4 บริษทั 

CONSUMP 0 บริษทั CONSUMP 0 บริษทั CONSUMP 0 บริษทั 

FINCIAL 1 บริษทั FINCIAL 11 บริษทั FINCIAL 1 บริษทั 

INDUS 0 บริษทั INDUS 0 บริษทั INDUS 3 บริษทั 

PROPCON 0 บริษทั PROPCON 25 บริษทั PROPCON 5 บริษทั 

RESOURC 0 บริษทั RESOURC 9 บริษทั RESOURC 4 บริษทั 

SERVICE 1 บริษทั SERVICE 18 บริษทั SERVICE 6 บริษทั 

TECH 1 บริษทั TECH 5 บริษทั TECH 5 บริษทั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการค านวณค่าสถิติของวิธีการแบ่งกลุ่ม(Cluster Analysis) พบว่าสามารถท าการแบ่งกลุ่มไดเ้ป็นจ านวน 3 

กลุ่ม มีอตัราส่วนท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติมีทั้งหมด 11 อตัราส่วน มีค่า Mean ของแต่ละอตัราส่วนทางการเงินของแต่
ละกลุ่มเป็นดงัตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 ค่า Mean ของอตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

P/BV                       (เท่า) 3.73  -0.10  -0.13  

Net Profit Margin        (เท่า) -2.71  0.32  -0.52  

Gross Profit Margin     (เท่า) -1.57  0.36  -0.71  
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อตัราส่วนทางการเงิน กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

ROE                        (เท่า) -3.63   0.24  -0.20  

ROA                        (เท่า) -1.29  0.18  -0.30  

Dividend Yield           (เท่า) -1.29  0.25  -0.49  

Debt to Equity           (เท่า) 1.89  -0.01  -0.18  

Return 5 Days           (%) 0.22  -0.24  0.59  

Return 20 Days         (%) 0.00  -0.39  0.95  

Return 60 Days         (%) -0.11  -0.38  0.93  

Return 120 Days       (%) 0.06  -0.38  0.92  

จากตารางท่ี 8 ท าใหส้ามารถระบุถึงลกัษณะของกลุ่มตามค่า Mean ของอตัราส่วนทางการเงินไดด้งัน้ี 

หลกัเกณฑใ์นการตั้งช่ือโดยท าการเปรียบเทียบกนัทั้ง 3 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1 ตั้งช่ือกลุ่มวา่ "หลกัทรัพยท่ี์มีความสามารถในการท าก าไรต ่าและอตัราผลตอบแทนระยะสั้นปานกลาง"  
     เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความสามารถในการท าก าไรต ่าสุดใน 3 กลุ่มน้ี เพราะเน่ืองจากอตัราก าไรสุทธิ อตัราก าไร
ขั้นตน้มีค่าติดลบบ่งบอกถึงผลการด าเนินงานของกิจการนั้นไม่ดี อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้มีค่าติดลบบ่งบอก 
ว่านักลงทุนเม่ือลงทุนแลว้ไม่ก่อให้เกิดก าไร อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยมี์ค่าติดลบบ่งบอกถึงการบริหาร
สินทรัพยข์องบริษทัขาดทุน อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนมีค่าติดลบแสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวไม่มีการจ่ายเงิน
ปันผล ส่วน Debt to Equity Ratio มีค่าสูงนั้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงบริษทันั้นมีหน้ีสินเยอะ ท าใหมี้โอกาสท่ีบริษทัจะไม่
สามารถจ่ายดอกเบ้ียและเงินตน้ในอนาคตจะสูงตามไปดว้ย แต่อย่างไรก็ตามจะมีนกัลงทุนบางประเภทท่ีซ้ือขาย
รายวนั(Day Trader) ให้ความสนใจเน่ืองจากอตัราผลตอบแทนระยะสั้ นนั้นมีก าไร เน้นการถือครองระยะสั้ น
เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนระยะสั้ นนั้นส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวก กล่าวคือขายท าก าไรในระยะสั้ น แต่ได้อตัรา
ผลตอบแทนระยะสั้นไม่สูงเท่า กลุ่ม"หลกัทรัพยท่ี์มีความสามารถในการท าก าไรต ่าและอตัราผลตอบแทนระยะสั้น
สูง" 
กลุ่มท่ี 2 ตั้งช่ือกลุ่มวา่ "หลกัทรัพยท่ี์มีความสามารถในการท าก าไรสูงและอตัราผลตอบแทนระยะสั้นต ่า" 
     เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความสามารถในการท าก าไรสูงสุดใน 3 กลุ่มน้ี เพราะเน่ืองจากอตัราก าไรสุทธิ อตัราก าไร

ขั้นตน้มีค่าเป็นบวกบ่งบอกถึงผลการด าเนินงานของกิจการนั้นดี อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นมีค่าเป็นบวกบ่ง

บอกว่านกัลงทุนเม่ือลงทุนแลว้ท าใหเ้กิดก าไร อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยมี์ค่าเป็นบวกบ่งบอกถึงการบริหาร

สินทรัพยข์องบริษทัเกิดก าไร อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนมีค่าเป็นบวกแสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวมีการจ่ายเงิน

ปันผล ส่วน Debt to Equity Ratio มีค่าต ่านั้นสะทอ้นให้เห็นถึงบริษทันั้นมีหน้ีสินน้อย ท าให้มีโอกาสท่ีบริษทัจะ
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สามารถจ่ายดอกเบ้ียและเงินตน้ในอนาคตจะสูงตามไปดว้ย แต่อตัราผลตอบแทนระยะสั้นนั้นถา้ลงทุนแลว้จะไม่
สามารถท าก าไรไดเ้น่ืองจากมีค่าติดลบ 

กลุ่มท่ี 3 ตั้งช่ือกลุ่มวา่ "หลกัทรัพยท่ี์มีความสามารถในการท าก าไรต ่าและอตัราผลตอบแทนระยะสั้นสูง" 
     เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนระยะสั้นสูงสุดใน 3 กลุ่มน้ี เพราะเน่ืองจากอตัราผลตอบแทนระยะสั้นมีค่า

เป็นบวกสูงสุดใน 3 กลุ่ม แต่ความสามารถในการท าก าไรนั้นมีค่าติดลบเพราะเน่ืองจากอตัราก าไรสุทธิ อตัราก าไร
ขั้นตน้มีค่าติดลบบ่งบอกถึงผลการด าเนินงานของกิจการนั้นไม่ดี อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้มีค่าติดลบบ่งบอก 

ว่านักลงทุนเม่ือลงทุนแลว้ไม่ก่อให้เกิดก าไร อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยมี์ค่าติดลบบ่งบอกถึงการบริหาร

สินทรัพยข์องบริษทัน้ีขาดทุน อตัราส่วนเงินปันมีค่าติดลบแสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวไม่มีการจ่ายเงินปันผล แต่

ความสามารถในการท าก าไรก็ยงัมีค่ามากกว่า กลุ่ม"หลกัทรัพยท่ี์มีความสามารถในการท าก าไรต ่าและอตัรา
ผลตอบแทนระยะสั้นปานกลาง" 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติดา้นการแบ่งกลุ่ม(Cluster Analysis) จดัท าเพ่ือคดักรองหลกัทรัพย์

เพ่ือให้นกัลงทุนหรือผูอ่้านไดเ้ลือกหลกัทรัพยท่ี์ตรงกบัพฤติกรรมการลงทุนของตนเอง จะเห็นไดว้่ามีหลกัทรัพย์

จ านวนนอ้ยในกลุ่ม SET100 ท่ีพ้ืนฐานไม่ดีคิดเป็น 3% เหมาะส าหรับนกัลงทุนเก็งก าไรระยะสั้น(ซ้ือถูกขายแพง) 

หลกัทรัพยจ์ านวนมากในกลุ่ม SET100 ท่ีพ้ืนฐานดีคิดเป็น 69% เหมาะส าหรับนักลงทุนถือครองระยะยาวและ
หลกัทรัพยท่ี์เกง็ก าไรระยะสั้นคิดเป็น 28% เหมาะส าหรับนกัลงทุนเกง็ก าไรระยะสั้น(ซ้ือถกูขายแพง)  

ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

งานวิจัยฉบับน้ีเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติด้านการแบ่งกลุ่ม(Cluster Analysis) ในเชิงลักษณะข้อมูล

ภาคตดัขวาง(Horizon)โดยใชข้อ้มูลอตัราส่วนทางการเงินเป็นตวัแปรเพียงจ านวน 15 ตวั ซ่ึงจะเห็นไดว้่าอตัราส่วน

ทางการเงินนั้นมีหลากหลายท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นการแบ่งกลุ่มคร้ังน้ี ถึงแม่ว่างานวิจยัฉบบัน้ีไดท้ าการเลือกอตัราส่วน

ทางการเงินโดยครอบคลุมเกือบทุกดา้นของบริษทัท่ีมีผลการด าเนินงานควรจะมี แต่อย่างไรก็ตามผลของการ

แบ่งกลุ่มคร้ังน้ีก็ยงัมีจุดบกพร่องท่ีการศึกษาคร้ังต่อๆไปในอนาคตควรท่ีจะแกไ้ข ควรมีตวัแปรอตัราส่วนทางการ

เงินท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงผลการด าเนินงานดีของบริษทัมากกว่าน้ีเพ่ือความแม่นย  าในการวิเคราะห์เชิงสถิติ

เพ่ิมมากข้ึน นอกจากจะใชบ้ริษทัหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET ไดแ้ลว้ก็ยงัสามารถท่ีจะใชบ้ริษทัหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม MAI 
ไดอี้กดว้ย 

งานวิจยัฉบบัน้ีควรท่ีจะสามารถบอกไดว้่า ถา้ตอ้งการมองทางดา้นพ้ืนฐานเป็นหลกัหรือมองทางดา้นเก็ง

ก าไรระยะสั้น วา่ควรจะโฟกสัไปยงั Sector ไหนท่ีน่าสนใจในการลงทุนอีกดว้ย 
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อก าไรของสหกรณ์การเกษตร 
Factors Affecting Profit of Cooperatives 

พชิริญา เงินเนย1 และ บุญเลิศ จิตรมณโีรจน์2 

Pichariya Ngoennoei and Boonlert Jitmaneeroj 

บทคดัย่อ 
     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะผลการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรประจ าปี 2556 และศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อก าไรของสหกรณ์การเกษตร โดยน าขอ้มลูจากรายงานผลการด าเนินงานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  โดยมีขอ้มูลสหกรณ์ท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาจ านวน 3,435 สหกรณ์และผลจากการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ก าไรของสหกรณ์การเกษตร คือ ปริมาณธุรกิจการจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย รองลงมา คือ ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
ปริมาณธุรกิจแปรรูป จ านวนทุนส ารอง ปริมาณธุรกิจให้บริการ ปริมาณธุรกิจเงินรับฝาก ปริมาณธุรกิจเงินให้กู ้จ านวน
สมาชิก ตามล าดบั และปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อก าไรสุทธิของสหกรณ์การเกษตร คือ จ านวนทุนเรือนหุ้น ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
90% 95% และ 99% ตามล าดบั ดงันั้น เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิผลทางก าไรหรือรายไดใ้หม้ากข้ึน สหกรณ์ควรไดรั้บ
การสนบัสนุนและส่งเสริมใหส้หกรณ์ธุรกิจดา้นการเกษตรและดา้นออมทรัพย ์มีการจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย ปริมาณธุรกิจ
รวบรวมผลผลิต ปริมาณธุรกิจแปรรูป เพ่ิมทุนส ารอง ปริมาณธุรกิจใหบ้ริการ ปริมาณธุรกิจเงินรับฝาก และปริมาณธุรกิจเงิน
ใหกู้ ้พร้อมทั้งการวางแผนดา้นการควบคุมภายใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการด าเนินธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ  ดว้ย 
ค าส าคัญ: สหกรณ์การเกษตร, ก าไร, ธุรกิจ, ปัจจัย, ความสัมพันธ์ 

Abstract 
     The objective of this research is to study the performance of agricultural cooperatives for 2013 and the factors that affect the 
profitability of agricultural cooperatives. By the report of the results of operations of the Department of Cooperative Auditing. 
Ministry of Agriculture and Cooperatives the cooperative data used in the study 3,435 cooperatives and the results of research. 
Factors affecting the profitability of agricultural cooperatives is the business of supplying goods sold, followed by business 
volume harvesting, the volume of business process, total reserves, the amount of business services, business volume of money. 
Deposits, Loans business volume, number of members, respectively and the factors affecting net income of cooperatives is the 
amount of share capital at the confidence level 90% 95% 99% respectively. In order to boost the profits or income more. 
Cooperatives should be supported and encouraged savings and cooperative agricultural business. The provision of goods sold, the 
volume of business to collect products, the volume of business process, increasing reserves, the amount of business services, 
business volume of deposits. And the volume of business loans. The planning of internal controls to effectively reduce costs and 
costs of doing business in various categories. 
Keywords: Cooperative, Profit, Business, Factor, Relationship 
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1. บทน า 
 
      ปัจจุบนัมีกิจการอีกประเภทหน่ึงท่ีด าเนินธุรกิจคลา้ยกบัธนาคารพาณิชย ์และกระทรวงการคลงัไดก้ าหนดให้
เป็นสถาบนัการเงิน คือ สหกรณ์การเกษตร แต่จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัสหกรณ์มีการแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืนๆมากข้ึน จึง
ตอ้งมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงอย่างสม ่าเสมอเพ่ือความอยู่รอด และการพฒันาอย่างต่อเน่ือง แต่เน่ืองเศรษฐกิจ 
ตลาดเงิน ตลาดทุนไทยผนัผวนตามกระแสเศรษฐกิจโลก ทั้งหุ้น ราคาทอง ด่ิงลง เงินบาทอ่อนค่า ปัญหาความ
ขดัแยง้ทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการท่องเท่ียว ในขณะท่ีการจบัจ่ายใช้สอยของ
ประชาชนก็ซบเซา การลงทุนจึงไม่สามารถขบัเคล่ือนตามแผนท่ีวางไว ้รัฐบาลควรสร้างความมัน่ใจใหน้กัลงทุนท่ี
สนใจมาลงทุนในประเทศไทย โดยต้องใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการท่ี
เศรษฐกิจไทยชะลอตวัลงนั้น จึงส่งผลต่อภาคสหกรณ์ใหมี้การขยายตวัท่ีชะลอลงตามไปดว้ย แต่ผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์การเกษตรกลบัมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ สวนทางกบัเศรษฐกิจของประเทศไทย ดงัน้ี 
 

ภาพที่ 1 แสดงผลการด าเนินงาน พ.ศ.2552 – 2556 
 

 
ท่ีมา  :  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินสหกรณ์การเกษตร ปี 2556 

      
จากภาพท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ผลการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ แสดงให้

เห็นวา่สหกรณ์การเกษตรมีการปรับตวัอยูเ่สมอเม่ือใหท้นักบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั เม่ือศึกษาหาขอ้มลูเพ่ิมเติม
พบวา่ สหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์ท่ีมีก าไรสูงสุดในสหกรณ์ภาค 
      จากขอ้มูลดงักล่าว จึงเป็นสาเหตุในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท า

ก าไรของสหกรณ์การเกษตร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและพัฒนาสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
        1. เพ่ือศึกษาการลกัษณะการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร 
        2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อก าไรของสหกรณ์การเกษตร 

2552 2556 2555 2554 2553 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 
บทบาทของก าไร 
     เพชรี ขุมทรัพย์ (2544) ก าไรเป็นส่ิงจ าเป็นในการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจทัว่ไป ผูป้ระกอบการธุรกิจต่างก็
มุ่งหวงัท่ีจะแสวงหาผลก าไรเพ่ือน าไปเป็นผลตอบแทนในการจดัสรรทรัพยากรการผลิตขององค์กรและการหา
ก าไรกระท าได้โดยการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ให้แก่สมาชิกของสังคมเม่ือเป็นเช่นน้ีอาจกล่าวได้ว่า 
วตัถุประสงคข์องธุรกิจมี 2 ประเภท คือ 
        1. การสนองความตอ้งการของสงัคมโดยการจดัหาสินคา้และบริการใหเ้พียงพอ 
        2. การแสวงก าไรโดยใหมี้ความเส่ียงภยันอ้ยท่ีสุด 
     ก าไรมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินงานขององคก์รธุรกิจและต่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและระบบเศรษฐกิจ
แบบผสม เน่ืองจากก าไรเป็นตวัดึงดูดจูงใจใหอ้งคก์รธุรกิจรายใหม่เขา้มาแข่งขนัในตลาดเพ่ือผลิตสินคา้และบริการ
ท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่สงัคมเพ่ิมข้ึน ท าใหร้ะบบเศรษฐกิจมีการใชปั้จจยัการผลิตมากข้ึน ท าใหเ้กิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่อเน่ืองมากมาย และส่งผลต่อสวสัดิการสงัคม (Social Welfare) ดีข้ึนเพราะประชาชนมีรายไดจ้ากการขายสินคา้อนั
เกิดจากปัจจยัการผลิตและไดบ้ริโภคสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนนอกจากน้ี ก าไรยงัเป็นตวัช้ีวดัท่ีจะบ่งบอกให้เห็นได้
อย่างชดัเจนว่าองคก์รธุรกิจนั้นๆจะด าเนินงานไปยงัทิศทางใด ธุรกิจควรจะขยายงานต่อไป หรือควรคงธุรกิจไวใ้น
ระดบัเดิม หรือลดขนาดก าลงัการผลิตลง (Downsizing) หรืออาจลม้เลิกการประกอบกิจการไป 
 
ปัจจยัที่มผีลกระทบต่อก าไร (เพชรี ขุมทรัพย์,2544 : 3) 
     1. ประเภทของธุรกิจ จะบอกให้เราทราบถึงความสามารถในการท าก าไร และความเส่ียงของธุรกิจนั้น เช่น 
กิจการท่ีจ าหน่ายเคร่ืองอุปโภคบริโภค เป็นกิจการท่ีมีความเส่ียงต ่าในขณะเดียวกนัก็มีความสามารถในการหาก าไร
ไม่สูงนักเปรียบเทียบกบักิจการท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้สุภาพสตรี ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีความเส่ียงสูง เพราะเส่ียงต่อการ
ลา้สมยั เน่ืองจากเส้ือผา้สุภาพสตรีนั้นมกัเปล่ียนแปลงไปตามสมยันิยม ในขณะเดียวกนักิจการประเภทน้ีเป็นกิจการ
ท่ีมีความสามารถในการท าก าไรสูง 
     2. ขนาดของธุรกิจ หมายถึง จ านวนเงินท่ีธุรกิจน ามาลงทุน ถา้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่กจ็ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนจ านวน
มาก และขนาดธุรกิจควรเป็นเท่าใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กบัประเภทของธุรกิจวา่เป็นธุรกิจประเภทใด เช่น ธุรกิจประกอบ
อุตสาหกรรม ธุรกิจขายส่ง หรือขายปลีก เป็นตน้ ซ่ึงขนาดของธุรกิจแต่ละประเภทยอ่มแตกต่างกนัไป แมแ้ต่กิจการ
ประเภทเดียวกนั เช่น กิจการท่ีจ าหน่ายอาหารก็ยงัมีขนาดแตกต่างกนั กล่าวคือ ภตัตาคารซ่ึงจ าหน่ายอาหารหลายๆ
ชนิดย่อมมีขนาดใหญ่กว่าร้านขายก๋วยเต๋ียวท่ีมีเพียงคูหาเดียว โดยธุรกิจขนาดใหญ่หากด าเนินงานลม้เหลวย่อมจะ
ไดรั้บความเสียหายมากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัธุรกิจขนาดเลก็  
     ในทางตรงกนัขา้มธุรกิจขนาดใหญ่จะมีความสามารถในการท าก าไรสูงกว่าธุรกิจขนาดย่อม เพราะธุรกิจขนาด
ใหญ่ไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนนอกจากน้ียงัไดเ้ปรียบในดา้นการตลาดดว้ย 
     3. สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย ์ธุรกิจแต่ละประเภทย่อมมีโครงสร้างของสินทรัพยแ์ตกต่างกนัไป เช่น ใน
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กิจการอุตสาหกรรม (ผูผ้ลิต) ย่อมจะลงทุนในสินทรัพยถ์าวรสูงกว่าธุรกิจท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการคา้ปลีก ในทาง
ตรงกนัขา้มธุรกิจประเภทคา้ปลีกย่อมตอ้งลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนสูงกว่าธุรกิจผลิต หรือร้านคา้ส่งย่อมตอ้ง
ลงทุนในสินคา้และลูกหน้ีสูงกว่าร้านคา้ปลีก ส่วนประกอบของสินทรัพยใ์นธุรกิจแต่ละประเภทควรเป็นเท่าไรจึง
จะเหมาะสมนั้นยงัเป็นปัญหาท่ียงัไม่มีค าตอบแน่นอน และส่ิงน้ียงัคงเป็นปัญหาท่ีผูบ้ริหารการเงินตอ้งศึกษาดว้ย
ตวัเอง ถา้การตดัสินใจไม่เหมาะสมยอ่มท าใหก้ารด าเนินธุรกิจประสบกบัความลม้เหลว 
 

2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
     นายเฉลิมพร อภิชนาพงศ์ (2545) เป็นงานวิจยัเอกสาร  โดยใชข้อ้มูลจากรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์  
ออมทรัพยป์ระจ าปี  2543  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  ขอ้มูล
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่  การหาค่าความถ่ีและร้อยละในการอธิบายสานภาพของ  สหกรณ์ออมทรัพย ์ และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple  Regression)  เพ่ือประมารการสมการก าไรและหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อก าไรของสหกรณ์ออมทรัพย ์ ในปี พ.ศ. 2543  และน าผลท่ีไดม้าค านวณค่าความยืดหยุ่นทางเศรษฐศาสตร์ จาก
การใชข้อ้มูลสหกรณ์ออมทรัพยใ์นปี พ.ศ. 2543  จ านวน  1,193  สหกรณ์  พบวา่อายุเฉล่ียในการจดัตั้งของสหกรณ์
ออมทรัพยเ์ท่ากบั 14 ปี  โดยมีสหกรณ์ท่ีมีอายุมากท่ีสุด 52 ปี เม่ือจ าแนกสหกรณ์ออมทรัพยอ์อกเป็น 10 ประเภท  
ปรากฏว่า  สหกรณ์ออมทรัพยเ์ครดิตยูเน่ียน  มีจ านวนสหกรณ์ท่ีก่อตั้งมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 21 สหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูไดก้ าไรสูงสุดร้อยละ 43 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุด  ร้อยละ 21  สหกรณ์ออมทรัพย์
ส่วนราชการมีทุนเรือนหุน้สูงสุด  ร้อยละ 29  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูใหสิ้นเช่ือสูงสุดร้อยละ  45 สหกรณ์ออมทรัพย์
ครู  มีเงินส ารองสูงสุด  ร้อยละ 43  สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยั  มีเงินฝากสูงสุด  ร้อยละ  30 ในการหาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อก าไรของสหกรณ์ออมทรัพยพ์บว่า  ก าไรจะข้ึนอยู่กบัทุนเรือนหุ้น  เงินส ารอง  เงินกู ้ เงินฝาก  และ
จ านวนสมาชิก  โดยมีนัยส าคญัทางสถิติ  (a= 0.05)  ส่วนล าดบัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อก าไรของสหกรณ์ออม
ทรัพยใ์นภาพรวม  ไดแ้ก่  ทุนเรือนหุ้น  เงินกู ้ เงินส ารอง  จ านวนสมาชิก  และเงินฝาก  และเม่ือพิจารณาล าดบั
ปั จจัย ท่ี มี อิท ธิพลมาก ท่ี สุด   จ าแนกเฉพาะประ เภทสหกรณ์ ออมท รัพย์พบว่ า  สหกรณ์ ออมท รัพย์
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดแ้ก่  จ านวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไดแ้ก่  ทุนเรือนหุน้  สหกรณ์ออมทรัพยเ์ครดิตยู
เน่ียน  ไดแ้ก่  เงินฝาก  สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจ  ไดแ้ก่  ทุนเรือนหุ้น  สหกรณ์ออมทรัพยท์หาร  ไดแ้ก่  ทุนเรือน
หุ้น  สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยั  ไดแ้ก่  ทุนเรือนหุ้น  สหกรณ์ออมทรัพยรั์ฐวิสาหกิจ  ไดแ้ก่  ทุนเรือนหุ้น  
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาล  ไดแ้ก่  ทุนเรือนหุ้น  สหกรณ์ออมทรัพยส่์วนราชการ  ไดแ้ก่  ทุนเรือนหุ้น และ
สหกรณ์ออมทรัพยเ์อกชน  ไดแ้ก่  เงินกู ้
     อภิญญาณ บังเกิดสุข (2552) ไดท้ าการศึกษาสภาพทัว่ไปและพฒันาการของสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนท่ีเขต
จงัหวดัจนัทบุรี และวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลต่อเงินส่วนเกินหรือก าไรสุทธิของสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนท่ีดงักล่าว 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัจนัทบุรี จ านวน 37 สหกรณ์ ขอ้มูลหลกัท่ีใช้เป็น
ขอ้มูลทุติยภูมิ ขอ้มูลของสหกรณ์ดงักล่าวถูกเก็บรวบรวมในช่วงปี พ.ศ.2550 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย รวมถึงการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยเชิงซอ้น ผลการวิจยัพบว่า ทุนด าเนินงานหมุนเวียน ทุน
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ด าเนินงานถาวร ปริมาณธุรกิจสินเช่ือ และปริมาณธุรกิจใหบ้ริการและส่งเสริมการเกษตร มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัก าไรสุทธิของสหกรณ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยเม่ือสหกรณ์มีทุน
ด าเนินงานหมุนเวียน ทุนด าเนินงานถาวร ปริมาณธุรกิจสินเช่ือ และปริมาณธุรกิจใหบ้ริการและส่งเสริมการเกษตร 
เพ่ิมข้ึน 1 บาท จะมีผลต่อก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 0.018,0.009.0.019 และ 0.209 บาท ตามล าดบั 
 

2.3 การเขยีนสมการ 
 

 
 

ความหมาย  Net profit คือ ก าไรสุทธิของสหกรณ์การเกษตร (บาท) 
  Collect  คือ ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิต (บาท) 
  Deposit  คือ ปริมาณธุรกิจเงินรับฝาก (บาท) 
  Process  คือ ปริมาณธุรกิจแปรรูป (บาท) 
  Service  คือ ปริมาณธุรกิจใหบ้ริการ (บาท) 

Supply  คือ ปริมาณธุรกิจการจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย (บาท) 
Loan  คือ จ านวนเงินใหกู้ ้(บาท) 
Member  คือ จ านวนสมาชิก (คน) 

  Reserve  คือ จ านวนทุนส ารอง (บาท) 
Share  คือ จ านวนทุนเรือนหุน้ (บาท) 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

     เน่ืองจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงรวบรวบรวมจากเอกสารหรือหนงัสือต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง รายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสหกรณ์ประจ าปี 2556 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ งบการเงินของสหกรณ์ปี 2556  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร

ขาดทุน  
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3.2 ขอบเขตของการศึกษา 
 

     การวิจยัน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary  Data) ปี 2556 จากศูนยข์อ้มูลทางการเงินของ
กรมตรวจบญัชี โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ สหกรณ์การเกษตร จ านวน 3,435 สหกรณ์ แบ่งเป็น 8 
ประเภท ดงัน้ี สหกรณ์กองทุนสวนยาง สหกรณ์การเกษตรทัว่ไป สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดิน สหกรณ์การเกษตร
เพ่ือการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. สหกรณ์โคนม สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้ า สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสัตว ์และสหกรณ์สมชัชารายย่อย มีตวั
แปรในการทดสอบความสัมพนัธ์ ดงัน้ี ตวัแปรอิสระ  ปริมาณธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย , ปริมาณธุรกิจรวบรวม
ผลผลิต , ปริมาณธุรกิจแปรรูป , ปริมาณธุรกิจให้บริการ , ปริมาณธุรกิจเงินรับฝาก , จ านวนสมาชิก , จ านวนทุน
เรือนหุน้ , จ านวนทุนส ารอง , ปริมาณธุรกิจเงินใหกู้ ้ ตวัแปรตาม  ก าไรสุทธิ 
 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     1. ตั้งสมมติฐานการวิจยั เป็นดงัน้ี 

H0 : ตวัแปรอิสระทั้ง 9 ตวัไม่มีอิทธิพลต่อก าไรของสหกรณ์การเกษตร 
H1 : มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อก าไรของสหกรณ์การเกษตร 

     2. การหาความสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient) ของตวัแปรอิสระวา่มีความสมัพนัธ์กนัเองหรือไม่ โดยก าหนด
ระดบันยัส าคญัท่ี +0.8 และ -0.8 
     3. ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทุกตวักบัตวัแปรตาม โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 0.05 0.10 
ตามล าดบั  
 ถา้ ค่า P-value < 0.05 ปฏิเสธ H0     ตวัแปรตามมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ 

     ค่า P-value > 0.05 ยอมรับ H0    ตวัแปรตามไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ 
     4. ทดสอบ Autocorrelation และ Heteroskedasticity 
     5. ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Coeffcient of detenenation) แทนสัญลกัษณ์ดว้ย  Adjusted R2  ซ่ึงเป็น
ค่าท่ีแสดงวา่ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายตวัแปรตามไดม้ากนอ้ยเพียงใด   
     6. รายงานผลจากการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีค านวณไดจ้ากโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
        จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อก าไรของสหกรณ์การเกษตร พบว่า มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อก าไรของสหกรณ์
การเกษตรทั้งหมด 8 ปัจจยั จากทั้งหมด 9 ปัจจยัท่ีท าการศึกษา ดงัน้ี 

        ธุรกิจการจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อก าไรของสหกรณ์การเกษตรมากท่ีสุด คือ ธุรกิจท่ี

สหกรณ์จดัหาหรือจดัซ้ือสินคา้การเกษตร และวสัดุอุปกรณ์การเกษตร ตลอดจนสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นเพ่ือ
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น ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสหกรณ์ไดส้ ารวจความตอ้งการของบรรดาสมาชิกก่อน  แลว้

สหกรณ์จึงไปจดัหาสินคา้และส่ิงของตามความตอ้งการของสมาชิกมาจดัจ าหน่ายใหแ้ก่สมาชิก ซ่ึงท าใหร้ายไดจ้าก

ธุรกิจน้ีสูงกว่าธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ของสหกรณ์ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของสมากชิก นอกจากน้ี

เพ่ือความสะดวกส าหรับสมาชิก สหกรณ์อาจใช้วิธีโอนเงินกูข้องสมาชิกมาช าระค่าส่ิงของ หรือใช้เงินฝากของ

สมาชิกมาช าระค่าส่ิงของ หรือใชเ้งินฝากของสมาชิกมาช าระค่าส่ิงของ หรือหกัเงินค่าผลิตผลการเกษตรของสมาชิก

ท่ีขายให้สหกรณ์ช าระค่าส่ิงของ เป็นตน้ หมายความว่า หากรายได้จากธุรกิจธุรกิจการจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย
เปล่ียนแปลงไป จะส่งผลใหก้ าไรของสหกรณ์เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย  

        ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ซ่ึงธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีสหกรณ์ท าการรวบรวมผลผลิตและผลิตภณัฑท์างการเกษตร

ของสมาชิกน ามาขายหรือแปรรูปเป็นสินคา้ส าเร็จรูป เพ่ือจ าหน่ายต่อให้ไดร้าคาดี รักษาผลประโยชน์แก่สมาชิก 

หมายความวา่ หากรายไดจ้ากธุรกิจรวบรวมผลผลิตเปล่ียนแปลงไป จะส่งผลใหก้ าไรของสหกรณ์เปล่ียนแปลงตาม
ไปดว้ย 

        ธุรกิจการแปรรูป คือ การท่ีสมาชิกเกบ็รวบรวมผลผลิตแลว้น าไปจดัท าใหเ้กิดมีราคาเพ่ิมข้ึน นัน่คือการแปรรูป

ใหเ้กิดมลูค่าของผลผลิต เพ่ือจะไดน้ าไปจ าหน่ายใหไ้ดร้าคาดีข้ึน เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือช่วยแกปั้ญหา

ในการประกอบอาชีพของสมาชิก หมายความว่า หากรายไดจ้ากธุรกิจแปรรูปเปล่ียนแปลงไป จะส่งผลใหก้ าไรของ
สหกรณ์เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

       ธุรกิจการให้บริการและส่งเสริมการเกษตร คือ ธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีสหกรณ์ใหบ้ริการช่วยเหลือเกษตรกร

ในดา้นการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการเกษตร การวางแผนเพาะปลูก  ตลอดจนการบริการและการบ ารุงท่ีดิน

เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่การเพาะปลูกของสมาชิก หมายความว่า หากรายไดจ้ากธุรกิจการให้บริการและส่งเสริม

การเกษตรเปล่ียนแปลงไป จะส่งผลใหก้ าไรของสหกรณ์เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

อภิญญาณ บงัเกิดสุข ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ทุนด าเนินงานหมุนเวียน ทุนด าเนินงานถาวร ปริมาณธุรกิจสินเช่ือ และ

ปริมาณธุรกิจใหบ้ริการและส่งเสริมการเกษตร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัก าไรสุทธิ อยา่งมีนยัส าคญั ท่ี
ระดบันยัส าคญัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

       ทุนส ารอง คือ ส่วนของทุนของสหกรณ์ท่ีได้จากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีท่ีสหกรณ์จัดสรรไวต้าม

ขอ้บงัคบั เพ่ือชดเชยการขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ รวมทั้งเงินอุดหนุนหรือสินทรัพยท่ี์สหกรณ์ไดรั้บบริจาค 

โดยมิไดก้ าหนดวตัถุประสงค์ว่าให้ใชเ้พ่ือการใด หมายความว่า หากทุนส ารองมีการเปล่ียนแปลงไป จะส่งผลให้

ก าไรของสหกรณ์เปล่ียนแปลงตามไปด้วย เน่ืองจากตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดไวว้่า หาก

สหกรณ์มีก าไร จะตอ้งจดัสรรเป็นทุนส ารอง 10% ของก าไรสุทธิ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เฉลิมพร อภิชนา

พงศ ์ซ่ึงผลการศึกษา พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท าก าไรของสหกรณ์ออมทรัพย ์คือ ทุนเรือนหุน้ เงินส ารองและ
เงินกู ้โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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        ธุรกิจเงินรับฝาก ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนภายในของสหกรณ์ ทั้งบริการดา้นเงินฝากออมทรัพยห์รือเงินฝากประจ า 

ซ่ึงให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียในอตัราเดียวกับธนาคารพาณิชย์ หรือสูงกว่าตามฐานะของแต่ละสหกรณ์ 

หมายความว่า หากสหกรณ์มีปริมาณเงินรับฝากสูง และน าเงินส่วนน้ีไปลงทุนตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

ก าหนด ซ่ึงให้ผลตอบแทนมากว่าดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายให้กับสมาชิก ส่วนต่างของผลตอบแทนจากการลงทุนท่ี
มากกวา่ภาระดอกเบ้ียท่ีสหกรณ์ตอ้งจ่ายใหก้บัสมาชิ จะส่งผลใหก้ าไรของสหกรณ์เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

        ธุรกิจเงินใหกู้ ้คือ ธุรกิจซ่ึงสหกรณ์เป็นผูใ้หเ้งินกู ้หรือสินเช่ือการเกษตรแก่สมาชิกตามระเบียบและหลกัเกณฑ์

การให้เงินกู ้เพ่ือให้สมาชิกน าไปประกอบอาชีพ หรือใช้จ่ายท่ีจ าเป็น สหกรณ์จะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของ

ดอกเบ้ีย หมายความวา่ หากรายไดจ้ากธุรกิจเงินใหกู้เ้ปล่ียนแปลง ผลตอบแทนจากดอกเบ้ียท่ีไดรั้บช าระจากสมาชิก 

จะส่งผลใหก้ าไรของสหกรณ์เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อภิญญาณ บงัเกิดสุข ซ่ึง ผล

การศึกษาพบวา่ ทุนด าเนินงานหมุนเวียน ทุนด าเนินงานถาวร ปริมาณธุรกิจสินเช่ือ และปริมาณธุรกิจใหบ้ริการและ

ส่งเสริมการเกษตร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัก าไรสุทธิ อยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบันยัส าคญัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95  และผลงานวิจยัของ เฉลิมพร อภิชนาพงศ ์ซ่ึงผลการศึกษา พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท าก าไรของ
สหกรณ์ออมทรัพย ์คือ ทุนเรือนหุน้ เงินส ารองและเงินกู ้โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

        จ านวนสมาชิก คือ สมาชิกของสหกรณ์ท่ีไดช้ าระค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์แลว้หมายความว่า หาก

สหกรณ์มีจ านวนสมาชิกมาก จะมีผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจในดา้นต่างๆ สูง จึงส่งผลใหก้ าไรของสหกรณ์
เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

        ปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อก าไรของสหกรณ์การเกษตร คือ ทุนเรือนหุน้ เป็นเงินทุนของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนตาม
กฎหมาย หมายความว่า หากทุนเรือนหุน้เปล่ียนแปลงไป จะไม่ส่งผลให้ก าไรของสหกรณ์เปล่ียนแปลง ซ่ึงขดัแยง้
กบัผลงานวิจยัของ เฉลิมพร อภิชนาพงศ์ ผลการศึกษา พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท าก าไรของสหกรณ์ออม
ทรัพย ์คือ ทุนเรือนหุน้ เงินส ารองและเงินกู ้โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อก าไรสุทธิของสหกรณ์การเกษตร โดยศึกษาปัจจยั 9 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปริมาณ
ธุรกิจจดัหาสินค้ามาจ าหน่าย (Supply) ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิต (Collect) ปริมาณธุรกิจแปรรูป (Process) 
ปริมาณธุรกิจใหบ้ริการ (Service) ปริมาณธุรกิจเงินรับฝาก (Deposit) จ านวนสมาชิก (Member) จ านวนทุนเรือนหุน้ 
(Share) จ านวนทุนส ารอง (Reserve) และปริมาณธุรกิจเงินให้กู้ (Loan) พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อก าไรของ
สหกรณ์การเกษตรมากท่ีสุด คือ ปริมาณธุรกิจการจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย (Supply) รองลงมา คือ ปริมาณธุรกิจ
รวบรวมผลผลิต (Collect) ปริมาณธุรกิจแปรรูป (Process) จ านวนทุนส ารอง (Reserve) ปริมาณธุรกิจให้บริการ 
(Service) ปริมาณธุรกิจเงินรับฝาก (Deposit) ปริมาณธุรกิจเงินให้กู ้(Loan) จ านวนสมาชิก (Member) ตามล าดบั 
และปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อก าไรสุทธิของสหกรณ์การเกษตร คือ จ านวนทุนเรือนหุน้ (Share) 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

จาการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อก าไรของสหกรณ์การเกษตร พบว่าเม่ือสหกรณ์การเกษตรมีปริมาณธุรกิจ

การจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิต ปริมาณธุรกิจแปรรูป จ านวนทุนส ารอง ปริมาณธุรกิจ

ใหบ้ริการ ปริมาณธุรกิจเงินรับฝาก ปริมาณธุรกิจเงินใหกู้ ้และจ านวนสมาชิก เพ่ิมมากข้ึน สหกรณ์จะมีก าไรมากข้ึน
ดว้ย ดงันั้น เพ่ือใหส้หกรณ์การเกษตรมีก าไรมากข้ึน จึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

1. ส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ เช่น การจดับูธสหกรณ์นอกสถานท่ี เพ่ือน าสินคา้ต่างๆ ไปขาย เพ่ิมรายได้

ใหส้หกรณ์ และเป็นการและยงัเป็นการใหค้วามรู้ในเร่ืองของสหกรณ์กบัผูท่ี้สนใจอีกดว้ย 

2. ขยายช่องทางการตลาด เช่น ส่งเสริมให้สมาชิกถือหุ้นเพ่ิมมากข้ึน โดยใชอ้ตัราเงินปันผลเป็นแรงจูงใจ 

และส่งเสริมใหส้มาชิกมาฝากเงินกบัสหกรณ์มากข้ึน โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากหรือกิจกรรมส่งเสริมการฝากเงิน
เป็นแรงจูงใจ 

3. พฒันาความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ 
และปลกูฝังใหเ้จา้หนา้ท่ีมีใจรักการบริการ เพ่ือใหส้มาชิกเกิดความพึงพอใจมากข้ึนดว้ย   

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อก าไรของสหกรณ์การเกษตร โดยใชข้อ้มูลปี 2556 
เพียงปีเดียว ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาขอ้มลูต่างๆ เป็นรายปียอ้นหลงั เพ่ือมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ  

2. ควรมีการศึกษาสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆดว้ย เช่น สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ สหกรณ์

ร้านคา้ สหกรณ์ประมง และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เป็นตน้ เพ่ือศึกษาวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีอิทธิพลต่อก าไรของสหกรณ์
ประเภทต่างๆ 

3. เพ่ือใหผ้ลการศึกษาน่าเช่ือถือมากข้ึน ควรศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมดว้ย เช่น ความรู้ความสามารถ

ของผูบ้ริหารสหกรณ์ ผลประโยชนท่ี์สมาชิกไดรั้บ เป็นตน้ เพราะการเพ่ิมข้ึนของก าไร เป็นเพียงดูความเจริญเติบโต 

(Growth) เท่านั้น ดงันั้น จึงควรมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีในโอกาสต่อไป 

     3. เพ่ือใหผ้ลการศึกษาน่าเช่ือถือมากข้ึน ควรศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมดว้ย เช่น ความรู้ความสามารถของ
ผูบ้ริหารสหกรณ์ ผลประโยชน์ท่ีสมาชิกไดรั้บ เป็นตน้ เพราะการเพ่ิมข้ึนของก าไร เป็นเพียงดุความเจริญเติบโต 
(Growth) เท่านั้น ดงันั้น จึงควรมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีในโอกาสต่อไป   
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ปัจจยัที่มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์ หมวดธุรกจิธนาคาร  
หมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ และหมวดธุรกจิการท่องเที่ยวและสันทนาการ 

 ก่อนและหลงั วกิฤตการเงนิ 
 (Factors that affecting the stock price index of bank,  

property development and tourism in before and after financial crisis) 
วลัภา  สุภาพรรค1และ ผศ.ดร.วรรณรพ ี บานช่ืนวจิิตร2 

Wanlapha Suphaphak and Asst.Prof.Dr.Wanrapee Banchuenvijit 
 

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ รวมทั้ งเปรียบเทียบปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทาง
อุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจธนาคาร หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
และ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ อย่างมีนยัส าคญั ก่อนและหลงัวิกฤตการเงิน จากการศึกษาพบว่าท่ี
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจธนาคารในช่วงท่ี 1 ไดแ้ก่ BSI, 
PII, EX,  SET INDEX และ MLR ในช่วงท่ี 2 ไดแ้ก่ PII, SET INDEX และ DY-BANK ส่วนปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงท่ี 1 ได้แก่ PII, SET INDEX และDY-PROP 
ในช่วงท่ี 2 ไดแ้ก่ NEER, PII, CPI, EX และ DY-PROP และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด
ธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการในช่วงท่ี 1 ไดแ้ก่ NEER, BSI, และ DY-TOURISM ในช่วงท่ี 2 ไดแ้ก่ NEER, 
CPI, EX, และ HS 
ค าส าคัญ: ธนาคาร, อสังหาริมทรัพย์, ท่องเท่ียว 

Abstract 
The purpose of this research are to study relationship including to compare the economic factors and industry 
factors that affecting the stock price index of bank, property development and tourism as statistically significant   
in before and after financial crisis. The results showed that the 0.05 significance level, The factors that affecting 
the stock price index of bank in period 1 are BSI, PII, EX, SET INDEX and MLR. In period 2 are PII, SET 
INDEX and DY-BANK.  The factors that affecting the stock price index of property development in period 1 are  
PII, SET INDEX and DY-PROP. In period 2 are NEER, PII, CPI, EX and DY-PROP. And the factors that 
affecting the stock price index of tourism in period 1 are NEER, BSI, and DY-TOURISM. In period 2 are NEER, 
CPI, EX, and HS. 
Keywords: bank, property, tourism 
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1. บทน า 
 
        ในประวติัศาสตร์ธุรกิจของโลกนั้นมีหลายคร้ังท่ีวิกฤตการเงิน สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ของโลกเป็นวงกวา้ง ก่อใหเ้กิดการสูญเสียส่ิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ทรัพยสิ์น หรืออ านาจใด ซ่ึงในอดีตท่ีผ่าน

มา มีวิกฤตการเงินต่างๆส าคญัท่ีเกิดข้ึนและส่งผลกระทบไปทัว่โลก เช่น วิกฤตการเงินแฮมเบอร์เกอร์(ปีพ.ศ.2550 – 

พ.ศ.2551), วิกฤตการเงินโลก (ปีพ.ศ.2551 – พ.ศ.2552) และวิกฤตหน้ีสาธารณะในยุโรป (ปีพ.ศ.2552 – พ.ศ.2553) 
ฯลฯ  

     วิกฤตการเงินแฮมเบอร์เกอร์ เกิดจากปัญหาการบริหารจดัการสินเช่ืออสังหาริมทรัพยผ์ิดพลาด และผลของการ

ก ากับดูแลกลุ่มวาณิชธนกิจไม่รัดกุม จนท าให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง ท าให้บริษัทใหญ่หลายบริษัทใน

สหรัฐอเมริกาต้องลม้ละลายปิดกิจการ และคุกคามความมัน่คงของสถาบนัการเงิน เกิดวิกฤตเศรษฐกิจลุกลาม

กระทบไปทัว่โลก  

      ส าหรับประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการเงินแฮมเบอร์เกอร์ดงัน้ี 1.ความผนัผวนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศ ในปี 2552 นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินคร้ังน้ีข้ึนเม่ือกลางเดือนกนัยายน มาจนถึงตน้เดือนธันวาคม 

2551 นั้นไดมี้ผลให้มูลค่าตลาดหุ้นไทยปรับตวัลดลงไปแลว้กว่าร้อยละ 50 2.ความเสียหายในธุรกิจของ Lehman 

Brothers ในประเทศไทย เน่ืองจากบริษทัน้ีมีการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์อาคารพาณิชย ์และการปล่อยสินเช่ือ 

อยูใ่นประเทศไทยเป็นมลูค่าประมาณ 5 หม่ืนลา้นบาท เม่ือประกาศลม้ละลายจึงตอ้งขายทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ในประเทศ

ไทยทั้งหมดเพ่ือไปช าระหน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบกบัราคาอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศบา้ง และบริษทัท่ีไดรั้บสินเช่ือ

จาก Lehman Brothers ก็ต้องเร่งหาเงินมาจ่ายหน้ี คืน   3.ผลกระทบต่อการท่องเท่ียว  ก่อนท่ีจะเกิดวิกฤต

แฮมเบอร์เกอร์ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยก็เร่ิมไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความขดัแยง้แบ่งขั้วของ

การเมืองภายในประเทศ อีกทั้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์จึงเป็นปัจจยัลบท่ีเพ่ิมเติมใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย

ซบเซาลงไป โดยประเทศหลกัๆท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการเงินคร้ังน้ีอนัไดแ้ก่ องักฤษและประเทศอ่ืนๆใน

สหภาพยุโรป ญ่ีปุ่น และสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของนักท่องเท่ียวระดบับนของไทยทั้งส้ิน สัญญาณของความ

ถดถอยข้ึนแลว้ อาทิ รายงานข่าวว่าจ านวนนักท่องเท่ียวในภาคเหนือและภาคใต ้ไดล้ดลงไปถึงร้อยละ 50 แลว้ 

ในช่วงฤดูการท่องเท่ียว ดงันั้น จึงมีความเป็นไปไดสู้งมากท่ีในช่วงนอกฤดูการท่องเท่ียว สถานการณ์จะย  ่าแย่ลงไป

อีก 4.ผลกระทบต่อสินเช่ือและการลงทุน วิกฤตการณ์ทางการเงินคร้ังน้ี ท าใหก้ารขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินใน

ประเทศจะมีความยากล าบากยิ่งข้ึน และมีตน้ทุนสูงข้ึนดว้ย สภาพการณ์เช่นน้ีจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) ของไทย เพราะโอกาสท่ีจะไดรั้บสินเช่ือซ่ึงมีนอ้ยอยูแ่ลว้จะยิ่งมีโอกาสนอ้ยลงอีก 

การด าเนินธุรกิจและการลงทุนในอนาคตของธุรกิจส่วนใหญ่ท่ีประมาณร้อยละ 90 นั้นเป็น SMEs ย่อมจะเต็มไป
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ด้วยความยากล าบาก (ธเนศ กองประเสริฐ , 2551, “ไทยกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (2)”, สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

     จากวิกฤตการเงินขา้งตน้ ท าใหผู้ศึ้กษาสนใจศึกษาวิกฤตการเงิน  มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นหมวด
ธุรกิจใดบา้ง เพ่ือใหน้กัลงทุนถือเป็นบทเรียนและใชเ้ป็นแนวทางการลงทุนในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

     1.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางอุตสาหกรรมต่างๆท่ีส่งผลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจธนาคาร หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสนัทนาการ   

     2.เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางอุตสาหกรรมต่างๆท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์หมวด

ธุรกิจธนาคาร หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ ก่อนและหลงั
วิกฤตการเงินและทิศทางของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางอุตสาหกรรมต่างๆท่ีส่งผลต่อดชันีราคา
หลกัทรัพยร์ายหมวดธุรกิจ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ เป็นรายเดือน 1.ตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ.2547 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2549 (ก่อนเกิดวิกฤตการเงินต่างๆ) 2.ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.
2554 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2556 (หลงัเกิดวิกฤตการเงินโลกต่างๆ) รวมระยะเวลา 72 เดือน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
     “การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละราคาหลกัทรัพยธ์นาคาร
พาณิชย”์ จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยน์ั้น ไดแ้ก่ ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน และดชันีค่าเงินบาท จะมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยโ์ดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั      (แสงทอง อินป๋ัน, 2551) 
     “ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย”์ จากการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ คือ ผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ รายไดป้ระชาชาติ อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้ชั้นดี อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐ และ
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ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกมีระดบันยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 99 ส่วนตวัแปร ดชันีราคาผูบ้ริโภค ไม่มีความสมัพนัธ์
กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(ไกรสิงห์ ปาณสมบูรณ์, 2551) 
     “การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและ
บริการท่องเท่ียว ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” จากการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยท์ั้ง 9 หลกัทรัพย ์ มีอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการ แสดงวา่หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพยท่ี์สมควรลงทุน และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยด์งักล่าว ควรพิจารณาปัจจยั 4 ปัจจยั คือ ดชันีราคา
หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียวเดือนท่ีผา่นมา อตัราเงินปันผลเฉล่ียของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ
โรงแรมและบริการท่องเท่ียว อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้เฉล่ียของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการ
ท่องเท่ียว และอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีก าหนดระยะเวลาแก่ลูกคา้ชั้นดี (กรกนก วฏิัสุ, 2548) 
กรอบแนวคิด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วธิีการศึกษา 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ 
1.ดชันีค่าเงินบาท (NEER)  
2.ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI)  
3.ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
4.ดชันีอา้งอิงวฎัจกัรเงินเฟ้อ 
5.ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) 
6.อตัราแลกเปล่ียน (THB : USD)  
7. SET INDEX 

ปัจจยัทางอุตสาหกรรมต่างๆ 
1.ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  
2.อตัราเงินปันผลเฉล่ียของแต่ละหมวดธุรกิจ  
3.จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ  
4.อตัราการเขา้พกัแรมรวมทั้งประเทศ (%)  
5.อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ 
6.อตัราดอกเบ้ีย MLR 

ดชันีราคาหลกัทรัพยร์ายหมวดธุรกิจ ไดแ้ก่  
1.หมวดธุรกิจธนาคาร  
2.หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 
3.หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสนัทนาการ  

ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 

ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 
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3.1 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     1.พิจารณาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระทั้งหมดตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์กนั (Correlation) โดยน าตวัแปร 
ท่ีผา่นการทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการ 
     2.ทดสอบปัญหาสหสมัพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยใช ้Serial Correlation LM test ของ 

Breuch Godfrey ในการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation โดยมีสมมติฐาน 

H0: No Autocorrelation   H1: Autocorrelation 

เม่ือ Prob.ของ F - statistic > 0.05 แสดงวา่ สมการถดถอยน้ี  ไม่มีปัญหา Autocorrelation  

เม่ือ Prob.ของ F - statistic < 0.05 แสดงวา่ สมการถดถอยน้ี  มีปัญหา Autocorrelation 

     3.ทดสอบปัญหา Heteroskedasticity ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัคลาดเคล่ือน ดว้ยวิธี White’s Heteroskedasitcity test โดย

มีสมมติฐาน 

H0: No Heteroskedasticity   H1: Heteroskedasticity   

เม่ือ Prob.ของ F - statistic > 0.05 แสดงวา่ สมการถดถอยน้ี  ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity   

เม่ือ Prob.ของ F - statistic < 0.05 แสดงวา่ สมการถดถอยน้ี  มีปัญหา Heteroskedasticity 

     4.ท าการประมาณค่าสมัประสิทธ์การถดถอย ดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS)  
T-Test จะใชเ้พ่ือตรวจสอบความสมัพนัธ์ในแต่ละตวัแปร  
เม่ือ Prob. > 0.05 แสดงวา่ ไม่ Sig. ถือวา่ตวัแปรอิสระตวันั้นมีความสมัพนัธ์อยา่งไม่มีนยัส าคญั 
เม่ือ Prob. < 0.05 แสดงวา่ Sig. ถือวา่ตวัแปรอิสระตวันั้นมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั 

      R Square (R2) จะใชเ้พ่ือแสดงสัดส่วนหรือร้อยละท่ีตวัแปรอิสระสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวั
แปรตามว่ามีมากหรือนอ้ยเพียงใด ถา้ R2 มีค่าใกล ้1 แสดงว่าตวัแปรอิสระชุดนั้น สามารถอธิบายตวัแปรตามมาก 
แต่ถา้หาก R2 มีค่าใกล ้0 แสดงวา่ตวัแปรอิสระชุดนั้นสามารถอธิบาย ตวัแปรตามนอ้ย หรือไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
     5.สรุปโดยเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ในการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพย ์  
      ในช่วงก่อน-หลงัเกิดวิกฤตการเงิน เพ่ือทราบตวัแปรตน้ท่ีมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัตวัแปรตาม 
  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     หมวดธุรกจิธนาคาร  
        สมการ ช่วงท่ี1  BANK01  =  -1139.84 + 5.51BSI01 + 1.41PII01 + 7.60EX01 + 0.41SET INDEX01  

                                                      + 13.89MLR01 
        จากการศึกษาพบว่ามีตวัแปรตน้ อนัไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ดชันีความเช่ือมัน่ (BSI) ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) อตัราเงินเฟ้อ (ดชันีอา้งอิงวฎัจกัรเงินเฟ้อ) (IR) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างเงินบาทไทยกบั
เงินตราสหรัฐอเมริกา (EX) ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET INDEX) อตัราเงินปันผลเฉล่ียของ
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หมวดธุรกิจธนาคาร (DY-BANK) และ อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจธนาคาร ได ้94.92% 

        สมการ ช่วงท่ี2 BANK02=  -156.32 + 0.47PII02 + 0.29SET INDEX02  - 36.29DY-BANK02 
        จากการศึกษาพบว่ามีตวัแปรตน้ อนัไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ดชันีความเช่ือมัน่ (BSI) ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) อตัราเงินเฟ้อ (ดชันีอา้งอิงวฎัจกัรเงินเฟ้อ) (IR) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างเงินบาทไทยกบั
เงินตราสหรัฐอเมริกา (EX) ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET INDEX) อตัราเงินปันผลเฉล่ียของ
หมวดธุรกิจธนาคาร (DY-BANK) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์เฉล่ีย 5 ธนาคารหลกั (DR) และ อตัราดอกเบ้ีย
ลูกค้ารายใหญ่ชั้ นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา
หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจธนาคาร ได ้98.83% 
 
      หมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

        สมการ ช่วงท่ี1  PROP01 =  611.14  - 1.31PII01 + 0.12SET INDEX01 - 13.86DY-PROP01 
        จากการศึกษาพบว่ามีตวัแปรตน้ อนัไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ดชันีความเช่ือมัน่ (BSI) ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) อตัราเงินเฟ้อ (ดชันีอา้งอิงวฎัจกัรเงินเฟ้อ) (IR) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างเงินบาทไทยกบั
เงินตราสหรัฐอเมริกา (EX) ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET INDEX) อตัราเงินปันผลเฉล่ียของ
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (DY-PROP) และ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI)  สามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ได ้94.64% 

        สมการ ช่วงท่ี2  PROP02 =  -1194.74 + 4.86NEER02 -0.79PII02 + 15.06CPI02 -26.16EX02 - 27.69DY-PROP02 
        จากการศึกษาพบว่ามีตวัแปรตน้ อนัไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ดชันีความเช่ือมัน่ (BSI) ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) อตัราเงินเฟ้อ (ดชันีอา้งอิงวฎัจกัรเงินเฟ้อ) (IR) อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป 
(CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างเงินบาทไทยกบัเงินตราสหรัฐอเมริกา (EX) อตัราเงินปันผลเฉล่ียของหมวด
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(DY-PROP) และ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ
ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจธนาคาร ได ้95.20% 
 
      หมวดธุรกจิการท่องเที่ยวและสันทนาการ 

        สมการ ช่วงท่ี1 TOURISM01 =  99.66 + 7.17NEER01 - 7.99BSI01 - 18.54DY-TOURISM01 
        จากการศึกษาพบว่ามีตวัแปรตน้ อนัไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ดชันีความเช่ือมัน่ (BSI) ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) อตัราเงินเฟ้อ (ดชันีอา้งอิงวฎัจกัรเงินเฟ้อ) (IR) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างเงินบาทไทยกบั
เงินตราสหรัฐอเมริกา (EX) ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET INDEX) อตัราเงินปันผลเฉล่ียของ
หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ (DY-TOURISM) จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ (TS) และ อตัราการ
เขา้พกัแรมรวมทั้งประเทศ (HS) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียว
และสนัทนาการ ได ้96.17% 

        สมการ ช่วงที2 TOURISM02 =  -1761.13 + 5.32NEER02 + 21.81CPI02 - 27.80EX02 + 2.48HS02 
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        จากการศึกษาพบว่ามีตวัแปรตน้ อนัไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ดชันีความเช่ือมัน่ (BSI) ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) อตัราเงินเฟ้อ (ดชันีอา้งอิงวฎัจกัรเงินเฟ้อ) (IR) อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป 
(CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างเงินบาทไทยกบัเงินตราสหรัฐอเมริกา (EX) อตัราเงินปันผลเฉล่ียของหมวด
ธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ (DY-TOURISM) จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ (TS) และ อตัราการเขา้พกั
แรมรวมทั้ งประเทศ (HS) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร ได ้
97.00% 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ตารางแสดงตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร หมวดธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย ์และ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสนัทนาการ 

 BANK PROP TOURISM 

ช่วงที่ 1 BSI, PII, EX,  
SET INDEX, MLR 

PII, SET INDEX, 
DY-PROP 

NEER, BSI,  
DY-TOURISM 

ช่วงที่ 2 PII, SET INDEX,  
DY-BANK 

NEER, PII, CPI, 
EX, DY-PROP 

NEER, CPI,  
EX, HS 

     
      ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจธนาคารอย่างมีนัยส าคญั โดยมีความสัมพนัธ์กับ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
     ดชันีความเช่ือมั่น (BSI) มีความสมัพนัธ์ตรงตามสมมติฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัทั้งในช่วงท่ี 1 และ ช่วงท่ี 2 แต่
ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจธนาคารอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงท่ี 1 เท่านั้น 
     ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีความสัมพนัธ์ตรงตามสมมติฐานกบังานวิจยัทั้ งในช่วงท่ี 1 และ ช่วงท่ี 2 
กล่าวคือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ งานวิจยัของ นายแสงทอง อินป๋ัน (2551) ผล
การศึกษาท่ีได ้คือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจธนาคารใน
ทิศทางเดียวกนั โดยดชันีการลงทุนภาคเอกชน เป็นตวัช้ีวดัท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า ในภาพรวมของธุรกิจมีการลงทุนเพ่ือ
ผลิตสินคา้และบริการท่ีเพ่ิมข้ึนหรือมีการขยายกิจการเพ่ิมข้ึน สะทอ้นใหเ้ห็นภาพรวมของเศรษฐกิจมีทิศทางท่ีดีข้ึน 
ส่งผลใหน้กัลงทุนมีความเช่ือมัน่ท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 
     อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทไทยกับเงินตราสหรัฐอเมริกา (EX) ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคา
หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจธนาคารอย่างมีนยัส าคญั แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ตรงตามสมมติฐานงานวิจยัในช่วงท่ี 1 ส่วน
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างเงินบาทไทยกับเงินตราสหรัฐอเมริกา (EX) ไม่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคา
หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจธนาคารอยา่งมีนยัส าคญั แต่มีความสัมพนัธ์ตรงตามสมมติฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัในช่วง
ท่ี 2 กล่าวคือ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างเงินบาทไทยกบัเงินตราสหรัฐอเมริกา (EX) มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
สุวพิชญ์ บันลือฤทธ์ิ (2554) ผลการศึกษาท่ีได้ คือ อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างเงินบาทไทยกับเงินตรา
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สหรัฐอเมริกา (EX) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจธนาคารในทิศทางตรงกนัขา้มกนั ซ่ึงหมายถึง 
ถา้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างเงินบาทไทยกบัเงินตราสหรัฐอเมริกา (EX) สูงข้ึนจะมีผลท าให้ราคาปิดของ
ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจธนาคารลดลง เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างเงินบาท
ไทยกบัเงินตราสหรัฐอเมริกา (EX) สามารถดึงดูดนกัลงทุนชาวต่างชาติใหม้าลงทุนไดเ้ป็นอยา่งดี 
     ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET INDEX) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด
ธุรกิจธนาคารอยา่งมีนยัส าคญั และ มีความสมัพนัธ์ตรงตามสมมติฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัทั้งในช่วงท่ี 1 และ 2 
     อัตราเงินปันผลเฉลี่ยของหมวดธุรกิจธนาคาร (DY-BANK) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ
ธนาคารอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงท่ี 2 เท่านั้น และมีความสมัพนัธ์ไม่ตรงตามสมมติฐานกบังานวิจยัทั้งในช่วงท่ี1และ 2  
     อัตราดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์
หมวดธุรกิจธนาคารอย่างมีนัยส าคัญในช่วงท่ี 1 เท่านั้น และ มีความสัมพนัธ์ตรงตามสมมติฐานสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัทั้งในช่วงท่ี 1 และ 2 กล่าวคือ อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) มี
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ สุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ (2554) ผลการศึกษาท่ีได ้คือ อตัราดอกเบ้ียลกูคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภท
เงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจธนาคารในทิศทางเดียวกนั ซ่ึง
หมายถึง เม่ืออตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR)  สูงข้ึน จะท าให้รายไดข้อง
ธนาคารจากการปล่อยสินเช่ือสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจธนาคารสูงข้ึนตามไปดว้ย 
 
      ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ โดยมี
ความสมัพนัธ์กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
     ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยอ์ย่างมี
นยัส าคญั และ มีความสมัพนัธ์ตรงตามสมมติฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัในช่วงท่ี 2 เท่านั้น กล่าวคือ ดชันีค่าเงินบาท 
(NEER) มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ งานวิจยัของ ชลิต วงศป์ระเสริฐสุข (2551) ผลการศึกษาท่ีได ้คือ ดชันีค่าเงินบาท 
(NEER) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้
เงินบาทแข็งค่าข้ึนจะท าให้ก าลงัซ้ือของประเทศสูง ซ่ึงจะท าให้การน าเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบของธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย์สูง อีกทั้ งยงัท าให้อัตราเงินเฟ้อลดลง จนเกิดการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นผลดีต่อธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย ์
     ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีความสัมพนัธ์ไม่ตรงตามสมมติฐานกบังานวิจยัทั้งในช่วงท่ี 1 และ ช่วงท่ี 2 
กล่าวคือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ งานวิจยัของ กญัญารัตน์ ศิริประไพ (2554) ผล
การศึกษาท่ีได้ คือ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั แต่จากการวิจยัคร้ังน้ี ผลการศึกษาท่ีได ้คือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  
ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้มกนั 
     อตัราการเปลีย่นแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) มีความสัมพนัธ์ไม่ตรงตามสมมติฐานกบังานวิจยัในช่วงท่ี 
2 กล่าวคือ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ 
(2556) ผลการศึกษาท่ีได ้คือ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคา
หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้มกนั แต่จากการวิจยัคร้ังน้ี ผลการศึกษาท่ีได ้คือ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                390  
 

อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั 
     อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทไทยกับเงินตราสหรัฐอเมริกา (EX) ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคา
หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ย่างมีนัยส าคญัในช่วงท่ี 2 เท่านั้น และ มีความสัมพนัธ์ตรงตาม
สมมติฐานกบังานวิจยัทั้งในช่วงท่ี 1 และ ช่วงท่ี 2 กล่าวคือ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งเงินบาทไทยกบัเงินตรา
สหรัฐอเมริกา (EX) มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ไกรสิงห์ ปาณสมบูรณ์ (2551) ผลการศึกษาท่ีได ้คือ อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราระหวา่งเงินบาทไทยกบัเงินตราสหรัฐอเมริกา (EX) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตงักนัขา้มกนั ซ่ึงหมายถึง เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมสูงข้ึนมีผลท าใหต้น้ทุนในการลงทุน
เพ่ิมสูงข้ึน อนัเน่ืองมาจากการน าเขา้วตัถุดิบ อีกทั้งการช าระเงินจะมีช่วงเหล่ือมของเวลาในการแลกเปล่ียนเงินตรา 
และความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงถา้อตัราแลกเปล่ียนมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึน กย็่อมส่งผลให้
ตน้ทุนมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเช่นกนั จึงมีผลต่อการด าเนินการของบริษทั อนัเป็นผลท าใหผ้ลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์ดลง 
     ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ย่างมีนัยส าคญัในช่วงท่ี 1  และ มีความสัมพนัธ์ตรงตามสมมติฐานสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัทั้งในช่วงท่ี 1 และ 2 
     อตัราเงนิปันผลเฉลีย่ของหมวดธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์(DY-PROP) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์
หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ย่างมีนัยส าคญั และ มีความสัมพนัธ์ไม่ตรงตามสมมติฐานกบังานวิจยัทั้ ง
ในช่วงท่ี 1 และ 2  
 
     ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการอย่างมีนยัส าคญั โดยมี
ความสมัพนัธ์กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
     ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและ
สนัทนาการอยา่งมีนยัส าคญั และ มีความสมัพนัธ์ตรงตามสมมติฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัทั้งในช่วงท่ี1 และช่วงท่ี 2 
     ดชันีความเช่ือมั่น (BSI) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการอย่างมี
นยัส าคญั แต่มีความสมัพนัธ์ไม่ตรงตามสมมติฐานกบังานวิจยัในช่วงท่ี 1    ส่วนในช่วงท่ี 2 ดชันีความเช่ือมัน่ (BSI) 
ไม่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการอย่างมีนัยส าคัญ แต่มี
ความสมัพนัธ์ตรงตามสมมติฐานกบังานวิจยั  
     อตัราการเปลีย่นแปลงดชันีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) มีความสัมพนัธ์ไม่ตรงตามสมมติฐานกบังานวิจยัในช่วงท่ี 
2 กล่าวคือ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ 
(2556) ผลการศึกษาท่ีได ้คือ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคา
หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการในทิศทางตรงกนัขา้มกนั แต่จากการวิจยัคร้ังน้ี ผลการศึกษาท่ี
ได ้คือ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและสนัทนาการในทิศทางเดียวกนั 
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     อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทไทยกับเงินตราสหรัฐอเมริกา (EX) ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคา
หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการอย่างมีนยัส าคญัในช่วงท่ี 2 เท่านั้น และ มีความสัมพนัธ์ตรง
ตามสมมติฐานกบังานวิจยัทั้งในช่วงท่ี 1 และ ช่วงท่ี 2  
     อัตราเงินปันผลเฉลี่ยของหมวดธุรกิจธนาคาร (DY-TOURISM) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด
ธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการอย่างมีนัยส าคัญ และ มีความสัมพนัธ์ไม่ตรงตามสมมติฐานกบังานวิจยัทั้ ง
ในช่วงท่ี 1 และ 2 กล่าวคือ อตัราเงินปันผลเฉล่ียของหมวดธุรกิจธนาคาร (DY-TOURISM)  มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
คือ กรกนก วฏิัสุ (2548) ผลการศึกษาท่ีได ้คือ อตัราเงินปันผลเฉล่ียของหมวดธุรกิจธนาคาร (DY-TOURISM) 
ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงหมายถึง เม่ือ
อตัราเงินปันผลเฉล่ียของหมวดธุรกิจธนาคาร (DY-TOURISM) เพ่ิมสูงข้ึน จะส่งผลให้ต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์
หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั แต่จากการวิจยัคร้ังน้ี ผลการศึกษาท่ีได ้คือ อตัราเงิน
ปันผลเฉล่ียของหมวดธุรกิจธนาคาร (DY-TOURISM) ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและสนัทนาการในทิศทางตรงกนัขา้มกนั 
     อัตราการเข้าพักแรมรวมทั้งประเทศ (HS) มีความสัมพนัธ์ตรงตามสมมติฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัในช่วงท่ี 2 
เท่านั้น กล่าวคือ จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์หมวด
ธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ ซ่ึงหมายถึงจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ เป็นตวัช้ีวดัสะทอ้นถึงภาวะการ
ท่องเท่ียวของประเทศ ดงันั้นเม่ือตวัช้ีวดัทั้ง 2 ตวัสูงข้ึน แสดงให้เห็นว่าภาวะการท่องเท่ียวของประเทศมีแนวโนม้
ไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ผลประกอบการธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวสูงข้ึน ส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยป์รับตวัสูงข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
     1.นกัลงทุนจ าเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆประกอบการพิจารณาดว้ย เช่น นโยบายการเงินและการคลงั มาตรการ
ต่างๆของรัฐบาล และการเปิดเสรีทางการคา้ดว้ย 
     2.การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางอุตสาหกรรมท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจธนาคาร หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และ หมวดธุรกิจ
การท่องเท่ียวและสันทนาการ แต่อาจมีปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางจิตวิทยา ปัจจยัทางเทคนิค ปัจจยัทางการเมือง 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรน าปัจจยัอ่ืนๆมาร่วมพิจารณาดว้ย เช่น วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร กลยุทธ์การตลาด
ของบริษทั การเพ่ิมทุนและลดทุน ผลการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสามารถน าไปใช้ส าหรับการ
ตดัสินใจในการลงทุน 
 
 
 

 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                392  
 

บรรณานุกรม 
 
     กรกนก วฏิัสุ. 2548. “การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์
หมวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” ภาคนิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร์
มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
     ไกรสิงห์ ปาณสมบูรณ์. 2551. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันา
อสงัหาริมทรัพย”์ ภาคนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
     บูรฉัตร มณีวรรณ. 2554. “วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ ( Hamburger  Crisis )” รายงานวิชา ศ.452 เศรษฐศาสตร์
การเงินระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
     แสงทอง อินป๋ัน. 2551. “การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละ
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การพฒันาทักษะการพูดภาษาองักฤษโดยวธีิสุนทรียสาธกกรณศึีกษา  นักเรียน
ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 

The improvement of English speaking skills through Appreciative inquiry           
The case study of Primary 3 student, Mahasarakham University           

Demonstration School (Elementary) 
สุทธาทพิย์ ผวิขม1และ อจัฉริยะ อุปการกุล2 

Sutthathip  Phiwkhom and  Adchariya Auppakarakul  

บทคดัย่อ 
 การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษโดยวิธีสุนทรียสาธก  กรณีศึกษานกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลมัหาสาร
คาม (ฝ่ายประถม)  การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและคน้หาประสบการณ์เชิงบวก และความประทบัใจใน
การพดูภาษาองักฤษ เพ่ือน ามาพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษ ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยใชท้ฤษฎีสุนทรียสาธก เกบ็ขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3/1ESC และ 3/2 ESC จ านวน 50 คน แลว้น ามาวิเคราะห์จุดร่วมและจุดเด่น ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนมีความ
ประทบัใจท่ีไดพ้ดูภาษาองักฤษกบัอาจารยช์าวต่างชาติ จากการสมัภาษณ์ผูป้กครอง พบวา่ 1) นกัเรียนสามารถน าไป
สอนผูป้กครองต่อได ้2) นกัเรียนมีความมัน่ใจมากยิ่งข้ึน 3) นกัเรียนเอาใจใส่ในการสนทนามากยิ่งข้ึน  4) นกัเรียน
สามารถตอบโตก้บัคนรอบขา้งไดดี้ข้ึน 5) นกัเรียนสามารถอธิบายเน้ือหาใหคู้่สนทนาไดเ้ป็นอยา่งดี  และ 6) 
นกัเรียนมีประสิทธิผลในการเรียนภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน  
ค าส าคัญ: สุนทรียสาธก , ประสบการณ์เชิงบวก, ความประทับใจ 

Abstract 
The improvement of English speaking skills through Appreciative Inquiry. The case study of  Primary 3 student 
Mahasarakham University Demonstration (Elementary)   The objectives of  this study were to investigate and 
identify positive experiences of speaking English. A case study of Mahasarakham University Demonstration 
School (Elementary) in the form of qualitative research through Appreciative Inquiry (AI) from 50 students of  
Primary 3 in class 3/1 ESC and 3/2 ESC. The interview records were analyzed to identify divergence factors and 
convergence factor. The result of this study found out  1.) The students can explain the knowledge to others. 2.) 
the students are more confident, 3) the students pay more attention in speaking, 4.)  The students respond faster 
5)  they can explain the conversation to help the partner understand the conversation better. 6) the effectiveness 
of studying English is getting better as the students are more enthusiastic and attention in classroom activities. 
Keywords: appreciative inquiry, positive experiences, impressive 
 
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 
2 อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัโลกาภิวตัน ์ (Globalization) ไดส่้งผลใหห้ลายส่ิงหลายอยา่งมีการพฒันาปรับปรุงใหไ้ดต้ามมาตรฐาน
เดียวกนั และน าไปสู่การใชภ้าษากลางเดียวกนั ซ่ึงภาษาท่ีไดรั้บการยอมรับมากอีกภาษาหน่ึงกคื็อภาษาองักฤษ 
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) ไดก้ าหนดในกฎบตัรอาเซียนขอ้ 34 บญัญติัวา่ “The working 
language of ASEAN shall be English”  ซ่ึงแปลไดว้า่ “ภาษาท่ีใชใ้นการท างานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ” 
ดงันั้นภาษาองักฤษจึงเป็นภาษาอนัดบัหน่ึงส าหรับพลเมืองอาเซียน ในการส่ือสารและสร้างความสมัพนัธ์ในภูมิภาค
อาเซียน ภาษาองักฤษจึงถือเป็นภาษาท่ีสองของชาวอาเซียน เคียงคู่ภาษาท่ีหน่ึงอนัเป็นภาษาประจ าชาติของแต่ละคน 
     ภาษาองักฤษกลายเป็นภาษาท่ีสองท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ผา่นการส่ือสารโดยตรงดว้ยการสนทนา  ผา่นส่ือ
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการอ่านจากหนงัสือ หรือคู่มือ ต าราเรียนต่างๆ ดงันั้นภาษาองักฤษจึงเป็นภาษาท่ีสงัคมไทย
ใหค้วามส าคญั และมีการบงัคบัใหเ้รียนโดยการก าหนดลงในหลกัสูตรการเรียนการสอนของการศึกษา
ระดบัพ้ืนฐาน และระดบัอุดมศึกษา  
     ปัญหาท่ีส าคญัในการเรียนภาษาองักฤษของเด็กไทยท่ีผา่นมากคื็อ “การพดู” ซ่ึง การพดูน้ีเป็นทกัษะส าคญัในการ
ส่งสารไปยงัผูอ่ื้นเพ่ือใหผู้อ่ื้นเขา้ใจหรือรับรู้สารท่ีส่งไป อยา่งไรกต็ามเม่ือเกิดปัญหาท่ีการพูด จึงเท่ากบัวา่กระบวนการ
ส่ือสารไดเ้กิดปัญหาข้ึน หากมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการพดูก็จะยอ่มท าใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
     จากปัญหาดงักล่าวผูศึ้กษา  ในฐานะท่ีเป็นอาจารยโ์รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ไดเ้ห็น
ถึงความส าคญัและโอกาสของการจดัการเรียนรู้ทกัษะการพดูภาษาองักฤษโดยวิธีสุนทรียสาธก  เพ่ือช่วยใหเ้ดก็มี
ประสิทธิภาพในการพดูภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน สามารถส่ือสารกบัชาวต่างชาติเพ่ือเป็นประตูในการเปิดโลกทศันใ์น
การเรียนรู้ท่ีกวา้งข้ึนและสามามรถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  อนัจะน าไปสู่ความสามารถในการส่ือสาร และเปิด
โลกกวา้งสู่สากลต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
     1. เพ่ือคน้หาประสบการณ์เชิงบวกจากประสบการณ์การพดูและความส าเร็จท่ีมีมาแลว้ของนกัเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
     2. เพ่ือน าประสบการณ์ดา้นบวกท่ีไดจ้ากกระบวนการสุนทรียสาธก มาพฒันาทกัษะการพูดของนกัเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ใหมี้ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 

ขอบเขตในการศึกษา 
 
     การศึกษาน้ีจะใชท้ฤษฎีของสุนทรียสาธก ( appreciative inquiry ) โดยมีขอบเขตดงัน้ี 
      1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
           1.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  คือ  สุนทรียสาธก ( Appreciative Inquiry : AI)  
           1.2 การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR   Analysis) 
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     2. ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง 
          2.1 กลุ่มนกัเรียนตวัอยา่งจากระดบัชั้น ป.3   จ านวน 50 คน  
          2.1.1ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1ESC   จ านวน 25 คน 
          2.1.2. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ESC   จ านวน 25 คน 
           2.1.3  กลุ่มผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้น ป.3 จ านวน 20 คน 
   3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เลขท่ี 79  ถนนนครสวรรค ์ต าบลตลาด  อ  าเภอเมือง  
จงัหวดัมหาสารคาม 44000 
       เขตดา้นระยะเวลา     ระยะเวลาในการศึกษา ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2557 – เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557  
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
    1. ผลท่ีไดรั้บจากการท าวิจยัคร้ังน้ีท าให ้นกัเรียนมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใชท้กัษะการพดู
เพ่ิมข้ึน 
    2. ผลท่ีไดรั้บจากการท าวิจยัคร้ังน้ีท าให ้ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
    3. ผลท่ีไดรั้บจากการท าวิจยัคร้ังน้ีท าให ้ เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัการเรียนรู้โดยใชท้กัษะอ่ืนๆ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
ทกัษะการพูด  
     แนวคิดทางดา้นการสอนไดแ้บ่งแนวคิดทางดา้นการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ท่ีกล่าวขา้งตน้ได ้2 ลกัษณะ 
เช่นกนัคือ แนวคิดทางการสอนตามแบบการรู้ภาษา และแนวคิดทางการสอนตามแบบการเรียนภาษา      แนวคิด
ทางการสอนตามแบบการรู้ภาษาKrashen (1985 อา้งใน วิไลพร ธนสุวรรณ, 2547) ไดก้ล่าวถึงสมมุติฐาน 5 ประการ
ในการเรียนรู้ภาษาไวด้งัน้ีคือ 
          1.สมมติฐานเร่ืองการเรียนรู้ภาษากบัการเรียนภาษา กล่าววา่ แนวทางในการเรียนรู้และพฒันาความสามารถ
ในการใชภ้าษาท่ีสองท่ีแตกต่างและเป็นอิสระต่อกนั มีอยู ่2 ทางคือการรู้ภาษาซ่ึงเป็นไปโดยจิตใตส้ านึกและเป็นไป
เองตามธรรมชาติ และการเรียนภาษาซ่ึงเป็นไปโดยจิตส านึกธรรมดาซ่ึงผูเ้รียนรู้จะรู้วา่ตนเองก าลงัเรียนอะไรอยู ่
           2. สมมติฐานเร่ืองขั้นตอนในการเรียนรู้ตามธรรมชาติ กล่าววา่ การรู้ภาษาเป็นไปอยา่งมีขั้นตอน ผูเ้รียนจะ
เรียนรู้โครงสร้างบางอยา่งก่อนโครงสร้างอ่ืนๆ เช่นจะเรียนรู้รูปแบบไวยากรณ์ “---ing” ก่อนรูปแบบ “---s” เป็นตน้ 
          3.สมมติฐานเร่ืองกลไกทดสอบทางภาษา เช่ือวา่มีความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการรู้ภาษาและการเรียนภาษา
และในการท่ีผูเ้รียนจะสามารถใชภ้าษาไดอ้ยา่งคล่องแคล่วนั้น เน่ืองมาจากผูเ้รียนใชภ้าษาไม่ใช่มาจากการเรียน
รูปแบบของภาษา ดงันั้นการเรียนจึงเป็นเพียงกลไกทดสอบทางภาษาเท่านั้น  
          4.สมมติฐานเร่ืองการรับรู้ขอ้มลูทางภาษา สมมติฐานน้ีไดพ้ยายามอธิบายวา่ การรู้ภาษาวา่เป็นอยา่งไร 
สมมติฐานน้ีวา่เง่ือนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการรู้ภาษาคือความเขา้ใจ ทั้งดา้น การฟังและการอ่านท่ีผูเ้รียนไดม้าจากภาษา
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นั้นๆ นอกจากน้ีการรู้ภาษายงัเกิดจากผูเ้รียนใชค้วามรู้รอบตวัอ่ืนๆ เขาช่วยในการเขา้ใจภาษานั้นๆ นอกเหนือไปจาก
ความรู้ในภาษานั้นเพียงอยา่งเดียว 
          5. สมมติฐานเร่ืองความแตกต่างดา้นจิตใจเช่ือวา่ความส าเร็จในการเรียนรู้ภาษาท่ีสองข้ึนอยูก่บัความแตกต่าง
เฉพาะบุคคลทางดา้นจิตใจท่ีส าคญัคือผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงและไม่ประหม่าจะเรียนรู้ไดเ้ร็ว และแรงจูงใจ
บางชนิดจะเอ้ือต่อความส าเร็จในการรู้ภาษาหลงัจากท่ี Krashen ไดเ้สนอสมมติฐาน 5 ประการน้ีแลว้ไดเ้สนอ
แนวคิดทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Natural Approach) ข้ึนมาวา่มีลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการดงัน้ีคือ 
               1. เป็นวิธีการสอนท่ีเลียนแบบการเรียนภาษาแม่ของเดก็ กล่าวคือตอ้งจดัประสบการณ์ท่ีเคยพบและคุน้เคย
กบัภาษาท่ีตนเรียนใหม้ากท่ีสุด โดยผูเ้รียนไดพ้บปะคลุกคลีกบัเจา้ของภาษาโดยตรง เนน้เร่ืองค าศพัทม์ากๆ ส่วนไว
ยากรณนั้นเป็นแบบค าจ ากดัความและกฎเกณฑส์ าหรับเน้ือเร่ืองท่ีเรียนกย็ึดเหตุการณท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเกณฑ ์
               2. ถือหลกัการวา่ไม่พูดภาษาของผูเ้รียนในหอ้งเรียนแต่จะใชวิ้ธีการออกท่าทาง กิริยาและวิธีพดูชา้ๆ และ
วิธีแลกเปล่ียนค าถามค าตอบเพ่ือใหถ้อ้ยค าของผูส้อนเป็นท่ีเขา้ใจและ ลอกเลียนแบบได ้ผูส้อนจึงเป็นผูพ้ดูเป็นส่วน
ใหญ่ วิธีการน้ีอาจใชไ้ดผ้ลดีกบัเดก็เลก็ๆแต่ไม่เหมาะกบัผูใ้หญ่ซ่ึงอาจชอบเรียนภาษาดว้ยการอ่านหรือศึกษา
กฎเกณฑ ์แทนท่ีจะเรียนการพูดอยา่งเดียว 
              3. เนน้ภาษาพดูเป็นหลกัส าคญัโดยเนน้ใหผู้เ้รียนเคยชินกบัแบบของภาษาพดูมากกวา่ทกัษะอ่ืนๆ (อ่านและ
เขียน) แนวการสอนไม่ไดย้ึดติดความคิดท่ีวา่ทุกภาษามีแบบโครงสร้างของตนเอง และไม่ใสใจในการเปรียบเทียบ
ภาษาท่ีสอนกบัภาษาของผูเ้รียน แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติมีจุดเนน้อยูท่ี่การส่ือสารในสถานท่ีจริง ดงันั้น
ผูส้อนตอ้งหาขอ้มลูทางภาษาท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน ตอ้งจดักิจกรรมท่ีจะอ านวย
ประโยชนใ์นการเรียนรู้ภาษาและใชภ้าษาไดอ้ยา่งอตัโนมติั จะยงัไม่มีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการใชภ้าษาใน
ทนัทีทนัใดถา้หากขอ้ผิดพลาดนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่ือสาร 
     จากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ จึงอาจสรุปไดว้า่ การเรียนรู้ภาษาองักฤษเกิดจากเรียนรู้จาก
หลายทกัษะ ทั้งการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน ซ่ึงการเรียนรู้กจ็ะแตกต่างไปตามอายแุละวยัของผูเ้รียน เช่น 
ผูเ้รียนท่ีเป็นวยัเด็กทีเรียนการพดูกจ็ะไดผ้ลดีหากเรียนการพดูดว้ยการไม่พดูภาษาของผูเ้รียนแต่ใชก้ารแสดงท่าทาง
ประกอบ แต่ในวิธีเดียวกนั จะไม่ไดผ้ลดีกบัผูใ้หญ่ท่ีชอบการเรียนรู้แบบการอ่านและการเขียนมากกวา่ 

 
ทฤษฎสุีนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 
 
     Cooperrider, David L. & Whitney, Diana. (2005) ไดก้ล่าวไวว้า่ “สุนทรียสาธก คือกระบวนการการศึกษา
คน้ควา้หาจุดร่วมกนัเพ่ือคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตวัคน  ในองคก์ร หรือของโลกท่ีอยูร่อบตวัโดยเป็นการใชศิ้ลปะของ
การถามค าถาม  ท่ีน าไปสู่การส่งเสริมใหร้ะบบมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุด  สุนทรียสาธก 
เป็นกระบวนการท่ีขบัเคล่ือนใหเ้กิดการถามค าถามในเชิงบวกแบบไม่มีเง่ือนไขใดๆ  ซ่ึงมกัเกิดข้ึนกบัคนตั้งแต่คน
ไม่ก่ีคนไปจนถึงเป็นลา้นคน  วงจรสุนทรียสาธก  จะเร่ิมจากการคน้หาประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด (peak experience) 
จากนั้นเอาประสบการณ์ท่ีไดไ้ปสานต่อเป็นความฝัน หรือวิสัยทศัน ์(Dream) วางแผนท าใหว้ิสยัทศันเ์ป็นจริง 
(Design) และเร่ิมตน้ท า ( Destiny) 
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          Appreciative          มีความหมายในทางท่ีเป็นการช่ืนชมในส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีงาม 
          Inquiry          คือ  การวิจยัคน้ควา้ 
         Appreciative inquiry  คือ  การคน้หาและช่ืนชมส่ิงท่ีดีท่ีมีอยูใ่นองคก์ร 
 
     1.หลกัการพ้ืนฐานของทฤษฏีสุนทรียสาธก 
          ภิญโญ  รัตนาพนัธ์ุ  (2550)  กล่าววา่  หลกัการพ้ืนฐานของทฤษฏีสุนทรียสาธก   
มีหลกัการ 5 ประการดงัน้ี 
               1.หลกัการสร้าง (The constructionist Principle ) เป็นหลกัการพ้ืนฐานท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัแนวคิด  สุนทรีย
สาธกทั้งหมด  หลกัการคือ  เราก าหนดชะตากรรมเราเองได ้ เราสร้างและร่วมสร้างหนทางใหม่ใหต้นเองได ้
               2. หลกัการบทกวี (The poetic Peotic Principle) อดีต  ปัจจุบนั  อนาคตของเราเปิดกวา้งต่อการตีความ  
และเป็นไปไดท่ี้ไม่มีขีดจ ากดัอะไรทั้งส้ิน  เราสามารถพบส่ิงดีๆ ในตวับุคคล  ในองคก์รใดๆ  กต็าม  ในใครกต็าม  
ส่ิงท่ีเราเลือกท่ีจะสนใจจะสร้างส่ิงท่ีเป็นจริงข้ึนมา  ถา้เราใหค้วามสนใจอะไรเป็นพิเศษมนัจะเติบโตเป็น
ประสบการณ์จริงๆของเรามากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ 
               3. หลกัการเกิดข้ึนพร้อมกนั (The simultaneity principle) การเปล่ียนแปลงใดๆเร่ิมตน้เม่ือเราถาม  
               4. หลกัการคาดการณ์  (The Anticipatory Principle) ภาพในอนาคตท่ีเราสร้างข้ึนในใจ  จะเป็นส่ิงน าทาง
เราในการแกไ้ขปัญหาของเราในปัจจุบนั  และสร้างสรรคอ์นาคตแก่เรา  ภาพมีความหมายมากกวา่ค าพดู  ยิ่งภาพ
ทา้ยทายและชดัเจนเพียงใด  เรากแ็นวโนม้จะเติบโตไปเส้นทางนั้นมากยิ่งข้ึน 
                5. หลกัการเชิงบวก (positive Principle) การท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งย ัง่ยืนไดน้ั้น  มี
เง่ือนไขวา่ตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการคิดบวก  อารมณ์ดี  มีความสมัพนัธ์ท่ีดี  มีความรู้สึกวา่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งเร่งด่วน  ขณะเดียวกนัก็มีความสนุกสนานอยูใ่นตวั  การมีอารมณ์ท่ีดีมีส่วนส าคญัต่อการท างานและการเติบโต  
กล่าวคือหากเรามีความสุข  เราจะสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
     2. กระบวนการสุนทรียสาธก 
         Cooperrider, Whitney & Stavros (2008)  กล่าววา่กระบวนการสุนทรียสาธก  ไดเ้ร่ิมจากการก าหนดหวัขอ้ท่ี
ตอ้งการศึกษา  ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน (4-D cycle 
         1. การคน้หา  ( Discover) เร่ิมตน้จากการสนทนาและสมัภาษณ์ดว้ยค าถามเชิงบวกเพ่ือคน้หาเร่ืองราวแง่มุมท่ีดี
ท่ีสุด  และช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดจากประสบการณ์การใชภ้าษาท่ีผา่นมา 
        2.  จินตนาการส่ิงท่ีตอ้งการจะเป็น ( Dream) เกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีดีท่ีสุดไดค้น้พบในระบบ  และสมาชิกในองคก์ร
ร่วมกนัจินตนาการถึงส่ิงท่ีองคก์รอยากเป็นในอนาคต 
        3.  เป็นขั้นตอนในการคิดวิธีการเพ่ือน าไปสู่ส่ิงท่ีตอ้งการจะเป็นในอนาคต  โดยอยูบ่นพ้ืนฐานความเป็นจริง  
ซ่ึงพิจารณาจากความส าเร็จในอดีต  และส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการเป็นในอนาคต 
        4.  การมอบหมายงาน ( Destiny)  ด าเนินการอยา่งสร้างสรรคเ์พ่ือเปล่ียนแปลงองคก์รตามวิธีการท่ีไดจ้ากการ
ออกแบบ (Design) โดยมอบหมายใหส้มาชิกในองคก์รไดป้ฏิบติัร่วมกนั 
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 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
 

     Oonagh Davies & Anna Lewis (2013)  ท าการวิจัย เร่ือง  An Appreciative inquiry with primary-aged  
children to improve ‘talking and listening’ activities in their class ได้กล่าวไวว้่า สุนทรียสาธก ถูกใช้เป็น
เคร่ืองมือระหว่างเด็กและวยัรุ่น รวมถึงการใช้เป็นกิจกรรมของครู  จากผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มนักเรียนมี
ความคิดเชิงบวกกบัผลงานของตนเองท่ีจะให้ความคิดและฟังความคิดจากผูอ่ื้น นักเรียน 19 จาก 27 คนมี
ความรู้สึกท่ีดีท่ีไดพู้ดคุยและไดคุ้ยกนัในงานกลุ่มของพวกเขา และครูผูส้อนมีความคิดวา่ การตั้งค  าถามเชิง
บวกท าใหห้้องเรียนเปล่ียนไป ยกตวัอยา่งเช่น  ครูคิดวา่  ครูมีความมัน่ท่ีจะปล่อยให้นกัเรียนท ากิจกรรมและ
อนุญาตให้วางแผนในส่ิงท่ีนักเรียนอยากเรียนรู้และอยากจะเรียนรู้อย่างไร  ครูอธิบายการลองท าส่ิงท่ี
แตกต่างเป็นอย่างไร และสนใจส่ิงท่ีจะเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ในส่ิงท่ีอยากจะเรียน  ครูอธิบายต่อว่า 
ประโยชน์มากมายของการใชว้ิธีน้ี เช่นนกัเรียนสนใจในการเรียนของพวกเขา และมีความตระหนกัพวกเขา
อยา่งจะเรียนอยา่งไร รวมถึงในหอ้งเรียนไม่จ  าเป็นตอ้งน าอุปกรณ์ใหม่เขา้มา เพียงแต่เปล่ียนมุมมองความคิด
และโอกาสในการคน้พบส่ิงใหม่ในตวัมนันัน่เอง 
 Thomas A cooking & Rama K Hart (2009) ได้ก ล่ าวใน งาน วิจัย เร่ือ ง  Appreciative inquiry in 
management education : measuring the success of co-created learning ว่า สุนทรียสาธกเป็นส่ิงส าคัญใน
การท าให้ผูเ้ขา้ร่วมสนใจในหัวขอ้ส าคญัและพฒันาคุณธรรมส่วนตวัเพื่อบรรลุจุดประสงคด์ว้ยการใชภ้าษา
ของสุนทรียสาธกสามารถสร้างวิธีในการรักษาระดบัในการประสบความส าเร็จ รวมถึงการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้แบบดา้นบวก ซ่ึงจะท าใหส้ร้างความสนใจและแรงบนัดาลใจใหก้บันกัเรียน 
 

การวเิคราะห์สออาร์  ( SOAR Analysis) 
 

อจัฉริยะ  อุปการกลุ (2553) กล่าววา่ SOAR Analysis (อ่านวา่ สออ่าร์) เป็นหลกัการวิเคราะห์องคก์รหรือ
หน่วยงาน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนทางดา้นกลยทุธ์ท่ีพฒันามาจาก SWOT Analysis หลายคนคงคุน้เคย
กบัการใช ้SWOT Analysis ในการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ภายในองคก์ร และมองหาโอกาส อุปสรรค ท่ีอยู่
ภายนอกองคก์ร แลว้น าเอาขอ้มลูท่ีไดม้าวางแผนทางดา้นกลยทุธ์ของหน่วยงานหรือองคก์รของตนเอง แต่ใน
ปัจจุบนัเราอาจจะพบวา่การใชเ้คร่ืองมือ SWOT Analysis ยงัถือวา่ไม่เพียงพออีกต่อไปแลว้ในปัจจุบนั เพราะวา่ 
ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ท าใหก้ารวางแผนโดยผา่นเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ SWOT 
Analysis ขาดการเช่ือมโยงกบั วิสยัทศัน ์พนัธะกิจ และเป้าหมายในอนาคตของหน่วยงานหรือองคก์ร นอกจากน้ี ยงั
เป็นการวิเคราะห์แบบท่ีเรียกวา่ การจดัการจากบนสุดสู่ล่างสุดอีกดว้ย SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ท่ีเรียกวา่ 
Snapshot หมายถึงการวิเคราะห์โดยใชข้อ้มลูในขณะเวลานั้น และเป็นการมองทั้งเชิงบวก (positive) คือ จุดแขง็และ
โอกาส  และเชิงลบ (negative) คือ จุดอ่อนและอุปสรรค เช่น ตอนน้ีเรามีจุดแขง็อะไรบา้งท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง 
(strengths) ขณะน้ีเรามีจุดอ่อนอะไรบา้งท่ีดอ้ยกวา่คู่แข่ง (weaknesses) ปัจจุบนัน้ีมีปัจจยัภายนอกอะไรท่ีจะ
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สนบัสนุนใหเ้รามีโอกาสในการท างาน ในการตลาดหรือในการขาย ท่ีจะเป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจของเรา 
(opportunities) และสุดทา้ยปัจจยัภายนอกอะไรท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการท างานของหน่วยงานหรือองคก์รของเรา 
(threats) เม่ือวิเคราะห์เสร็จแลว้ องคก์รส่วนใหญ่ก็จะหาทางออกโดยการแกไ้ขจุดอ่อน โดยหวงัวา่การแกไ้ขจุดอ่อน
จะท าใหอ้งคก์รบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้แต่ในเม่ือส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและ
รุนแรง คู่แข่งขนักมี็การปรับตวัอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว ส่ิงท่ีวิเคราะห์มาแลว้เม่ือเดือนท่ีผา่นมา อาจตอ้งท าการ
วางแผนใหม่ อาจจะมีจุดอ่อนเพ่ิมข้ึนอีกหลายอยา่งเพียงชัว่ขา้มคืน โดยท่ีไม่ทนัตั้งตวั ดงันั้น การวางแผนทางกล
ยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัองคก์รสมยัใหม่ และเหมาะสมกบัการน าการเปล่ียนแปลงมาสู่องคก์รของผูน้ าแบบ AI นั้น ตอ้ง
ใช ้เคร่ืองมือท่ีเรียกวา SOAR Analysis ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

S  =  Strength จุดแขง็ขององคก์ร 
O  =  Opportunities มีโอกาสอะไรบา้งท่ีเป็นประโยชนก์บัองคก์รของเรา 
A  =  Aspirations เป้าหมายในอนาคตท่ีอยากจะเป็น หรือส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคตกบัองคก์ร 
R  =  Results ผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Aspirations 
 

เราสามารถเช่ือมโยงผลการวิเคราะห์ทั้ง 4 ดา้นเขา้ดว้ยกนัไดต้ามตารางขา้งล่างน้ี 
 

 
Table 1 การวิเคราะห์SOAR Analysis 
ท่ีมา: อจัฉริยะ อุปการกลุ, 2553  
 
 
 
 
 

  
Strategic 
Inquiry 
ส่ิงท่ีตอ้งคน้หาในเชิงกลยทุธ์ 

  

  
Strengths  
ทรัพยากรหรือส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีเรามี
ในขณะน้ี 
มีอะไรบา้ง 

  
Opportunities  
มีโอกาสท่ีเป็นไปไดอ้ะไรบา้ง 
ท่ีจะเป็นประโยชนต่์อองคก์รของเรา 

  
Appreciative 
Intent 
เจตนาหรือส่ิงดีๆท่ีอยากเห็นเพ่ือ
องคก์ร  

  
Aspirations  
ส่ิงดีๆท่ีเราอยากเห็น อยากให ้
เกิดข้ึน กบัองคก์รของเราใน
อนาคต 

  
Results  
ผลลพัธ์ท่ีเราอยากเห็นและ 
สามารถวดัผลออกมาเป็นรูปธรรมได ้
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3. วธิีการศึกษา 
 
1. การค้นหา (Discover) 
     การคน้หาเร่ิมจากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัเร่ืองสุนทรียสาธกกบัการศึกษา  ใชก้ารวิเคราะห์สออาร์ (SOAR 
analysis) การประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธกในการออกแบบค าถามโดยการใชค้ าถามเชิงบวกอยา่งไม่มีเง่ือนไข เพ่ือให้
นกัเรียนคน้หาประสบการณ์ท่ีดีในการพดูภาษาองักฤษของตนเอง น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาจุดร่วม เพ่ือน าไปพฒันา
ดา้นอ่ืนต่อไป 
          1.1 วิธีการเกบ็ขอ้มลู 
              การศึกษาน้ีท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มแบบเจาะจง (purposive  sampling) โดยใชก้ารเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูจากนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน 50 คนเพ่ือคน้หาประสบการณ์การพดูภาษาองักฤษของ
นกัเรียนท่ีท าแลว้มีความสุขในการพดู การพดูภาษาองักฤษคร้ังไหนของนกัเรียนท่ีพดูแลว้มีความสุข  
          1.2 ประเภทของขอ้มลู 
             การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาจากขอ้มลูปฐมภูมิ  (Primary Data) โดยใชก้ารสงัเกต  และการสมัภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-structure interview)  เป็นการสมัภาษณ์ไวก่้อนล่วงหนา้อยา่งเป็นขั้นเป็นตอนโดยมุ่งเนน้
สมัภาษณ์เก่ียวกบัความประทบัใจจากการพดูภาษาองักฤษและประสบการณ์ในการส่ือสารภาษาองักฤษดว้ยการพดู 

1.3 ค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ 
เป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชสุ้นทรียสาธก (Appreciative Inquiry : AI) เป็นเคร่ืองมือ

หลกัในการศึกษาวิจยัเพ่ือศึกษาและคน้หาถึงประสบการณ์ดา้นบวกของการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือ
คน้หาประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด และความประทบัใจจากการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของนกัเรียนแลว้น ามา
วิเคราะห์ตามกระบวนการของวงจรสุนทรียสาธก  
 ค าถามส าหรับนกัเรียน 50 คน 
  1. ประทบัใจอะไรในการเรียนวิชาภาษาองักฤษมากท่ีสุด เพ่ือทราบถึงเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
  2. เหตุการณ์ท่ีนกัเรียนไดพ้ดูภาษาองักฤษแลว้ประทบัใจในตนเองคือ  เพ่ือใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งเหตุการณ์
ท่ีตนเองประทบัใจ 
 3. ถา้นกัเรียนมีโอกาสไดพ้ดูคุยกบัชาวต่างชาติ นกัเรียนจะพดูวา่อยา่งไร  เพ่ือคน้หาความรู้หรือค าพดูท่ี
นกัเรียนนึกถึงไดเ้ป็นอนัดบัแรก 
 4. อะไรคือส่ิงท่ีนกัเรียนคิดวา่ท าใหน้กัเรียนมัน่ใจในการพภูาษาองักฤษมากข้ึน เพ่ือคนหาจุดแขง็ของ
นกัเรียนในการส่ือสารภาษาองักฤษ 
 5. ถา้หากขอพรได ้3 ประการ เพ่ือท าใหต้นเองพดูภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน  นกัเรียนจะขอวา่  เพ่ือใหน้กัเรียนได้
อธิบายถึงส่ิงท่ีตนอยากจะเป็นมากท่ีสุด 
 ค าถามส าหรับผูป้กครอง 20 คน 
          1. หลงัจากท่ีนกัเรียนไดมี้การฝึกทกัษะการพดูภาษาองักฤษจากสมุดบนัทึกบทสนทนา  ผูป้กครองมีความ
ประทบัใจในเหตุการณ์ใดของนกัเรียนมากท่ีสุด 
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      2. ก่อนมีการใชส้มุดบนัทึกบทสนทนา และหลงัจากใหน้กัเรียนไดฝึ้กจากสมุดบนัทึกบทสนทนานกัเรียนมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
      3 .มีเหตุการณ์ใดท่ีนกัเรียนไดพ้ดูภาษาองักฤษแลว้ผูป้กครองรู้สึกภูมิใจ  เป็นอยา่งไร 
  4. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนคืออะไร 
 1.4 การวเิคราะห์ข้อมูล   
 น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากขอ้ค าถามมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาวิเคราะห ์( descriptive analysis)  จ าแนกตามขอ้
ค าถามแต่ละขอ้และน าเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป 
2.การวาดฝัน (Dream) 
     เม่ือคน้พบขอ้มลูจากขั้นตอนคน้หาแลว้น าปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่นท่ีใชเ้ป็นหวัขอ้ในการสมัภาษณ์ถึง
การจดัการเรียนรู้ทกัษะการพดูภาษาองักฤษ  ไปขยายผลต่อหรือสานต่อความฝัน  โดยตอ้งการใหน้กัเรียนมี
ความสุขและมีความกลา้ท่ีจะพูดภาษาองักฤษมากยิ่งข้ึน 
3.การออกแบบ (Design) 
     การออกแบบเป็นขั้นตอนในการท าใหส่ิ้งท่ีวาดฝันไวเ้ป็นจริง  โดยพิจารณาจากจุดแขง็และโอกาสท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์เคร่ืองมือต่างๆ  ในขั้นตอนของการคน้หาและการวาดฝัน  เพ่ือท าใหส่ิ้งท่ีวาดฝันนั้นเป็นไปไดจ้ริง  โดยท า
การวางแผนออกแบบโครงสร้างข้ึน  เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาปรับปรุงตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
4.การลงมอืท า (Destiny) 
     การลงมือท าเป็นการน าแผนโครงการต่างๆ ท่ีไดอ้อกแบบไวไ้ปสู่การปฏิบติัในส่วนน้ี   
ผูศึ้กษาจะท าโครงการเพ่ือพฒันาการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนโดยเป็นโครงการท่ีใหน้กัเรียนปฏิบติัและมีการ
บนัทึกผลทุกวนั เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถติดตามความสามารถและการพฒันาดว้ยตนเอง  โดยประเมินผลหลงัจาก
ด าเนินโครงการไปแลว้เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 

4. ผลการศึกษา 
 
     การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนการสอนเรียนรู้ทกัษะการพดูภาษาองักฤษดว้ยกระบวนการ
สุนทรียสาธก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยอาศยัหลกัการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยรายงาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 
  1. การสมัภาษณ์นกัเรียน 50 คน ในระดบัชั้นเดียวกนั  
  2. การวิเคราะห์ขอ้มลูตามวงจรสุนทรียสาธก 
  3. การวิเคราะห์สออ่าร์  
  4. การสมัภาษณ์ผูป้กครองนกัเรียน 20 คนในระดบัเดียวกนั 
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 1. การสัมภาษณ์นักเรียน  
     เป็นหน่ึงในกระบวนการวงจรสุนทรียสาธก อยูใ่นกระบวนการคน้หา (Discover) โดยผูท้  าการศึกษาไดน้ าค าถาม
เชิงบวกท่ีออกแบบไวเ้พ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลซ่ึงประกอบดว้ยค าถาม 5 ขอ้ ซ่ึงสามารถสรุปผลการ
สมัภาษณ์ไดด้งัน้ี 
  1. เร่ืองประทบัใจอะไรในการเรียนวิชาภาษาองักฤษมากท่ีสุด ผลการศึกษาปรากฏวา่ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม 
(convergences)คือ นกัเรียนประทบัใจในการเรียนภาษาองักฤษ จากการไดพ้ดูคุยกบัอาจารยช์าวต่างชาติมีคะแนน
ความถ่ีสูงท่ีสุดคือ 15 คน รองลงมาคือ การไดใ้ชน้ ามาส่ือสารกนัจ านวน 6 คน นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัท่ีเป็น
จุดเด่น (Divergence) ส าหรับความประทบัใจในการเรียนภาษาองักฤษ คือ ไดพ้ดูและไดส้นทนา ซ่ึงมีนกัเรียนเพียง
หน่ึงคนท่ีชอบ จึงอยากพฒันาใหน้กัเรียนไดพ้ดูและสนทนาไดแ้บบง่ายๆ ตามบทเรียนท่ีเรียนมา เพ่ือใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้วา่บทสนทนาท่ีอยูใ่นบทเรียนสามารถน ามาใชไ้ดใ้นชีวิตจริง 
          2. เหตุการณ์ท่ีนกัเรียนไดพ้ดูภาษาองักฤษแลว้ประทบัใจในตนเองพบวา่ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม ( Convergences)  
ส าหรับความประทบัใจของนกัเรียนในตนเองในการพดูภาษาองักฤษคือ พดูแลว้ชาวต่างชาติเขา้ใจ 25 คน  อนัดบัท่ี 
2 คือการไดส้อบถามพดูคุย 5 คน อนัดบัท่ี 3 พดูแลว้อาจารยเ์ขา้ใจ 3 คน นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น ( 
Divergence ) ส าหรับความประทบัใจในตนเองของนกัเรียนในการพดูภาษาองักฤษคือ ผูป้กครองนกัเรียนช่ืนชมวา่ดี  
จึงจะน านกัเรียนส่วนน้ีไปร่วมพฒันากบัค าถามขอ้ท่ี  1 ต่อไป 
          3. ถา้นกัเรียนมีโอกาสไดพ้ดูคุยกบัชาวต่างชาติ นกัเรียนจะพดูวา่อยา่งไร พบวา่ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม 
(convergences) ในส่ิงท่ีนกัเรียนอยากพดูกบัชาวต่างชาติมากท่ีสุดหากนกัเรียนมีโอกาส ประโยคท่ีมากท่ีสุดคือ 
What’s your name? 18 คน Hello 6 คน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ นกัเรียนยงัสามารถคิดประโยคส่ือสารไดเ้พียงประโยคง่ายๆ 
ไม่ซบัซอ้นมากนกั แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการส่ือสารของนกัเรียน นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดด
เด่น (Divergence) ส าหรับส่ิงท่ีนกัเรียนอยากจะพดูกบัชาวต่างชาติคือ How do you spell it? เพราะประโยคน้ีเป็น
ค าถามจากบทสนทนาในหนงัสือเรียนท่ีนกัเรียนไดเ้รียนในหอ้งเรียนและรู้จกัน าใชใ้นชีวิตจริง 
       4. อะไรคือส่ิงท่ีนกัเรียนคิดวา่ท าใหน้กัเรียนมัน่ใจในการพดูภาษาองักฤษ มากข้ึนพบวา่ ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม 
(convergences) ส าหรับเหตุส่ิงท่ีท าใหน้กัเรียนมัน่ใจในการพดูภาษาองักฤษมากข้ึน คือ การไดพ้ดูภาษาองักฤษกบั
ชาวต่างชาติ 10 คน รองลงมาคือ พ่อแม่ใหก้ าลงัใจ 7 คน ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัปัจจยัโดดเด่น (divergence) ในค าถาม
ขอ้ท่ีสองในเร่ืองผูป้กครองช่ืนชมวา่ดี เพราะนกัเรียนไดรั้บค าชมจากผูป้กครองรวมถึงไดก้ าลงัใจจากผูป้กครองเพ่ือ
เป็นการร่วมสนบัสนุนนกัเรียนทั้งสองทาง 
 5.ถา้หากขอพรได ้3 ประการ เพ่ือท าใหต้นเองพดูภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน  นกัเรียนจะขอวา่ อย่างไร ปัจจยัท่ีเป็นจุด
ร่วม (convergences) ส าหรับการถา้หากขอพรได ้3 ประการ เพ่ือท าใหต้นเองพดูภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน นกัเรียนจะขอ
วา่ ขอใหพ้ดูไดม้ากท่ีสุด 26 คน รองลงมาคือ 20 คน ขอใหม้ัน่ใจข้ึน 12 คน  ขอใหส้ าเนียงถูกตอ้ง 9 คน นอกจากน้ี
ยงัพบวา่ปัจจยัโดดเด่น (Divergence) ถา้หากขอพรได ้3 ประการ เพ่ือท าใหต้นเองพดูภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน ไดแ้ก่  
การไดใ้ชบ่้อยๆ 
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การวเิคราะห์ข้อมูลตามวงจรสุนทรียสาธก 
    เม่ือส้ินสุดกระบวนการคน้หาแลว้ ขั้นตอนต่อไปของวงจรสุนทรียสาธกคือ ขั้นตอนการสร้างฝัน (Dream) ในการ
วิเคราะห์ขอ้มลูในส่วนน้ี ผูท้  าการศึกษา ไดน้ าเคร่ืองมืออีกหน่ึงชนิดเขา้มาช่วย เพ่ือใหก้ารมองภาพรวมไปใน
ทิศทางเดียวกนั นัน่คือ การวิเคราะห์สออ่าร์ ดงัตารางต่อไปน้ี 
4. การวเิคราะห์สออ่าร์ 
ตารางที่ 2   การวิเคราะห์สออ่าร์ 
 
จุดแข็ง (Strengths) 
1.หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเป็นการเรียนแบบสองภาษา 
2. กระบวนการการเรียนรู้ท่ีดี 
3 การสนบัสนุนจากผูป้กครอง 

โอกาส (Opportunities) 
1.กระแสสงัคมเร่ืองของการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
2.การมีชาวต่างชาติมากข้ึน 
3.การเดินทางไปต่างประเทศของนกัเรียนกบัผูป้กครอง 
และการเดินทางไปทศันศึกษาต่างประเทศกบัโรงเรียน 
 

ส่ิงที่อยากเห็น อยากเป็น (Aspirations) 
1.นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีเรียนรู้จากหนงัสือเรียน
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
2.นกัเรียนสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดีมาก 

ผลลพัธ์ที่ต้องการหรือตวัช้ีวดั (Results) 
1.นกัเรียนสามารถส่ือสารภาษาองักฤษดว้ยประโยคท่ี
ยาวข้ึนและหลากหลายมากข้ึน 
2.มีผลตอบรับจากผูป้กครองท่ีดีจากผูป้กครอง  สามารถ
ส่ือสารไดดี้ยิ่งข้ึน 
3.มีนกัเรียนเห็นความส าคญัในการเรียนภาษาองักฤษ
และพยายามน าไปส่ือสารบ่อยยิ่งข้ึน 

 
  ขั้นตอนต่อมาของวงจรสุนทรียสาธก คือ การออกแบบ (Design) เพ่ือก าหนดแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการ 
หรือแผนงาน เพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวใ้นขั้นตอนการสร้างฝัน นัน่คือการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ เพ่ือพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียน ป.3 ESC โดยใชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มา
จดัท าเป็นโครงการกิจกรรมเพ่ือลงสู่ตวัผูเ้รียน ขอ้มลูท่ีไดน้ั้นมาจากการมีส่วนร่วมของนกัเรียน เม่ือสรุปขอ้มูลจาก
การวิเคราะห์แลว้ ท าใหส้ามารถออกแบบโครงการและแผนงานข้ึนมาใหม่ ดงัต่อไปน้ี 
  1.) โครงการ English conversation record notebook เป็นสมุดท่ีอาจารยผ์ูส้อนน าเอาบทเรียนในหนงัสือเรียน
ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ไปแลว้ในหอ้งเรียนน าไปพดูกบัผูอ่ื้นนอกหอ้งเรียน โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดบทสนทนาจากใน
หนงัสือเรียนสปัดาห์ละ 1 บทความสั้นๆ แลว้ใหคู้่สนทนาท่ีนกัเรียนพดูดว้ยประเมินใหค้ะแนนเพ่ือเป็นก าลงัใจ
ใหก้บันกัเรียนหรือใหน้กัเรียนน าไปปรับปรุงต่อไป 
  2.) โครงการ role play of the day ในระหวา่งการเรียนการสอน มีการใหน้กัเรียนไดก้ าหนดสถานการณ์และ
แสดงบทบาทสมมุติเพ่ือใหผู้ส้นทนาเขา้ใจในบทสนทนามากยิ่งข้ึน 
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  3.) โครงการ daily English conversation มีการน าเสนอบทสนทนาท่ีใชเ้ป็นประจ าในชีวิตประจ าวนัหนา้เสา
ธง เพ่ือเป็นการเพ่ิมประโยคสนทนาใหน้กัเรียนการน าไปพดูสนทนาต่อไป 
 หลงัจากท่ีไดท้ าโครงการ English conversation record notebook เป็นเวลา 10 สปัดาห ์ผูว้ิจยัไดใ้ชค้  าถามจาก
ผูป้กครองนกัเรียน เพ่ือใหเ้ป็นการติดตามผลของการท าโครงการ พบวา่ 
  1. หลงัจากท่ีนกัเรียนไดมี้การฝึกทกัษะการพดูภาษาองักฤษจากสมุดบนัทึกบทสนทนา  ผูป้กครองมีความ
ประทบัใจในเหตุการณ์ใดของนกัเรียนมากท่ีสุด ผลปรากฎวา่ผูป้กครองนกัเรียนมีความประทบัใจในการท่ีนกัเรียน
สามารถสอนคนรอบขา้งไดม้ากท่ีสุด จ านวน 5 จาก 20 คน รองลงมาคือ นกัเรียนไดแ้สดงออกถึงความรู้ 4 คน จาก 
20 คน และกระตือรือร้น  4 คน จาก 20 คน เช่นกนั 
  2. ก่อนมีการใชส้มุดบนัทึกบทสนทนาและหลงัจากใหน้กัเรียนน าได ้ฝึกจากสมุดบนัทึกบทสนทนานกัเรียน
มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนหรือไม่อยา่งไร ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (convergences) ส าหรับหลงัจากท าโครงการสมุด
บนัทึกบทสนทนาของนกัเรียน ผลปรากฏวา่ นกัเรียนกลา้พดูมากข้ึน 8 คน รองลงมาคือ ดีข้ึนเลก็นอ้ย 5 คน และ
สามารถอธิบายต่อไดจ้ านวน 2 คน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การท าโครงการท าใหน้กัเรียนพฒันาข้ึนจริง 
  3. มีเหตุการณ์ใดท่ีนกัเรียนไดพ้ดูภาษาองักฤษแลว้ผูป้กครองรู้สึกภูมิใจอยา่งไร ปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม 
(convergences) ส าหรับเหตุการณ์ใดท่ีท าใหน้กัเรียนไดพ้ดูภาษาองักฤษแลว้ท าใหผู้ป้กครองรู้สึกประทบัใจ มาก
ท่ีสุดคือ การใชส่ื้อสารกบัคนรอบขา้ง 6 คน น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 3 คน น าไปสอนต่อ 3 คน ซ่ึงจุดโดดเด่น ( 
divergence) คือ การน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัซ่ึงสอดคลอ้งต่อวตัถุประสงคข์องการส่ือสารภาษาองักฤษ 
 จากการสมัภาษณ์ผูป้กครองนกัเรียนหลงัจากท่ีไดท้ าโครงการเป็นเวลา 10 สปัดาห์  จะเห็นไดว้า่นกัเรียนมี
แนวโนม้ท่ีดี  มีความมัน่ใจและมีความสุขในการสนทนาภาษาองักฤษมากยิ่งข้ึน  
อีกทั้งผูป้กครองนกัเรียนยงัมีความพึงพอใจกบัการพฒันาของนกัเรียนมากยิ่งข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่โครงการท่ีไดจ้ดัท า
มีผลต่อการพฒันาการพดูภาษาองักฤษในทิศทางทีดีและมีผูป้กครองหลายท่านมีความเห็นวา่ควรมีการท าต่อไป
เร่ือยๆ เพ่ือพฒันาในนกัเรียนต่อไป 
 หลงัจากท่ีผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาคน้พบวา่ประสบการณ์เชิงบวกจากประสบการณ์การพดูและความส าเร็จท่ีมี
มาแลว้ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สามารถพฒันาทกัษะการพดูของนกัเรียน
ไดจ้ากโครงการทั้งสามโครงการท่ีผูวิ้จยัไดท้ าข้ึน คือ โครงการสมุดบนัทึกบทสนทนา  การแสดงบทบาทสมมุติ 
และการน าเสนอประโยคภาษาองักฤษหนา้เสาธง ท าใหน้กัเรียนมีประสิทธิผลในการพดูภาษาองักฤษมากยิ่งข้ึน ดงั
จะเห็นไดจ้ากผลการสมัภาษณ์ พบวา่จาการสมัภาษณ์ผูป้กครองนกัเรียน 8 จาก 20 คน มีความกลา้พดูมากยิ่งข้ึน 
และ 5 จาก 20 คน พบวา่ นกัเรียนมีพฒันาการท่ีดีข้ึน 

       
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
 การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษโดยวิธีสุนทรียสาธก กรณีศึกษา  นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี  
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 5.1. คน้หาประสบการณ์เชิงบวกจากประสบการณ์การพดูและความส าเร็จท่ีมีมาแลว้ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ดว้ยการสมัภาษณ์นกัเรียนจากค าถามทั้ง 5 ค าถาม เพ่ือใหไ้ดจุ้ดร่วมและ
จุดเด่น และน าไปสู่การท าโครงการต่อไปน้ี 
  1 โครงการ English conversation record notebook โครงการน้ีนกัเรียนไดใ้หผู้ป้กครองเป็นคู่ร่วมสนทนา
และประเมินใหค้ะแนน เพราะผูป้กครองเป็นบุคคลหน่ึงท่ีมีผลต่อสภาพจิตใจของนกัเรียนมากคนหน่ึง หลงัจากท่ี
นกัเรียนไดน้ าบทสนทนาอยา่งง่ายเพ่ือไปฝึกซอ้มกบัผูป้กครอง นกัเรียนมีความมัน่ใจในการสนทนามากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งหลงัจากไดฝึ้กซอ้มบทสนทนาแลว้ มีการใหคู้่สนทนาใหค้ะแนนความพึงพอใจ ซ่ึงท าใหน้กัเรียนมีก าลงัใจ
และมัน่ใจในการพดูมากยิ่งข้ึน 
  2 โครงการ role play of the day หลงัจากการปฏิบติัจริง นกัเรียนสามารถเขา้ใจในบทสนทนามากยิ่งข้ึน 
หลงัจากท าหลายๆวนัต่อๆกนั นกัเรียนสามารถเพ่ิมบทสนทนาไดม้ากเอง รวมถึงมีความสนุกในการแสดงบทบาท
สมมุติ ท าใหก้ารเรียนการสอนสนุกมากยิ่งข้ึน นกัเรียนมีความสุขมากยิ่งข้ึน 
  3.โครงการ daily English conversation มีการน าเสนอบทสนทนาท่ีใชเ้ป็นประจ าในชีวิตประจ าวนัหนา้เสา
ธง เพ่ือเป็นการเพ่ิมประโยคสนทนาใหน้กัเรียนการน าไปพดูสนทนา โครงการน้ีท าใหน้กัเรียนท่ีไม่ไดเ้รียน
ระดบัชั้นเดียวกนั ไดน้ าไปใชแ้ละพดูตามอยา่งสนุกสนาน เพราะการน าเสนอบทสนทนาเป็นประโยค สามารถ
น าไปใชส้อดแทรกในชีวิตประจ าวนัได ้ 
     5.2   น าประสบการณ์ดา้นบวกท่ีไดจ้ากกระบวนการสุนทรียสาธก มาพฒันาทกัษะการพดูของนกัเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ใหมี้ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จากการท าโครงการผลปรากฏวา่นกัเรียน
มีประสิทธิผลในการพดูภาษาองักฤษมากยิ่งข้ึนหลงัจากท าโครงการทั้งสามโครงการท่ีผูวิ้จยัไดจ้ดัท าข้ึน  ดงัจะเห็น
ไดจ้ากผลการสมัภาษณ์จากผูป้กครองนกัเรียน 8 จาก 20 คน ว่านกัเรียนมีพฒันาการท่ีดีข้ึนก่อนท่ีจะท าโครงการเพ่ือ
พฒันานกัเรียน รวมทั้งนกัเรียนมีความสุขและมีความกระตือรือร้นในการเรียนและท ากิจกรรมต่างๆในหอ้งเรียน
มากยิ่งข้ึน 
  

อภิปรายผลการวจิัย 
 1.ผลจากกาท าโครงการทั้งสามโครงการพบวา่นกัเรียนมีความมัน่ใจในการพดูภาษาองักฤษมากยิ่งข้ึน ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการสมัภาษณ์จากผูป้กครองนกัเรียนหลงัจากท าโครงการแลว้  อีกทั้งนกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนมากยิ่งข้ึน มีการร้องขอใหท้ ากิจกรรมดงักล่าวอยูบ่่อยคร้ัง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Oonagh Davies & 
Anna Lewis (2013)  และ Thomas A cooking & Rama K Hart (2009) ท่ีใชก้ระบวนการสุนทรียสาธกมา
พฒันาดา้นการเรียนการสอนไดดี้ข้ึนเช่นกนั 
 2. ผลจากการท าโครงการนกัเรียนนอกจากจะท าใหน้กัเรียนมีความสุขในการเรียนและมัน่ใจในการพดู
ภาษาองักฤษกบัคนรอบขา้งและยงัส่งเสริมใหน้กัเรียนและผูป้กครองไดท้  ากิจกรรมร่วมกนัระหวา่งกนัมาก
ยิง่ข้ึน อีกทั้งผูป้กครองยงัไดฝึ้กภาษาองักฤษกบับุตรหลานของตวัเองในเวลาเดียวกนั 
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ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 
     1. สถานศึกษาควรมีการปรับโครงสร้างหลกัสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือใหเ้อ้ือประโยชนแ์ละ
สนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีเนน้การพดูมากข้ึน เพราะในปัจจุบนัการเรียนการสอนภาษาองักฤษยงัเนน้การเรียน
การสอนเพ่ือท่ีจะน าไปสอบ ท าใหก้ารเรียนการสอนมุ่งเนน้ไปทางการอ่านการเขียนและหลกัไวยากรณ์มากเกินไป 
ท าใหน้กัเรียนมีความกงัวลในการพดูเพราะเกรงวา่จะผิดหลกัไวยากรณ์ท่ีเรียนมา 
     2. ครูผูส้อนควรช้ีน านกัเรียนถึงประโยชนข์องการพดูภาษาองักฤษดว้ยการสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้รียน เพ่ือเป็น
การสร้างแรงจูงใจใหก้บันกัเรียนในการอยากท่ีจะสนทนาและอยากจะฝึกฝนรวมถึงมีการใหก้ าลงัใจเพ่ือใหน้กัเรียน
มีความมัน่ใจในการพดูมากยิ่งข้ึน 
   3. ผูป้กครอง ควรหมัน่พดูกบันกัเรียนในสถานการณ์จริงใหบ่้อยมากข้ึน เพ่ือใหน้กัเรียนจดจ าไดแ้ละสามารถ
น าไปใชไ้ดเ้สมอ รวมถึงใหค้วามส าคญักบัทกัษะการพดูใหม้ากข้ึนและลดความกดดนัดา้นคะแนนสอบดา้น
ไวยากรณ์ลง เพ่ือใหน้กัเรียนไม่กงัวลดา้นการสอบและสนุกกบัการสนทนาภาษาองักฤษมากข้ึน 
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แรงจูงใจในการท างานของพนักงานชาวอสีาน                                                                          
ในสถานประกอบการของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ:                                    
กรณศึีกษา 75 สถานประกอบการ เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                                         

Work Motivation of E-San Employees in Successful Enterprises: 
 A Case Study of 75 Enterprises in Northeast Region 

สุนทรีย์ ศรีส าเริง 1 และ อมรวรรณ รังกูล2 และ วเิชียร วรพุทธพร3   
Suntaree Srisomrerng and Amornwan Rangkoon and Wichian Voraputhaporn 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาถึงคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจ 2) ศึกษา
วิธีการสร้างแรงจูงใจของพนกังานชาวอีสาน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการจ านวน 75 ราย ซ่ึงใชแ้นวคิด
คุณลกัษณะผูป้ระกอบการ ของ อมรวรรณ และคณะ (2553) และการสร้างแรงจูงใจ ของ R. Brayton Bowen (2000) 
ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือชอบ
พฒันาปรับเปล่ียน ซ่ือสัตย ์และให้ความส าคญักบัลูกคา้ 2) การสร้างแรงจูงใจ พบว่า ใหค้วามส าคญัดา้นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดี คือ การอยูร่่วมกนั การท างานร่วมกนัแบบครอบครัว 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, ผู้ประกอบการ, ความส าเร็จ 

Abstract 
The purposes of this study are to 1) study characteristics of successful businesses 2)  study work motivations of   
E-San employees. The study conducted by using in depth interview method with 75 successful entrepreneurs in 
northeast region. The study applied Amornwan and others (2553) characteristic of entrepreneur’s theory and R. 
Brayton Bowen ( 2000)  to created work motivation. The result showed 1)  characteristics of successful 
entrepreneurs in northeast region were development, adaptation, honest and customer oriented 2)  the most 
motivated reason for employees in northeast region was in-company relationships, treat each other as a family. 
Keywords: Motivation, Entrepreneur, Success 
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1. บทน า 

     ปัจจุบนัประเทศไทยมีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ (SME) เกิดข้ึนจ านวนมาก ไม่วา่จะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิต ธุรกิจบริการ และธุรกิจซ้ือมาขายไป เน่ืองมาจากแนวโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลก 
(ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2557) โดยธุรกิจในแต่ละประเภทน้ีจะส่งผลใหเ้กิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ  
เป็นพลงัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทย การจดัการองคก์รท่ีดี เพ่ือการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นั้นตอ้งอาศยั ผูป้ระกอบการซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
เพ่ือความกา้วหนา้และประสบความส าเร็จของธุรกิจในท่ีสุด ปัจจยัท่ีท าให้ผูป้ระกอบการประสบผลส าเร็จปัจจยั
หน่ึง  กคื็อคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝน ดงันั้นการศึกษาถึง
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จจึงมีความส าคญั เหมาะแก่การศึกษา เพ่ือใชเ้ป็นแบบอย่างใน
การปฏิบติัตนและน าไปสู่การประกอบธุรกิจให้เกิดผลส าเร็จ นอกจากนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะ
การสร้างแรงจูงใจรวมถึงสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กร จะท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จะส่งผลใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รไดใ้นท่ีสุด (เนตร์พณัณา ยาวิราช, 2546)                        
นอกจากนั้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนบัไดว้่ามีประชากรมากเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ จะเห็นว่าในเกือบทุก
ธุรกิจมกัจะมีชาวอีสานรวมอยู่ดว้ย อย่างไรก็ตามคนงานชาวอีสานมกัถูกมองว่าไม่ตั้งใจท างาน ข้ีเกียจ ไม่มีความ
เคร่งครัดในการท างานหรือเร่ืองเวลา รักอิสระ ไม่มีความจริงจงั ไม่มีความรับผิดชอบ ชอบเท่ียวเตร่เม่ือมีเงินและ
หากเงินหมดจึงกลบัมาท างานอีกคร้ัง  เป็นผูท่ี้ไม่มีความอดทนในการท างาน (จุลสัน ทนัอินทร์อาจ, 2551) ดงันั้นใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแง่ของการจูงใจในการท างานของพนักงานท่ีเป็นชาวอีสานจึงมีความส าคัญ 
ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จจ าเป็นจะตอ้งท าความเขา้ใจ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงส่งผลใหอ้งคก์รเจริญเติบโต กา้วหนา้ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาถึง 1) คุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการ และธุรกิจ ซ้ือมาขายไป 2) วิธีการ
สร้างแรงจูงใจในการท างานของพนักงานชาวอีสาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นการสร้างแรงจูงใจส าหรับพนกังานชาวอีสาน  

2. ทบทวนวรรณกรรม   
2.1 คุณลกัษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 

     คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จมี 21 ประการ ไดแ้ก่ ความกลา้เส่ียง ตอ้งการมุ่งความส าเร็จ          
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จกัผูกพนัต่อเป้าหมายความสามารถโน้มน้าวจิตใจผูอ่ื้น มีความยืนหยดัต่อสู้ท างาน                           
เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน มีความสามารถในการบริหารงานและการเป็นผูน้ าท่ีดี  มีความเช่ือมัน่                         
มีวิสัยทศัน์ มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติม กลา้ตดัสินใจและมีความมุมานะพยายาม 
อยา่ตั้งความหวงัไวก้บัผูอ่ื้น มองเหตุการณ์ปัจจุบนัเป็นหลกั สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงต่างๆ ท าอะไรเกินตวัคือความ
ลม้เหลว ตอ้งมีความร่วมมือและแข่งขนั ประหยดัเพ่ืออนาคต มีความซ่ือสตัย ์(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2550)  
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     คุณลกัษณะส่วนตวัท่ีพบมากท่ีสุดในตวัผูป้ระกอบการมีทั้งส้ิน 20 คุณลกัษณะ คือ เนน้เร่ืองกลยทุธ์ เปล่ียนวิกฤติ
ให้เป็นโอกาส ใฝ่เรียนรู้/ชอบหาความรู้เพ่ิมเติม ให้ความส าคัญกบัลูกค้า กลา้เส่ียง/กลา้ได้กลา้เสีย มีความคิด
สร้างสรรค ์ชอบบริการ มัน่ใจในตนเอง มีการวางแผน  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีท า มีจรรยาบรรณ มีวิสัยทัศน ์
มองการณ์ไกล มุ่งมัน่ในความส าเร็จ รักครอบครัว วิเคราะห์เก่ง สู้ชีวิต อดทน อบรมพนักงาน อ่อนน้อมถ่อมตน 
ชอบพฒันา ปรับปรุง และเปล่ียนแปลง (อมรวรรณ และคณะ, 2553 อา้งถึงใน อมรวรรณ รังกลู, 2556) 
  
     คุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 10 คุณลกัษณะ คือ มีความฝัน เดด็ขาด เป็นผูป้ฏิบติั ความมุ่งมัน่               
การอุทิศ ความจงรักภกัดี โชคชะตา เงิน การกระจายความรับผิดชอบ (Bygrave และ William D. Graves, 1994)
  
     ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จมีคุณลกัษณะ คือ มีความรับผิดชอบ กลา้เส่ียง มีความเช่ือมัน่ มุ่งความส าเร็จ 
มีความคิดริเร่ิม ความกระตือรือร้น ทกัษะในการจดัการ ความสามารถในการบริหารงานและเป็นผูน้ าท่ีดี ไวต่อการ
ปรับตวั ใฝ่หาความรู้ กลา้ตดัสินใจ มีความมุมานะ พยายาม และความซ่ือสตัย ์(เยาวกลุ เกียรติสุนทร, 2550) 
     ลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีพึงจะมี เพ่ือการประสบส าเร็จในธุรกิจ ได้แก่ 1) ความต้องการความส าเร็จ                     
ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัหรือแรงจูงใจแก่ผูป้ระกอบการ โดยแรงจูงใจท่ีเป็นตวัเงินถือว่าเงินเป็นองค์ประกอบเพียงส่วน
หน่ึงเท่านั้น  ผูท่ี้ตอ้งการความส าเร็จสูงจะท าใหเ้กิดความทะเยอทะยานในการบรรลุผลส าเร็จ 2) ความตอ้งการท่ีจะ
รับผิดชอบ ผูป้ระกอบการเป็นผูท่ี้จะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจหรือการกระท าในการ
ด าเนินธุรกิจ 3) การยอมรับความเส่ียง ในการเร่ิมท าธุรกิจหรือระหว่างการด าเนินธุรกิจอาจจะเกิดความเส่ียงข้ึน โดย
ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการความส าเร็จสูงมกัจะยอมรับความเส่ียงในระดบัปานกลางเท่านั้น ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ี
สามารถควบคุมได ้4) ความเช่ือมัน่ตนเอง ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จมกัจะมีความเช่ือมัน่ในตนเอง หาก
เกิดความเส่ียงข้ึน จะมั่นใจว่าสามารถควบคุมและเอาชนะความเส่ียงน้ีได้ 5) ความต้องการตอบสนองอย่าง
ทนัทีทนัใด เป็นผูท่ี้ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน จะรับรู้อยู่ตลอดว่าก าลงัท าส่ิงใด สามารถเผชิญ
และต่อสูก้บัปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งทนัที 6) การมีพลงัในระดบัสูง เป็นผูท่ี้มีพลงัในตวัเองสูงกว่าคนทัว่ไป โดยมีความ
พยายาม ทุ่มเท ความคิด ความสามารถ ความกระตือรือร้นในการด าเนินธุรกิจเพ่ือการประสบความส าเร็จ 7) การ
มุ่งเน้นท่ีอนาคต ในการด าเนินงาน วางแผน ทุ่มเทท างานอย่างหนัก เพ่ือประสบความส าเร็จในระยะยาวไม่ใช่
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 8) การอดทนต่อแรงเสียดทานและมีความยืดหยุ่น ตอ้งมีความอดทนมากกว่าคนทัว่ไป เพราะ
ตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ และการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด ดงันั้นจะตอ้งมี
ความอดทนและความยืดหยุน่ เพ่ือรองรับทุกสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน (อ านาจ ธีระวนิช, 2544) 
      
2.2 การสร้างแรงจูงใจในการท างานของชาวอสีาน  

     การสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานภายในองคก์ร(5R)  โดยมี 5 ดา้น คือ 1) ความรับผิดชอบ (Responsibility) โดย
อาจใหพ้นกังานคิดหาวิธีการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแ้ก่ การท างานท่ีเร็วข้ึน ดีข้ึนกว่าเดิม หรือดา้นการ
ใช้ตน้ทุนให้ต ่าลง นอกจากนั้นการมอบหมายงานท่ีมีความทา้ทาย เพราะพนกังานจะรู้สึกว่าตนมีค่า ไดรั้บความ
ไวใ้จให้ท างานท่ียาก 2) การยอมรับนับถือ (Respect) มีการยอมรับนับถือและให้เกียรติพนักงานในฐานะท่ีเป็น
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มนุษยค์นหน่ึง ควรใหค้วามยินดีเม่ือเขาท างานไดส้ าเร็จ ไม่ควรดุด่าวา่กล่าวหากพนกังานท างานไม่ดี โดยเฉพาะการ
ต าหนิต่อหน้าบุคคลอ่ืน ควรให้เกียรติพนักงานทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกัน และต้องมีใจเป็นกลาง 3) การสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี (Relationships) ควรมีการพบปะพูดคุยกนัเสมอ เป็นการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีแก่กนั ไม่ว่าจะอยู่ใน
ระดบัผูบ้งัคบับญัชาหรือใตบ้งัคบับญัชาสามารถเร่ิมสร้างสัมพนัธ์อนัดีให้กนัไดเ้สมอ มีการสร้างบรรยากาศในท่ี
ท างานท่ีดี หากภายในองค์กรเกิดปัญหาข้ึน หัวหน้าจะต้องช่วยแก้ไขปัญหาท่ีมีให้หมดไป  4) การช่ืนชม 
(Recognition) การช่ืนชมและการยอมรับในผลงานของพนกังานแต่ละคน เม่ือพนกังานท างานไดดี้ หวัหนา้ก็ตอ้งมี
การชมเชย เพ่ือให้พนกังานรู้สึกว่าตนมีคุณค่า 5) การใหร้างวลัตอบแทน (Reward) ใหร้างวลัตอบแทนผลงานและ
พฤติกรรมท่ีดี โดยรางวลัอาจจะเป็นรางวลัท่ีจบัตอ้งได ้และรางวลัท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(R. Brayton Bowen, 2000 อา้งถึง
ใน ประคลัภ ์ปัณฑพลงักรู, 2554)  
     ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (อา้งถึงใน ชนสัถน์นัท์ อิสระเหนือทรัพย์, 2554) มีผลกระทบต่อความตอ้งการ
ในงานของบุคคล คือ ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัอนามยั เป็นปัจจยัท่ีป้องกนัการเกิดความไม่พึงพอใจในงาน 
เก่ียวขอ้งกับสภาพแวดลอ้มและส่วนประกอบของงาน โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ เงินเดือน โอกาสท่ีจะไดรั้บ
ความก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กับผู ้ใต้บังคับบัญชา ฐานะอาชีพ ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา 
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน การปกครองบังคบับญัชา นโยบายบริหารงาน สภาพการท างาน ความเป็นอยู่
ส่วนตวั และความมัน่คงในงาน และปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือส่ิงท่ีได้คาดหวงัเอาไว ้ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน               
ไดแ้ก่ ความส าเร็จของงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบ และความกา้วหนา้ 
      ทฤษฎีเอกซ์และทฤษฎีวายของแม็กเกรเกอร์ (อา้งถึงใน วิภาส ทองสุทธ์ิ, 2552 : 196) โดยมองว่าบุคคลจะมี
พฤติกรรมอยู ่2 ประเภท โดยทฤษฎี X จะมองบุคคลในดา้นลบ โดยปกติ มนุษยไ์ม่ชอบการท างาน มกัหลีกเล่ียงงาน
ให้มาก ดงันั้นจึงมกัถูกบงัคบั ควบคุม สั่งการ และลงโทษ เพ่ือบงัคบัให้การท างานเกิดข้ึน มนุษยพึ์งพอใจท่ีจะถูก
บงัคบั นอกจากนั้นพวกเขายงัมีความทะเยอทะยานน้อย แต่มุ่งหวงัความปลอดภยัหรือความมัน่คงในการท างาน 
และทฤษฎี Y จะมองบุคคลในดา้นบวก การควบคุมภายนอก การลงโทษ ไม่ใช่วิธีเดียวท่ีจะท าให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย เพราะมนุษยก์ลุ่มน้ีจะควบคุมตนเองในการท างานเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคท่ี์เขาตั้งไว ้โดยระดบัการบรรลุ
วตัถุประสงค์นั้น ข้ึนอยู่กบัขนาดของรางวลัและความส าเร็จในการท างานของพนักงาน และยงัแสวงหาความ
รับผิดชอบอีกดว้ย มีความสามารถในการใชจิ้นตนาการ ความฉลาด ความคิดสร้างสรรค ์และ ความซ่ือสตัย ์ 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัชาวอสีาน 

     สังคมของชาวอีสานมกัจะอยู่กนัเป็นครอบครัว ปลูกบา้นใกลก้นั มีความสนิทชิดเช้ือเหมือนเป็นญาติพ่ีนอ้งกนั 
คอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัโดยไม่หวงัผลตอบแทน คนอีสานมกัจะเป็นคนท่ีมีความจริงใจต่อกนั ซ่ือสัตย ์รักพวก
พอ้ง มกัอยู่ในศีลธรรม จะเคารพผูท่ี้เป็นผูใ้หญ่หรือสูงอายุกว่า เช่ือฟังค าสั่งของผูท่ี้เป็นหวัหนา้กลุ่มนอกจากนั้นคน
อีสานยงัช่ืนชอบผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัดี ถกูตอ้งเหมาะสมหรือผูท่ี้เป็นคนดีอีกดว้ย (อภิศกัด์ิ โสมอินทร์, 2537) 
 
     แรงงานชาวอีสานมองว่า งานในภาคอุตสาหกรรมเป็นเพียงงานเสริม เม่ือถึงฤดูกาลก็จะกลบัไปท าไร่นา ชาว
อีสานจะเป็นผูท่ี้ระลึกถึงบุญคุณผูอ่ื้นอยู่เสมอ ในการท างานจะยึดตวับุคคลมากกว่าระบบ หากตอ้งการให้แรงงาน
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ชาวอีสานท างานอยู่ในสถานประกอบการไดน้าน นายจา้งจะตอ้งเป็นผูท่ี้ใหอิ้สระในการท างาน มีความห่วงใย ให้
ความช่วยเหลือ มีน ้ าใจ ไม่ถือตวัหรือมีความเป็นกนัเอง ไวว้างใจผูอ่ื้น ไม่จูจ้ี้จนเกินไป ส่ิงท่ีลูกจา้งปรารถนาจากตวั
นายจา้ง คือ การมีจิตใจท่ีดี ไม่เอาเปรียบลกูนอ้ง ใหค้วามเป็นกนัเอง และช่วยเหลือลกูนอ้งเม่ือมีปัญหาเสมอ 
       
     ในมุมมองของนายจา้งมองว่าแรงงานชาวอีสานมกัมาท างานไม่ตรงต่อเวลา ท างานตามใจตนเอง โดยชอบท างาน
อิสระ ไม่ชอบให้ใครมาบังคบั ชอบท างานท่ีมีความสนุกสนาน ชอบบรรยากาศครึกคร้ืน ชอบรวมกลุ่มในการ
ท างาน หากในนายจา้งออกกฎบงัคบัจะท าให้ลูกจา้งเกิดความไม่พอใจและลาออก ดงันั้นนายจา้งจึงมีการปรับให้
ยอมรับในวฒันธรรมของชาวอีสานมากข้ึน นอกจากน้ีนายจา้งยงัมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กบัผูท่ี้มีความ
ประพฤติท่ีดี อีกทั้ งยงัมีการมอบรางวลัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินรางวลั หรือส่ิงของ รวมทั้ งการให้ไปฝึกงาน
ต่างประเทศ เป็นตน้  
     นอกจากนั้นหากเกิดการมาสาย ลา หรือขาดงาน ผูว้่าจา้งจะไม่ดุในทนัที แต่จะมีการสอบถามขอ้เท็จจริง และ
หากพบวา่เป็นสาเหตุท่ีส าคญั นายจา้งจะแสดงความเห็นใจ และช่วยเหลือ การสร้างแรงจูงใจไม่ใช่เพียงตวัเงินอยา่ง
เดียว ยงัให้ความส าคญัในดา้นของจิตใจ มีการเพ่ิมทกัษะความรู้ ให้ค าปรึกษาแก่ลูกจา้งในทุกเร่ือง หากนายจา้ง
แสดงความมีน ้าใจต่อลูกจา้งจะท าใหเ้กิดความรัก ความศรัทธา รวมถึงเกิดความเต็มใจในการท างาน ทุ่มเทแรงกาย
และใจเพ่ือแสดงความมีน ้าใจของลกูจา้งเช่นกนั  (จุลสนั ทนัอินทร์อาจ, 2551) 
 

2.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

     วสันต์ วารีย ์และคณะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละความสุขของพนักงานในสถาน
ประกอบการของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ: กรณีศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ผลการศึกษาพบว่า              
1) คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารมีดงัน้ี (1) การใส่ใจผูอ่ื้น เขา้ใจ 
และเห็นใจ (2) บุคลิกภาพดี และ (3) มีความคิดสร้างสรรค ์2) การสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน พบว่า                     
ใหค้วามส าคญัในดา้นใหร้างวลัตอบแทน และดา้นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี โดยท ากิจกรรมร่วมกนัภายในองคก์ร  
     สุภชัชา อนนทสีหา และคณะ (2556) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานและความสุขของพนกังานในสถาน
ประกอบการของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ: กรณีศึกษา 25 สถานประกอบการในธุรกิจบริการ ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจบริการ ท่ี
ส าคญัท่ีสุด คือ การใส่ใจ เขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และไม่ถือตวั ตามล าดบั 2) การสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังาน คือ การใหร้างวลัตอบแทน 
     วราพร มะโนเพญ็ (2551) ศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนกังานธนาคารออมสินสาขาในสังกดัธนาคารออม
สินเขตบางแค ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานระดบัมาก มีการกระตุน้แรงจูงใจดา้นความ
รับผิดชอบ ผลส าเร็จของงาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของขอบเขตงาน และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และ
ปัจจยับ ารุงรักษามีการกระตุน้แรงจูงใจดา้นความมัน่คงในการท างาน ความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน ค่าตอบแทน 
การปกครองบงัคบับญัชา นโยบายและการบริหารของธนาคาร สภาพแวดลอ้มในการท างาน ตามล าดบั 
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     ทิตติยา สมสิบ (2553) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนกังานขายโทรศพัท์ของบริษทัประกนัชีวิตใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัจูงใจ ให้ความส าคญัในดา้นความส าเร็จในการท างานมากเป็นอนัดบั
แรก รองลงมาคือ ดา้นความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน ปัจจยัด้านความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ปัจจยัดา้น
ลกัษณะงานท่ีท าและปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ยกยอ่ง  
     กนกชนม์ ชาญโพธ์ิ และคณะ (2556) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความสุขของพนักงานในสถาน
ประกอบการของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ: กรณีศึกษา 25สถานประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิต ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จท่ีส าคญั ไดแ้ก่ มีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การใหร้างวลัตอบแทน 

3. วธิีการศึกษา 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
     จุดประสงคข์อ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 2 มีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จท่ีจะน ามาศึกษา
คือ ผูป้ระกอบการด าเนินกิจการไม่ต ่ากว่า 10 ปี มีผลก าไรยอ้นหลงั 3 ปี เป็นบวก มีช่ือเสียงหรือเป็นท่ีรู้จกัของคน
ในพ้ืนท่ี และตั้งอยู่ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อมรวรรณ รังกูล, 2556) ในการคดัเลือกสถานประกอบการผู ้
ศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) โดยให้นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นจุดศูนยก์ลางในการเช่ือมโยง ติดต่อ สามารถเขา้ถึงไดง่้าย ผูป้ระกอบการให้
ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์และให้ขอ้มูลเป็นอย่างดี ขอ้มูลท่ีคน้พบมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ และครบถว้น ท า
ใหไ้ดส้ถานประกอบการตวัอยา่งจ านวน 75 สถานประกอบการ ซ่ึงเพียงพอกบัการเกบ็ขอ้มลูในคร้ังน้ี   
 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
     3.2.1 ขอ้มลูปฐมภูมิ  
     เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสร้างหรือค าถามปลายเปิด ท าใหผู้ป้ระกอบการ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ มีการวางกรอบค าถาม เพ่ือคน้หารายละเอียดไดค้รอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการ และ
สังเกตพฤติกรรม เช่น การแสดงออก ค าพูด วฒันธรรม และสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในสถานประกอบการ          
 3.2.2 ขอ้มลูทุติยภูมิ  
     คน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร บทความ งานวิจยั ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จ และการสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนกังานชาวอีสาน  
 
3.3 การตรวจสอบข้อมูล 
     ผูศึ้กษาใชว้ิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ิจยั โดยใชผู้สื้บสวนหลายคน (Investigator Triangulation) ซ่ึงในการ
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการแต่ละรายมีการเปล่ียนตวัผูท้  าการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมหลายๆคร้ัง เพ่ือลดความ
ล าเอียงส่วนตวัลง ซ่ึงท าใหเ้กิดคุณภาพของผูร้วบรวมขอ้มลู ท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีมีความถกูตอ้ง 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์เน้ือหาโดยฟังบทสัมภาษณ์จากการถอดเทป น ามาจดบนัทึกและรวบรวมประเด็นท่ีคน้พบ จ าเป็น
จะต้องกระท าอย่างละเอียด ฟังซ ้ าหลายรอบ ตั้งใจฟัง ท าจิตใจให้ เป็นกลาง เพ่ือรับขอ้มูลเขา้มาอย่างเท่ียงตรง                               
มีความถูกตอ้ง ซ่ึงยึดหลกัแนวคิดคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จทั้งส้ิน 20 คุณลกัษณะ ของ 
อมรวรรณ และคณะ (2553 อา้งถึงใน อมรวรรณ รังกลู, 2556) และหากมีคุณลกัษณะนอกเหนือจากท่ีกล่าวมา จะท า
การจดบนัทึกรวบรวมไวเ้พ่ือคน้หาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จท่ีถกูกล่าวถึงมากท่ีสุด และ
แนวคิดของ R. Brayton Bowen (2000 อ้างถึงใน ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร , 2554) ในการสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนกังานภายในองคก์ร ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นการสร้างสมัพนัธ์
ท่ีดี  ดา้นการช่ืนชม และดา้นการให้รางวลัตอบแทน โดยใชส้ถิติพรรณนา เป็นการบรรยายลกัษณะขอ้มูล ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ ประกอบกบัค าสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการเพ่ืออา้งอิงและตรวจสอบความถูกตอ้ง 
นอกจากนั้นท าการยืนยนัผลท่ีคน้พบอีกคร้ังจากการสอบถามผูป้ระกอบการในแต่ละธุรกิจ เพ่ือตรวจสอบความ
แตกต่างหรือคลา้ยคลึงกบัผลการศึกษา 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาคุณลกัษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
     คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 20 คุณลกัษณะ ตามแนวคิดของ อมรวรรณ และคณะ (2553  
อา้งถึงใน อมรวรรณ รังกลู, 2556) จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจประเภทละ 25 ราย แสดงผลการศึกษาโดย
เรียงจากความถ่ีและร้อยละมากท่ีสุดไปหาน้อย ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ 1) ชอบพฒันา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ความถ่ี 53 ร้อย
ละ 16.99 ตรงกบัค ากล่าวของ คุณทิชากร นิลกษาปน ์ผูป้ระกอบการ บริษทันิลเพาเวอร์ จ ากดั กล่าววา่ “เราตอ้งการ
พฒันาตวัเองจากส่ิงท่ีตวัเองเป็นอยู่ ในดา้นของคุณภาพ และส่ิงแปลกๆใหม่ๆท่ีตอบสนองกบัตลาด ให้ทางตลาด
เป็นผูย้อมรับ การพฒันาตวัเองไม่ว่าจะเป็นในดา้นของการลด Cost ค่าใชจ่้ายต่างๆในส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั หรือท าส่ิงท่ี
ดี ข้ึนกว่าปัจจุบัน” 2) มี คุณภาพ ความถ่ี 23 ร้อยละ 7.37 ตรงกับค ากล่าวของ คุณประสาน ก าจรเมนุกุล 
ผูป้ระกอบการร้านประสานการพิมพ ์กล่าวว่า “งานตอ้งเร็ว คุณภาพตอ้งดี ลูกคา้ให้สโลแกนร้านว่า ถา้ผิดไม่ใช่
ประสานการพิมพ์”   3) วิเคราะห์เก่ง ความถ่ี 17 ร้อยละ 5.45 ตรงกับค ากล่าวของ คุณบุรินทร์ บุริสตระกูล 
ผูป้ระกอบการบริษทั พิมาน พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ากดั กล่าวว่า “ขอ้แนะน าส าหรับผูท่ี้สนใจจะลงทุนธุรกิจดา้นน้ี
จะตอ้งวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้ก่อนท างานอะไร การศึกษาว่ามีความสามารถในการซ้ือไหม ตอ้งศึกษาวิเคราะห์ตน้ทุน
ของเราดว้ยเพราะวา่ธุรกิจน้ีความเส่ียงสูงเราตอ้งวิเคราะห์ดีๆ” ตามล าดบั                                              
     คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจบริการ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ชอบพฒันา ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง ความถ่ี 47 ร้อยละ 14.37 ตรงกบัค ากล่าวของ คุณนิพนธ์ ทองแท่งไทย ผูป้ระกอบการบริษทั ขอนแก่น
เฮงการช่าง (1992) จ ากดั กล่าวว่า “ระยะเวลาผ่านมาเร่ือยๆ ร้านก็มีการปรับปรุง พฒันา ให้ใหญ่ข้ึน ใหมี้สาขามาก
ข้ึน เพ่ือท าใหธุ้รกิจเหมาะสมแก่ปัจจุบนั เวลาคนเขา้มาแลว้ ไม่ใช่ว่าผมตอ้งมานัง่ซ่อมรถอย่างเดียว ผมยงัมีบริการ
อย่างอ่ืนเพ่ิมให้ แน่นอนครับ” 2) ให้ความส าคญักบัลูกคา้ ความถ่ี 31 ร้อยละ 9.48 ตรงกบัค ากล่าวของ คุณสุนีรัตน ์
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ผกูดวง ผูป้ระกอบการหา้งหุน้ส่วนจ ากดับณัฑิตฟาร์ม กล่าวถึง บุคลิกส่วนตวัท่ีโดดเด่นและส่งผลใหธุ้รกิจประสบ
ความส าเร็จคือ “การท างานจะตอ้งเนน้ใหเ้กิดความพอใจแก่ลูกคา้” 3) ชอบบริการ ความถ่ี 22 ร้อยละ 6.73 ตรงกบั
ค ากล่าวของ คุณเขมชาติ สมใจวงษ ์ผูป้ระกอบการโรงแรมราชาวดีรีสอร์ท กล่าวว่า “เราเป็นผูใ้หบ้ริการ เราก็ตอ้งมี
ความสุขในการใหบ้ริการดว้ยและเราตอ้งมีใจรักงานบริการก่อนเลย”  และซ่ือสัตย ์ความถ่ี 22 ร้อยละ 6.73 ตรง
กบัค ากล่าวของ คุณสุชาติ มิตรเจริญพนัธ์ ผูป้ระกอบการอู่เจริญพนัธ์การช่าง กล่าวว่า “ความซ่ือสัตยเ์ป็นจุดใหญ่ท่ี
จุดในการประกอบ ธุรกิจ ทุกอยา่งคือความซ่ือสตัยก์บัลกูคา้ มีความตรงไปตรงมากบัลกูคา้” ตามล าดบั 
     คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจซ้ือมาขายไป 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ชอบพฒันา
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ความถ่ี 45 ร้อยละ 11.54 ตรงกบัค ากล่าวของ คุณเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต ผูป้ระกอบการ
บริษทั บ๊ิกบุ๊ค101 จ ากดั กล่าวว่า “ตอ้งรู้จกัพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพราะหากเราไม่พฒันา ไม่
เรียนรู้ หยดุอยูก่บัท่ี โลกก็เปล่ียนไป เราก็จะกา้วตามโลกไม่ทนั เพราะฉะนั้นกจ็ะมีค าวา่ do or die เม่ืออนาคตไล่ล่า
คุณ ถา้เราไม่ท าเราก็แย ่การเปล่ียนแปลงยอ่มเกิดข้ึนเสมอ เราตอ้งมองเห็นและยอมรับการเปล่ียนแปลง มีการพฒันา
ตนเองอยู่เสมอ” 2) ซ่ือสัตย ์ความถ่ี 43 ร้อยละ 11.03 ตรงกบัค ากล่าวของ คุณศิริ แก่นศกัด์ิศิริ ผูป้ระกอบการบริษทั 
ไทยพิพฒัน์ฮาร์ดแวร์ จ ากดั กล่าววา่ “อย่างหน่ึงคือเราตอ้งซ่ือสตัยก์บัลกูคา้ ท าการคา้มา 45 ปี ไม่เคยมีเช็คคืนสักใบ 
ทุกวนัน้ีผมจ่ายหมด แชร์ลม้ เงินบาทลอยตวัล าบากมาก แต่เรากรั็กษาเครดิต จนในตลาดยอมรับเลยว่าเราเป็นคนท่ีมี
เครดิตดีท่ีสุด” 3) ให้ความส าคญักบัลูกคา้ ความถ่ี 32 ร้อยละ 8.21 ตรงกบัค ากล่าวของคุณณัฏฐนิช สายพิณมาลี 
ผูป้ระกอบการ ร้านย่งฮง โลหะกิจ กล่าวว่า “แนวทางในการประสบความส าเร็จของทางร้านจะตอ้งใหค้วามส าคญั
กบัลูกคา้ การดูแลใหค้วามส าคญักบัลูกคา้มาก่อนกิจการ ใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกคา้สามารถใหค้ าแนะน าลูกคา้
ได ้และมีของขวญัมอบใหใ้นเทศกาลต่างๆดว้ย” ตามล าดบั  
     เม่ือน าคุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในแต่ละธุรกิจมารวมกนั สามารถจดัอนัดบัคุณลกัษณะท่ี
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือให้ความส าคญัมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดด้งั
ตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 คุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ล าดบัที่ คุณลกัษณะ ความถี่ ร้อยละ 

1 

2 

3 

4 

5 

ชอบพฒันา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

ซ่ือสตัย ์

ใหค้วามส าคญักบัลูกคา้  

อบรมพนกังาน 

มีคุณภาพ 

145 

78 

71 

58 

54 

14.09 

7.58 

6.90 

5.64 

5.25 
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4.2 ผลการศึกษาการสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนักงานชาวอีสาน 
     การสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนักงานชาวอีสานในสถานประกอบการของผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จ เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูศึ้กษาใชแ้นวคิด  การสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานภายในองคก์รของ  
(R. Brayton Bowen, 2000 อา้งถึงใน ประคลัภ ์ปัณฑพลงักรู, 2554) 
     ผลการศึกษาพบว่า การสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนักงานงานชาวอีสานของผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตให้ความส าคัญ ด้านความรับผิดชอบ คือ มอบหมายงานส าคัญให้
พนกังานรับผิดชอบ ความถ่ี 7 ร้อยละ 9.09 ซ่ึงคุณสรรค ์เรืองจิรภทัร ผูป้ระกอบการหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สินทวีขนส่ง 
(1994) กล่าวว่า “ปัจจุบนัอากู๋ ไม่ตอ้งไปดู คือเขาจะรู้งาน เขาก็จะท าของเขาเอง ออฟฟิศก็เหมือนกนั คือไวใ้จได ้
100% สามารถใหเ้ขาท าการคา้แทนเราได ้และในเร่ืองการเงินกใ็หถื้อเงินลา้น หรือสองลา้นบาทไปเขา้บญัชีใหด้ว้ย” 
และการยอมรับนบัถือ คือ ไม่ต าหนิพนกังานโดยเฉพาะในท่ีสาธารณะ ความถ่ี 7 ร้อยละ 9.09 คุณประสาน ก าจรเม
นุกุล ผูป้ระกอบการร้านประสานการพิมพก์ล่าวว่า “วิธีการของผมคือเราจะไม่ดุลูกนอ้ง ถา้มีอะไรผิดพลาดข้ึนมา 
จ าเป็นตอ้งต าหนิจะต าหนิตวัต่อตวั” รองลงมาดา้นการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดี คือ ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ความถ่ี 
5 ร้อยละ 6.49 คุณชุมสิน ยงประพฒัน์ ผูป้ระกอบการห้างหุ้นส่วนจ ากดั พงศพิ์ชกาฬสินธ์ุกล่าวว่า “เขาเดือดร้อน
อะไรเรากพ็ยายามช่วยเหลือก็พยายามใหส่ิ้งท่ีเขาควรจะไดรั้บ มีน ้าใจ” และดา้นการใหร้างวลัตอบแทน คือ มีการให้
รางวลั เม่ือพนกังานสามารถท างานเสร็จตามเป้าหมาย ความถ่ี 5 ร้อยละ 6.49 คุณทิชากร นิลกษาปน์ ผูป้ระกอบการ
บริษทันิลเพาเวอร์ จ ากดั กล่าวว่า “มีการให้รางวลัในโครงการท่ีเขาประสบความส าเร็จ ถา้ตั้งรางวลัแลว้เขาท ามา
ประสบความส าเร็จ” รองลงมาดา้นการช่ืนชม ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัถึงการชมเชยพนกังานหากประพฤติดี 
ความถ่ี 2 ร้อยละ 2.60 ซ่ึงคุณพิบูลย ์ ธนะปุระ ผูป้ระกอบการบริษทั รุ่งเรืองดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั กล่าววา่ “ใครมีดี
อะไรเรากช็มเชย ลกูนอ้งท าไดดี้เรากช็มเชย ยกยอ่งเขา”        
     ในขณะท่ีผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจบริการใหค้วามส าคญัในดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 
คือ การท างานและอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นครอบครัว ความถ่ี 8 ร้อยละ 15.38 โดยคุณวชัรี ตรงเมธีรัตน์ ผูป้ระกอบการ
บริษทัน าวิวฒัน์ขอนแก่น(2526) จ ากดั กล่าววา่ “หลกัการบริหารพนกังานคือส่วนใหญ่อยูก่นัมานาน กอ็ยูก่นัแบบพ่ี
นอ้งครอบครัว มีอะไรคุยกนัได ้จะขาดจะกคุ็ยกนัได”้ รองลงมาดา้นการใหร้างวลัตอบแทน คือ การใหเ้บ้ียเล้ียงตาม
ผลงาน ความถ่ี 5 ร้อยละ 9.62 คุณทองอินทร์ ปัญญาใส ผูป้ระกอบการโรงเรียนเทพปัญญากล่าวว่า “การพิจารณา
ปรับข้ึนเงินเดือนจะข้ึนกบัผลการท างานของพนกังานเป็นหลกั มากนอ้ยข้ึนกบัผลงานการท างานของพนกังานแต่
ละบุคคล” รองลงมาดา้นความรับผิดชอบ คือ การมอบหมายงานส าคญัให้พนกังานรับผิดชอบ ความถ่ี 2 ร้อยละ 
3.85 คุณทรงศกัด์ิ สุวรรณชาติ ผูป้ระกอบการโรงพยาบาลร้อยเอด็ธนบุรี กล่าวว่า “สร้างพนกังานใหดู้แลงานแทน
เราได ้ใหท้ างานเองได”้ และดา้นการยอมรับนบัถือ คือ การไม่ต าหนิ เม่ือพนกังานท างานผิดพลาด ความถ่ี 2 ร้อยละ 
3.85 คุณพงศพิ์ธ ราชชาลี ผูป้ระกอบการบริษทั ค.การยนต ์ขอนแก่น จ ากดั กล่าวว่า “เวลาลูกนอ้งท าอะไรผิด เราจะ
ไม่โมโหไปด่าอะไรเคา้ พูดกบัเคา้ดว้ยเหตุผล ค่อยๆคิดแกไ้ขปัญหา เราใชส้ติส่วนมากครับ” รองลงมาดา้นการช่ืน
ชม คือ เม่ือพนกังานท าความดี ก็จะมีการชมเชย ความถ่ี 1 ร้อยละ 1.90 ซ่ึงคุณอนุวฒัน์ สุริยวนากุล ผูป้ระกอบการ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กาฬสินธ์ุ ขนส่ง กล่าววา่ “หากท าความดีปกติจะช่ืนชม ยกยอ่งดว้ยวาจา วา่ท าดีแลว้” 
     เช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจซ้ือมาขายไปใหค้วามส าคญัดา้นการสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดี คือ ท างานร่วมกนั อยูร่่วมกนัแบบครอบครัว ความถ่ี 14 ร้อยละ 16.87 คุณธนวรรณ  พิ ท ย ธ า ร า ธ ร 
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ผูป้ระกอบการบริษทั เมโทรเน็ต เอเชีย จ ากดั กล่าวว่า “บริษทัของเราถา้มองตามรูปแบบแลว้มนัเหมือนบา้นหลงั
หน่ึง จะเหมือนพ่ีกบันอ้งอยู่ร่วมกนั ท าใหน้อ้งเขาสบายใจท่ีอยู่กบัเราไปนานๆและเม่ือมีปัญหาเขากลา้ท่ีจะมาหอ้ง
ผูบ้ริหารแลว้ก็ปรึกษา ส่ิงใดท่ีเราจะพอช่วยไดเ้ราก็ช่วยค่ะ อนันั้นน่าจะเป็นจุดท่ีท าให้เขาอยู่กบัเราไดน้านข้ึน” 
รองลงมาดา้นการใหร้างวลัตอบแทน คือ การใหโ้บนสั ความถ่ี 7 ร้อยละ 8.43 คุณพงษศ์กัด์ิ ตนัติกุล ผูป้ระกอบการ
บริษทั พี โอ ออยล ์จ ากดั กล่าววา่ “ทุกปีมีการใหพ้นงังานท่ีเป็นคอนเซ็ปต ์โดยมีโบนสัรายเดือน โบนสัรายปี ท าให้
เคา้เกิดความภาคภูมิใจท่ีเวลาเคา้ท าไดแ้ลว้” รองลงมาดา้นการยอมรับนับถือ คือ ไม่ต าหนิพนักงานเม่ือพนกังาน
ท างานผิดพลาด ความถ่ี 3 ร้อยละ 3.61 คุณสุวิทย ์คุวานันท์ ผูป้ระกอบการบริษทั ขอนแก่นยนต์ จ ากดั กล่าวว่า 
“พนักงานท างานผิดพลาดมนัก็เป็นเร่ืองธรรมชาติ เพราะคนเรามนัก็ผิดพลาดไดทุ้กคน  เราก็ตกัเตือนแต่ไม่ใช่
ต าหนิ” รองลงมาดา้นความรับผิดชอบ คือ ใหพ้นกังานรับผิดชอบทุกเร่ืองรวมถึงเร่ืองเงิน ความถ่ี 1 ร้อยละ 1.20 คุณ
บานเยน็ เลา้ประเสริฐ ผูป้ระกอบการบริษทั ภูเวียงออยล ์จ ากดั กล่าวว่า “ในเร่ืองเงินทองอะไร เราก็ไวใ้จเขาได”้ 
และดา้นการช่ืนชม คือ เม่ือพนกังานท าความดี ก็จะมีการชมเชยเพ่ือเป็นการใหก้ าลงัใจ ความถ่ี 1 ร้อยละ 1.20 โดย
คุณผุสดี พยคัฆพงษ ์ผูป้ระกอบการบริษทั มิตรกระนวนการปิโตรเลียม จ ากดั กล่าวว่า “เม่ือทรัพยสิ์นของลกูคา้หาย 
ถา้พนกังานเราเกบ็ไดแ้ลว้น าไปคืน เรากมี็รางวลัเลก็ๆนอ้ยๆมีค าชมใหเ้ป็นก าลงัใจแก่พนกังาน”                
     จากการศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนักงานชาวอีสานของผู ้ประกอบการท่ี                      
ประสบความส าเร็จในแต่ละธุรกิจ สามารถน ามารวมและจดัเรียงใหม่อีกคร้ังเพ่ือหาวิธีการสร้างแรงจูงใจในงาน
ท างานของพนกังานชาวอีสานของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 แรงจูงใจพนกังานชาวอีสาน ของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  ล าดบัที่ แนวทางการสร้างแรงจูงใจ ความถี่ ร้อยละ 

1 

 

2 

3 

4 

5 

ดา้นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี คือ อยูร่่วมกนัแบบ

ครอบครัว 

ดา้นการใหร้างวลัตอบแทน คือ การใหโ้บนสั 

ดา้นการยอมรับนบัถือ คือ ไม่ต าหนิพนกังาน 

ดา้นความรับผิดชอบ คือ มอบหมายงานส าคญั

  

ดา้นการช่ืนชม คือ ชมเชยเม่ือประพฤติดี  

25 

 

13 

12 

10 

4 

11.79  

 

6.13 

5.66 

4.72 

1.89 
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4.2 อภิปรายผล 
 
     ผลการศึกษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการ 
ธุรกิจซ้ือมาขายไป และเปรียบเทียบคุณลกัษณะในแต่ละธุรกิจ ท าการจดัอนัดบัอีกคร้ัง พบว่าคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีส าคญัมากท่ีสุดคือ ชอบพฒันา ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอมรวรรณ และคณะ (2553 อา้งถึงใน อมรวรรณ รังกลู, 2556) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จจ านวน 200 คน พบว่าคุณลกัษณะชอบพฒันา ปรับปรุง และเปล่ียนแปลง 
เป็นหน่ึงใน 20 คุณลกัษณะท่ีถูกกล่าวถึงและคน้พบในตวัผูป้ระกอบการมากท่ีสุด โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งยอมรับ
ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือน ามาปรับปรุง พฒันาองคก์รใหดี้ยิ่งข้ึน เพ่ือความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน อีกทั้งยงัไดรั้บ
การยืนยนัจากคุณอ าภา ประมูลชยั ผูป้ระกอบการร้านขา้วเพชร กล่าวว่า “เร่ืองการพฒันา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง มี
ความส าคญัอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจ เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนช่วยใหธุ้รกิจมีความกา้วหนา้ ทางร้านมีการ
พฒันาดา้นการวางระบบบญัชี การขาย การเช็คสต็อกสินคา้ โดยมีการลงทุนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย ซ่ึง
สามารถท าการจดัการส่ิงต่างๆไดร้วดเร็ว แม่นย  าและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นประโยชนก์ารในท าธุรกิจในอนาคต 
ดงันั้นจะเป็นส่วนช่วยใหธุ้รกิจของสามารถยืนหยดัแข่งขนักบัคู่แข่งและมีโอกาสประสบความส าเร็จไดม้ากยิ่งข้ึน”   
     ผลการศึกษาการสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนกังานชาวอีสาน ในสถานประกอบการของผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตให้ความส าคัญมากเป็นอันดับแรกด้านความรับผิดชอบ 
สอดคลอ้งกบั วราพร มะโนเพญ็ (2551) พบว่าการกระตุน้แรงจูงใจท่ีมีระดบัแรงจูงใจมากคือดา้นความรับผิดชอบ 
และดา้นการยอมรับนบัถือ สอดคลอ้งกบัทิตติยา สมสิบ (2553) พบวา่ปัจจยัในการจูงใจในการท างานคือปัจจยัดา้น
การยอมรับนับถือ ซ่ึงไดรั้บการยืนยนัจากคุณมลัลิกา คนแรง ผูป้ระกอบการไร่ออ้ย ม.เกษตร กล่าวว่า “การให้
คนงานท างาน คือเราไม่ไดส้ั่งหรือพูดบ่อย เราตอ้งท างานกบัคนงาน ท าให้เขาเห็น เขาก็จะไม่หยุดท างาน เขาก็จะ
รับผิดชอบหนา้ท่ีของเขาเอง ไม่ใช่ไปช้ีน้ิวสัง่ๆ และท่ีส าคญัถา้คนงานท างานพลาดกจ็ะมีเตือนๆ จะไม่ต าหนิรุนแรง
มาก” ในขณะท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจบริการและธุรกิจซ้ือมาขายไปให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกในดา้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี โดยการท างานร่วมกนัและอยูร่่วมกนัเป็นครอบครัว สอดคลอ้งกบั วสันต ์วารีย ์และคณะ (2556) 
พบวา่การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นแง่การสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน คือ การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ภายในองคก์ร และเม่ือท าการเปรียบเทียบในแต่ละประเภทธุรกิจ พบว่าผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีวิธีการสร้างแรงจูงใจส าหรับพนกังานชาวอีสานโดยให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกใน
ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในองคก์ร คือการท างาน การอยูร่่วมกนัแบบครอบครัว คอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั สอดคลอ้งกบัจุลสัน ทนัอินทร์อาจ (2551) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมและประสิทธิภาพของแรงงานอีสาน พบว่าใน
การท างานของชาวอีสานมกัจะอยูร่วมตวักนัเป็นกลุ่ม และส่ิงท่ีลูกจา้งปรารถนาจากตวันายจา้ง คือ เป็นผูมี้จิตใจท่ีดี 
ไม่เอาเปรียบลกูนอ้ง ใหค้วามเป็นกนัเอง และสามารถช่วยเหลือลกูนอ้งเม่ือมีปัญหาไดเ้สมอ ซ่ึงไดรั้บการยืนยนัจาก              
คุณรัตนา ภาณุวฒัน์ไพศาล ผูป้ระกอบการร้านบีแกนคาร์วอช กล่าวว่า “ระหว่างเรากบัพนกังาน ก็ดูแลเหมือนนอ้ง 
เวลามีปัญหาเร่ืองเงิน เร่ืองงานหรืออ่ืนๆก็มาปรึกษาได ้พนกังานจะกลา้คุยทุกเร่ือง เหมือนพ่ีสาวจะสนิทกนัมากกว่า
ลกูจา้งกบันายจา้ง” รองลงมาคือดา้นการใหร้างวลัตอบแทน โดยการใหโ้บนสัแก่พนกังานเป็นประจ า สอดคลอ้งกบั 
สุภัชชา อนนทสีหา และคณะ (2556) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความสุขของพนักงานในสถาน
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ประกอบการของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ พบว่าการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน คือ 
การใหร้างวลัตอบแทน และไดรั้บการยืนยนัจากคุณอุษา มิตรภานน ผูป้ระกอบการร้านคุณนอ้ย ไก่ย่างเขาสวนกวาง 
กล่าววา่ “เงินเดือนและสวสัดิการกส็ าคญันะ ท่ีร้านจะใหโ้บนสัแก่พนกังานเป็นประจ า ประมาณทุกๆตน้ปี”   
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
5.1 สรุป 
     คุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรม 3 อนัดบัแรก คือ ชอบพฒันา 
ปรับปรุง และเปล่ียนแปลง มีคุณภาพ และวิเคราะห์เก่ง คุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ
ในธุรกิจบริการ 3 อนัดบัแรก คือ ชอบพฒันา ปรับปรุง และเปล่ียนแปลง ใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ และชอบบริการ 
คุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจซ้ือมาขายไป 3 อนัดบัแรก คือ ชอบพฒันา 
ปรับปรุง และเปล่ียนแปลง ซ่ือสัตย ์และให้ความส าคญักบัลูกคา้ เม่ือน าคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จทั้ง 3 ประเภทธุรกิจมาท าการเปรียบเทียบและจดัอนัดบัใหม่ พบว่า คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ี
ประสบวามส าเร็จในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีส าคญัตรงกนัอนัดบัแรก คือ ชอบพฒันา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ี มีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม ผูป้ระกอบการในธุรกิจต่างๆ
จ าเป็นจะตอ้งเร่งพฒันาตนเองใหก้า้วทนัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมถึงยอมรับส่ิงใหม่ๆเขา้มา เพ่ือปรับปรุงให้
ธุรกิจของตนกา้วไกล และมัน่คง จึงจะกล่าวไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืนสืบไป 
     การสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนักงานชาวอีสาน ในสถานประกอบการของผู ้ประกอบการท่ี                    
ประสบความส าเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต คือ ดา้นความรับผิดชอบ มอบหมายงานส าคญัให้รับผิดชอบ
เพราะไวใ้จพนกังาน และดา้นการยอมรับนบัถือ โดยไม่ต าหนิพนกังานโดยเฉพาะในท่ีสาธารณะ การสร้างแรงจูงใจ
การท างานของพนักงานชาวอีสานในธุรกิจบริการ คือ การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ท างานและอยู่ร่วมกันเป็น
ครอบครัว เช่นเดียวกบัการสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนกังานชาวอีสานในธุรกิจซ้ือมาขายไป คือ การสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี ท างานและอยู่ร่วมกนัแบบครอบครัว จากผลดงักล่าว พบว่าผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ
ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีวิธีการสร้างแรงจูงใจพนักงานชาวอีสาน โดยให้ความส าคัญดา้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในสถานประกอบการ คือการท างานร่วมกนั อยู่ร่วมกนัแบบครอบครัว เพราะวฒันธรรม
โดยทัว่ไปของชาวอีสานมกัจะอาศยัอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม เป็นครอบครัว มกัคอยช่วยเหลือพ่ึงพาอาศยักนัอยูเ่สมอ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
     5.2.1 ผูป้ระกอบการในทุกประเภทธุรกิจท่ีต้องการจะประสบความส าเร็จต้องให้ความส าคัญในด้านการพัฒนา 
ปรับปรุง และเปล่ียนแปลง เน่ืองจากปัจจุบันมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ผูป้ระกอบการท่ีมุ่งหวงัจะ ประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจอย่างย ัง่ยืนจึงจ าเป็นท่ีจะกา้วทนัทุกเหตุการณ์ และสามารถยอมรับความเปล่ียนแปลง ปรับตวัใหเ้ขา้
กบัทุกยคุทุกสมยั โดยจ าเป็นจะตอ้งพฒันาในทุกๆดา้น เพ่ือรองรับกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา 
     5.2.2 การสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนกังานชาวอีสาน ควรใหค้วามส าคญัในดา้นการสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีภายในองค์กร เน่ืองจากพ้ืนฐานวฒันธรรมของชาวอีสานเป็นสังคมแบบครอบครัว มกัจะอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม  
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คอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นหากตอ้งการจูงใจชาวอีสานในการท างาน ควรตระหนกัถึงการสร้างบรรยากาศท่ี
ดีในองค์กร ให้ความเป็นกนัเอง ไม่รู้สึกกดดนัในการท างาน เพ่ือให้ชาวอีสานรู้สึกอุ่นใจ รู้สึกสนุกสนานในการ
ท างาน และนอกจากนั้นควรเสริมดว้ยดา้นของการให้รางวลัตอบแทน เพ่ือเป็นการจูงใจชาวอีสานให้มีความขยนั 
ตั้งใจในการท างาน ท าใหบ้รรลุเป้าหมายในการท างาน เพ่ือการประสบความส าเร็จขององคก์รอยา่งแทจ้ริง    
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บทคดัย่อ 
     การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค ์เพ่ือศึกษาทศันคติท่ีส่งผลต่อการท างานของพนกังาน ท่ีมีผลต่อความขดัแยง้ในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัไม่มีทศันคติส่งผลต่อการท างานท่ีแตกต่าง
กนั แต่บรรยากาศขององค์การมีอิทธิพลต่อทศันคติในการท างานของพนกังานจากผลวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ
คุณเชิงเส้นพบว่ามาตรฐานการท างานของพนักงาน มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัทัศนคติในการท างานของ
พนกังาน  
 
ค าส าคัญ: การบริหารความขัดแย้ง, ทัศนคติ, บรรยากาศองค์การ, พนักงาน, การท างานเป็นทีม 
 

Abstract 
     This research aims. to study the attitudes that affect the employee. Affecting the controversial practice. The 
results showed that different demographic does not affect the attitude is different. But the atmosphere of the 
organization to influence the attitudes of employees from multiple regression analysis, you find that the standard 
linear employee. Correlated positively with attitudes of employees. 
 
Keywords: Conflict Management, Attitudes, Environment of the Organization, Employees, Team Work 
 
 

 
 
 นกัศึกษาปริญญาโท วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  จ. กรุงเทพฯ  10120 email: Aekapornsingmae@gmail.com 
2
  อาจารยป์ระจ าวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  จ. กรุงเทพฯ 10120 email: kulachet@hotmail.com  

 

mailto:Aekapornsingmae@gmail.com
mailto:kulachet@hotmail.com


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                423  
 

บทน า 
 
     ปัจจุบนัสังคมโลกมีความเจริญกา้วหนา้อย่างรวดเร็วทั้งดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เทคโนโลยีและการส่ือสาร ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวนัของสังคมในปัจจุบนั 
ซ่ึงส่งผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิตเปล่ียนแปลงไป ในการท่ีอยู่เป็นสังคมหมู่มากหลากหลายเช้ือชาติ หลากหลาย
ศาสนา ทศันคติท่ีแตกต่างกนั จึงน ามาใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึนในสงัคม กฤษดา เชียร์วฒันสุข (2553) พบว่า พนกังาน
ท่ีน ากระบวนแบบการจดัการความขดัแยง้ แบบเอาชนะและแบบหลีกเล่ียงมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา จะท าให้เกิด
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและพนักงานในระดบัท่ีสูงข้ึน  และพบว่าพนักงานท่ีน ากระบวนการจดัการ
ความขดัแยง้แบบหลีกเล่ียงมาใชใ้นสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้จะส่งผลใหพ้นกังานผูน้ั้นมีความเครียดในระดบัท่ี
สูงอีกดว้ย วนัชยั วฒันทรัพย ์(2547) กล่าวว่า ความขดัแยง้จึงมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัความเครียดในการ
ท างาน เม่ือบุคคลมีการเรียนรู้วิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการความขนัแยง้ ก็สามารถลดท่ีมาของความเครียดใน
องค์กรลงไดเ้ช่นกนั ดงันั้นจากประเด็นดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงเลือกศึกษาวิจยัการบริหารความขดัแยง้ท่ีส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึงผลการวิจยัจะท าใหบ้ริษทัสามารถแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องของความขดัแยง้ภายใน
องค์การท่ีเกิดข้ึนกบัองค์การ และจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานในการวางแผนการด าเนินงาน 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ขององค์กร
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.1 เพ่ือศึกษาทศันคติท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ของพนกังานภายในบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(แผนกพ่นสี และแผนกเช่ือมโครงรถ) 

1.2 เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ของพนักงานภายในบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (แผนกพ่นสี และแผนกเช่ือมโครงรถ) 

1.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นบรรยากาศขององคก์ารส่งผลต่อความขดัแยง้ในการท างานของพนกังานบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (แผนกพ่นสี และแผนกเช่ือมโครงรถ) 
 
ประโยชน์ของการวจิยั 

1.1 ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีท าใหท้ราบทศันคติของพนกังานท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ของพนกังานภายใน
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (แผนกพ่นสี และแผนกเช่ือมโครงรถ) 

1.2 ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีท าให้ทราบลกัษณะประชากรของพนักงานท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ภายใน
บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (แผนกพ่นสี และแผนกเช่ือมโครงรถ) 

1.3 ผลท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีท าให้ทราบปัจจัยด้านบรรยากาศขององค์การท่ีก่อให้ความขัดแยง้ท่ีของ
พนกังานภายในบริบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (แผนกพ่นสี และแผนกเช่ือมโครงรถ) 
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1.4 ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีท าให้ไปประยุกต์ใช้ใการบริหารความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทั โต
โยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (แผนกพน่สี และแผนกเช่ือมโครงรถ) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
      ความขดัแยง้ท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานของพนกังานสามารถวดัไดจ้ากทศันคติของพนกังานท่ีส่งผลต่อความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน และบรรยากาศขององคก์ารท่ีมีผลต่อการท างานเช่นเดียวกนั แนวคิดของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนและ
ส่งผลกระทบต่อการท างานคือ การท่ีพนักงานมีทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน โดยมี
บรรยากาศขององค์การท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานของพนักงานเช่นเดียวกนั ทศันคติท่ีเกิดจากการรับรู้ของ
พนักงาน ทัศนคติท่ีเกิดจากพฤติกรรมของพนักงาน ทัศนคติท่ีเกิดจากความเช่ือของพนักงาน ค่าตอบแทน 
บทลงโทษ โครงสร้างขององค์การ การยอมรับให้มีความขดัแยง้ในองค์การ ความรับผิดชอบของพนักงานและ
มาตรฐานการปฏิบติังาน 
     Xiaobin Wang (2553) ไดก้ล่าวว่า การขาดความเขา้ใจเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลิกภาพและรูปแบบการ
จดัการความขดัแยง้ไดป้รากฎข้ึน การวิจยัการศึกษาจ านวนเลก็นอ้ยไดท้ดสอบ ความสัมพนัธ์ระหว่าง บุคลิกภาพ 5 
แบบทั้งมุมมองและระดบัขอบเขตของบุคลิกภาพ สัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัการก าหนดรูปแบบการจดัการความ
ขดัแยง้และ เพศ มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญั 2 ใน 5 รูปแบบการจดัการความขดัแยง้ รูปแบบการรวบรวมและ
รูปแบบขอบเขต เพ่ือท่ีจะส ารวจกลุ่มตวัอย่างของการศึกษาวิจยัน้ีและค าแนะน าแรกส าหรับการวิจยัในอนาคตเพ่ือ
ก าหนดการคน้พบจากผลศึกษาการวิจยัน้ี สามารถท าใหม่ไดโ้ดยกลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่และแบบสุ่ม 
     นอกจากน้ีมีการศึกษาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสถานพยาบาลท่ีประสบความส าเร็จในสหรัฐอเมริกา ซ่ึง  Paul 
Charlton (2553) ไดท้ าการศึกษาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสถานพยาบาลในสหรัฐอเมริกา 10 แห่ง จาก 4 ฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง ระหว่างผูใ้ห้บริการ- ผูใ้ห้บริการ, ระหว่างผูป่้วย-ผูใ้ห้บริการ, ผูใ้ห้บริการ-ธุรการ, ผูป่้วย-ผูจ่้ายยา  
ผลการวิจยัคือ ความขดัแยง้ท่ีพบมากท่ีสุดคือ ผูป่้วย-ผูใ้ห้บริการ และ ผูใ้ห้บริการ –ผูใ้ห้บริการ ในส่วนของความ
ขดัแยง้ระหว่างผูป่้วย – ผูจ่้ายยา นั้นค่อนขา้งพบไดน้อ้ยกว่า พบว่าพนกังานเป็นฝ่ายท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้เป็น
หลกั ผูป้ระกอบการควรหาแนวโน้มท่ีอาจส่งผลต่อกความขัดแยง้ อบรบพนักงานให้มีการส่ือสารท่ีถูกต้อง 
ตลอดจนฝึกฝนทกัษะการจดัการความขดัแยง้ของเจา้ของกิจการเอง 
     ต่อมา ไดมี้การท าการวิจยัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนกบัพนักงานภาครัฐส่วนท้องถ่ิน ซ่ึง กลัยา ขาวเขียว (2556) 
พบว่า  สาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดจาการบริหารงานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย จนอาจเกิดการส่ือสารการ
รับรู้คลาดเคล่ือนได ้โดยวิธีการท่ีจะแกไ้ขปัญหานั้นจะตอ้งพฒันาทกัษะทัว่ไปในการปฏิบติังาน โดยจดัการอบรม
เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกนัในความแตกต่างหลากหลายทางดา้นต าแหน่งหนา้ท่ี แนวคิดทางการเมือง หรือปัจจยั
แวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนั้น ยงัตอ้งตระหนักถึงความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือพฒันา
เทศบาลใหต้รงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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วธิีการศึกษาการวจิัย 
     การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการศึกษาเร่ืองการบริหารความ
ขดัแยง้ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษาพนกังานแผนกพ่นสีและเช่ือมโครงรถ บริษทั โต
โยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั โรงงานส าโรง 

แผนกพ่นสี และเช่ือมโครงสร้างรถ จ านวน 300 คน 
2. ตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่าง 

     การสุ่มแบบแบ่งชั้ น (Stratified Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากพนักงานแผนกสีและแผนกเช่ือม
ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยไม่จ  ากดัเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ แต่จ ากดัแผนกท่ีท าการศึกษาเพื่อให้
ทราบกบัตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา ปัจจุบนัพบวา่ พนกังานของทั้งสองแผนกมีประชากรทั้งส้ิน 1,200 คน ผูว้จิยั
จึงก าหนดหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของทาโร่ยามาเน่ Yamane (1973, อา้งอิงในสมศกัด์ิ สามคัคี
ธรรม) ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05  ซ่ึงค านวณแลว้ไดก้ลุ่มตวัอย่างรวม 300 คน แบ่งจ านวน
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว ้300 คน ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) เพื่อสุ่มตวัอยา่งจากพนกังานแต่ละแผนกตามขนาดท่ีก าหนดในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ประชากรและตวัอยา่ง 
 
แผนก ประชากร ตวัอย่าง 

แผนกสี 600 150 

แผนกเช่ือม 600 150 

รวม 1,200 300 

 
 ในการเลือกตวัอยา่ง ผูว้จิยัเลือกตวัอยา่งแบบเกณฑ์ความมเตม็ใจ และยินดีท่ีจะให้ขอ้มูลเพื่อให้ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถามครบตามขนาดและเวลาท่ีก าหนด 
 

3.     การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความขดัแยง้

ท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานของพนักงาน ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และมีความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
โดยใชวิ้ธีทางสถิติเพ่ือหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวา่มีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด (ศิริชยั พงษวิ์ชยั,2551) โดย



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                426  
 

น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-Out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจริง 30 คน เพ่ือทดสอบ
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีลกัษณะค าถามเป็นแบบ Rating Scale ในส่วนวดัระดบัทศันคติท่ีมีต่อการท างาน
และบรรยากาศในองคก์าร ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient’s Alpha) โดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป
หาค่า Cronbach’s Alpha เพ่ือประเมินคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบบัว่า  แต่ละขอ้ค าถามมีความสัมพนัธ์กนั
หรือไม่แลว้จึงคดัเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีความเช่ือมัน่แบบคงท่ีภายในสูงมาเป็น แบบสอบถามชุดจริง ซ่ึงจากการ
ทดสอบพบว่า ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.930 ซ่ึงอยู่ในระดบัดี น าแบบสอบถามให้เสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ เพ่ือตรวจแกแ้นวความคิดและความครอบคลุมของเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการถาม โดย
แบบสอบถามจะถกูแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยค าถามซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่ง หนา้ท่ีไดรั้บมอบหมายหรือลกัษณะงานท่ีไดรั้บ  
      ส่วนท่ี 2 และ 3 เป็นค าถามใช้วดัระดบัทศันคติท่ีส่งผลต่อการท างานของพนักงานและบรรยากาศองค์การท่ี
ส่งผลต่อการท างานของพนกังาน 33 ค าถาม   เป็นลกัษณะค าถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นระดบั
มาตราส่วนท่ีเป็นขอ้ความให้เป็นค่าน ้ าหนกัตวัเลข เพ่ือประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิต
โดยก าหนดค่าน ้าหนกัตามวิธีแบบ Likert (ธานินทร์  ศิลป์จารุ 2553:75) ทั้งหมด 5 Scales  ท่ีอยูใ่นรูปแบบคะแนน
เฉล่ีย เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  คะแนน  5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  คะแนน  4 = เห็นดว้ยมาก 
  คะแนน  3 = เห็นดว้ยปานกลาง 
  คะแนน  2 = เห็นดว้ยนอ้ย 
  คะแนน  1 = เห็นดว้ยนอ้ยสุด 

      การแปลค่าคะแนนเฉล่ียโดยใชค่้าทางสถิติ  คะแนนเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ก าหนดช่วงของการวดั
ดงัน้ี 

       =   (คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด)/จ านวนชั้น 
       =     

       =   0.08 
     โดยมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายขอ้มูลใช้ วิธีของ Likert Scale แบบจ าแนกแต่ละช่วงย่อยต่างกนั แบ่ง
ระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั โดยท าการก าหนดช่วงของการวดัไดด้งัน้ี (ศิริชยั พงษวิ์ชยั, 2551)  

 ระดบั 5 คะแนนตั้งแต่   4.21-5.00 หมายถึง  ระดบัท่ี   เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 ระดบั 4 คะแนนตั้งแต่   3.41-4.20 หมายถึง  ระดบัท่ี   เห็นดว้ยมาก 
 ระดบั 3 คะแนนตั้งแต่   2.61-3.40 หมายถึง  ระดบัท่ี   เห็นดว้ยปานกลาง 
 ระดบั 2 คะแนนตั้งแต่   1.81-2.60 หมายถึง  ระดบัท่ี    เห็นดว้ยนอ้ย 
 ระดบั 1 คะแนนตั้งแต่   1.00-1.80 หมายถึง  ระดบัท่ี   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

     ดงันั้น เม่ือตอ้งการทราบว่าทศันคติท่ีมีการท างาน และบรรยากาศในองค์การอยู่ในระดบัใดให้พิจารณาจากค่า
คะแนนเฉล่ียวา่อยูร่ะดบัใด 
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     ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นดา้นปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะใน
การบริหารความขดัแยง้ในการท างาน 
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
     ผลการศึกษาด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 
     จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อย
ละ 88.3 เพศหญิง จ านวน 35  คน คิดเป็นร้อยละ 11.7   การจ าแนกประชากรตามอายอุยูใ่นช่วงอาย ุ30-39 ปี จ านวน 
167 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 40-49 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 24 โดยส่วนใหญ่จะมี
ระดับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 37  รองลงคือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพท่ีสมรสแลว้ มีจ านวน 
204 คน คิดเป็นร้อยละ 68 และรองลงมาคือโสด จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รายไดส่้วนใหญ่ ตั้งแต่ 10,001  - 
20,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 33  
ต าแหน่งงานของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ต  าแหน่ง G3 จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 รองลงมาคือต าแหน่ง 
G2 จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 โดยลกัษณะงานแผนกสีของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีลกัษณะงานLogistics ท่ี
มีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนแผนกเช่ือมส่วนใหญ่มีลกัษณะงานเก่ียวกบั Body Repair จ านวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 26 
     ผลการศึกษาด้านทัศนคตทิี่ส่งผลกระทบต่อการท างาน 
     ผลการวิเคราะห์ระดบัทศันคติท่ีส่งผลต่อการท างานของพนกังาน พบว่าผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความคิด
เห็นอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่า 4.0433 (S.D. = 0.04136) เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่าอยู่ระหว่าง  3.9900 – 
4.0900 ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากท่ีไปหานอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี เห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ทศันคติท่ีเกิดจากการไดรั้บ
ความรู้ ความรู้สึกและความเขา้ใจของพนกังานซ่ึงได ้ x ̅ = 4.0900, S.D. = 0.04412 เห็นดว้ยมากท่ีสุดรองลงมากคือ 
ทศันคติท่ีเกิดจากพฤติกรรมของพนกังาน x ̅ = 4.0500,  S.D. = 0.03869 
    ผลการศึกษา ด้านบรรยากาศขององค์การ 
     ผลการวิเคราะห์ระดบัยรรยากาศขององคก์ารท่ีส่งผลต่อการท างานของพนกังาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่
ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่า 3.8650 (S.D. = 0.04792) เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่าอยู่ระหว่าง  
3.7200 – 4.1000 ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากท่ีไปหานอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี เห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ความรับผิดชอบ
ของพนกังานซ่ึงได ้ x ̅ = 4.1000, S.D. = 0.04048 เห็นดว้ยมากท่ีสุดรองลงมากคือ การใหร้างวลัและบทลงโทษ  x ̅ = 
3.8650,  S.D. = 0.04792 
     ผลการศึกษาข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิานตามวตัถุประสงค์การวจิยั  
     จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยใชเ้คร่ืองมือในการทดสอบคือ T-Test และ One  way ANOVA จากการ
ทดสอบท าใหท้ราบผลการทดสอบว่าตวัอย่างท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัไม่มีทศันคติท่ีแตกต่างกนั 
ณ ระดบันัยส าคัญท่ี 0.05 เพศ , อายุ, ระดบัการศึกษา, สถานภาพสมรส, ต าแหน่งงาน และลกัษณะงานท่ีได้รับ
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มอบหมาย ท าการทดสอบแล้วพบว่าไม่มีปัจจัยใดท่ีน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จึงสรุปได้ว่าลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนัไม่มีทศันคติในการท างานแตกต่างกนั 
     เคร่ืองมือท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานว่าบรรยากาศขององคก์ารมีอิทธิพลต่อทศันคติในการท างานของพนกังานคือ 
Multiple Linear Regression ซ่ึงจากการทดสอบท าให้ทราบผลการทดสอบว่าบรรยากาศขององคก์ารมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติในการท างานของพนกังาน ท าการทดสอบความอิสระของตวัแปรพบว่ามีค่าเดวิต วตัสัน เท่ากบั 2.1100 ซ่ึง
แปรผลไดว้า่ตวัแปรทุกตวัมีความเป็นอิสระต่อกนัไม่ขดัแยง้ต่อกนัอย่างใด และจากการทดสอบพบวา่ทุกปัจจยัลว้น
แลว้นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงสรุปไดว้่าบรรยากาศขององคก์ารมีอิทธิพลต่อทศันคติในการรท างานของ
พนงังาน 
     การอภิปรายผลการศึกษา 
     ในดา้นของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อทศันคติในการท างาน ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าอายุแตกต่างกนั
ไม่มีทศันคติในการท างานแตกต่างกนัยงัคงมีความคิดเห็นท่ีคลอ้ยตามกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรมะ  
สตะเวทิน (2538) พบว่าเม่ือคนมีอายุมากข้ึนโอกาสในการถูกชกัจูงจะลดนอ้ยลง  นอกจากน้ีคนท่ีมีวยัต่างกนัมกัจะ
มีความตอ้งการในส่ิงต่าง ๆ  แตกต่างกนัดว้ย  ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าอายุแตกต่างกนัไม่มีทศันคติในการท างาน
แตกต่างกนั ยงัคงมีความคิดเห็นท่ีคลอ้ยตามกนั ซ่ึงจากค่าสถิติท่ีไดจ้ากการวิจยั (0.642) สะทอ้นใหเ้ห็นว่าอายุท่ีต่าง
วยักนั แต่ทศันคติในการท างานไม่ไดแ้ตกต่างกนั ซ่ึงเป็นเพราะวา่ในการท างานพนกังานแต่ละช่วงอายไุดท้ าหนา้ท่ี
เหมือนกนั ลกัษณะงานไม่แตกต่างกนั ดงันั้นส่ิงท่ีบริษทัฯ ควรเพ่ิมในส่วนของกิจกรรมท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้กบั
พนกังานมีการท างานเพ่ิมมากข้ึนเช่น เงิน Incentive โอที เม่ือพนกังานมาปฏิบติังานไดต้ามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
      รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อทศันคติในการท างานท่ีแตกต่างกนั  เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นธุรกิจขา้มชาติ 
มีบริษทัแม่ในประเทศญ่ีปุ่นและเป็นท่ีทราบกนัดีว่ารายไดต่้อเดือนหรือโบนสัต่าง ๆ ค่อนขา้งท่ีจะสร้างความพึง
พอใจในการท างานไดดี้ จึงสอดคลอ้งกบั นิติพล  ภูตะโชติ (2550) พบว่าการจ่ายเงินเดือนท่ีดี เหมาะสม ไม่เอา
เปรียบพนกังานและพนักงานก็สามารถเล้ียงชีพอยู่ไดอ้งค์การใดท่ีจ่ายค่าตอบแทนสูงจะเป็นตวัดึงดูดให้คนดีเขา้
ร่วมงานไดม้าก การไดรั้บเงินเดือนท่ีสูงจะท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในการท างานดว้ย ซ่ึงอภิปรายไดว้่า 
พนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัไม่ส่งผลให้มีทศันคติในการท างานท่ีเกิดจากการไดรั้บความรู้ มีความเขา้ใจในงาน
แตกต่างกนั นั้นเพราะว่าพนกังานคิดว่าเงินเดือนท่ีไดรั้บในแต่ละเดือนมนัข้ึนอยู่กบัการถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีจะท า
ใหพ้นกังานมีความช านาญในงาน                  
      บรรยากาศขององค์การมีอิทธิพลต่อทัศนคติในการท างาน เน่ืองจากบรรยากาศขององค์การเป็นส่ิงเร้าท่ี
ก่อให้เกิดทศันคติในการท างานท่ีเป็นเชิงบวก ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั นิติพล  ภูตะโชติ (2550 : 49) พบว่าโดยปกติ
พนักงานท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อองค์การ จะมีความผูกพนักบัองค์การมาก ให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่รับผิดชอบต่อ
หนา้ท่ี มีความจงรักภกัดีต่อองค์การ ส่วนพนกังานท่ีมีทศันคติไม่ดีต่อองค์การจะมีลกัษณะตรงกนัขา้ม ไม่มีความ
ผกูพนักบัองคก์าร ไม่จงรักภกัดี ไม่ทุ่มเทใหก้บัการท างาน ผลการวิจยัโดยใชเ้คร่ืองมือ Multiple Linear Regression 
พบวา่ปัจจยัดา้นบรรยากาศขององคก์ารมีอิทธิพลต่อทศันคติในการท างานของพนกังานทุกปัจจยั เพราะว่าองคก์ารมี
ส่วนส าคญัท่ีจะท าใหพ้นกังานเกิดทศันคติในการท างาน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือการใหร้างวลัและบทลงโทษ
ของพนกังาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.312 และมีค่าสมการเชิงวิเคราะห์ของตวัแปร
ตามไดเ้ท่ากบัร้อยละ 8.8 ซ่ึงปัจจยัน้ีท าให้ทศันคติของพนกังานเป็นเชิงบวกอาจจะเพราะว่าบริษทั    โตโยตา้ เป็น
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บริษทัญ่ีปุ่น มีการให้โบนสั ค่าตอบแทนดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่าสูง แต่ดว้ยบริษทัเป็นบริษทัต่างชาติดงันั้นกฏระเบียบ
จึงเขม้งวดเหมือนกนัการลงโทษพนักงานจึงมีความเขม้งวด จึงท าให้ทัศนคติของพนักงานท่ีไดรั้บจากอิทธิพล
บรรยากาศขององคก์ารมีความส าคญัในการท างาน 
     อย่างไรก็ตามการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากประชากรและตวัอย่างท่ีเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการเป็น
ส่วนใหญ่ ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดอ้าจจะไม่ตรงกบัความคิดเห็นของพนักงานทั้งหมด เน่ืองจากพนักงานอาจเกรงว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อการท างานกบัระดบัผูบ้ริหาร 
 

สรุปผลการศึกษา 
    สรุปผลการศึกษา 
     จากผลการศึกษาพบว่าจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศ
ชาย ซ่ึงอยู่ในช่วงอายท่ีุเขา้สู่วยัท างานและสมรสเรียบร้อยแลว้  ทศันคติท่ีเกิดจากความเช่ือของพนกังานจึงส่งผลต่อ
การท างานเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงเกิดจากการท่ีปฏิบติัการมานานและเป็นอุปนิสัยของคนไทยท่ีมกัจะเช่ือในส่ิงตนเอง
ไดรั้บมากกว่าเหตุผลท่ีคววรจะเป็น ผูบ้ริหารจึงตอ้งละลายความเช่ือในดา้นลบของพนกังานและเสริมสร้างความ
เช่ือใหม่ๆ ในดา้นท่ีดีกบัพนกังาน ซ่ึงบรรยากาศขององค์การมีอิทธิพลต่อทศันคติในการท างานของพนกังานทุก
ดา้น เพราะว่าสถานท่ีท างานคือหน่วยงานท่ีพนกังานตอ้งใชชี้วิตประจ าวนัทุกวนัหากบรรยากาศในหน่วยงานไม่
เอ้ืออ านวยต่อการท างาน พนักงานก็จะท างานล าบาก ไม่สบายใจในการท างาน จึงมีการลาออกเกิดข้ึน จากผล
การศึกษาพบวา่โครงสร้างองคก์ารคือปัจจยัท่ีเป็นอิทธิพลสูง ทางบริษทัจึงควรน าโครงสร้างองคก์ารเดิมมาปรับปรุง 
พฒันาใหม่หรือน าโครงสร้างของหน่วยงานมาพฒันาใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานท่ีส่งผลให้งานท่ีประสิทธิผลมาก
ข้ึน และพนกังานกมี็ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
    ข้อเสนอแนะ 
      การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีก่อให้เกิดความขัดแยง้ของพนักงาน รวมถึงลักษณะ
ประชากรศาสตร์และบรรยากาศขององคก์ารท่ีส่งผลต่อทศันคติท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ของพนกังาน จึงไดท้ าการ
วิจยัในหวัขอ้การบริหารความขดัแยง้ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังาน โดยมีกรณีศึกษาเป็นพนกังาน
ของบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงสามารถเสนอแนะแนวทางบริหารความขดัแยง้ในอนาคตได้
ดงัน้ี 
     1.  จากผลการวิจยัลกัษณะประชากรศาสตร์พบว่าทศันคติท่ีเกิดจากการไดรั้บความรู้ ความรู้สึกและความเขา้ใจ
ของพนกังานมีค่าเฉล่ีย ซ่ึงได ้ x ̅ = 4.0433 ซ่ึงบ่งบอกว่าพนกังานส่วนใหญ่มีทศันคติในการท างานท่ีเกิดจากการท่ี
พนักงานไดรั้บความรู้ ความรู้สึก และความเขา้ใจมากท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารในบริษทัควรให้ความส าคญักบัการ
ส่ือสารของพนกังาน การถ่ายทอดความรู้ และท าความเขา้ใจกบัพนกังานใหพ้วกเขาเหล่าน้ีมีความภกัดีต่อองค์การ 
จึงจะท าใหค้วามขดัแยง้ของพนกังานลดลงและสามารถควบคุมไดง่้าย 
     2.  บรรยากาศขององคก์ารก็มีส่วนท่ีท าให้พนกังานมีทศันคติในการท างานต่อองคก์ารเช่นกนั โดยจากการวิจยั
พบว่า ความรับผิดชอบของพนกังานมีอิทธิพลท่ีท าใหพ้นกังานเกิดทศันคติท่ีดีต่อองคก์รมากท่ีสุดซ่ึงไดค่้าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  x ̅ = 3.8650 S.D. = 0.04792  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่พนกังานส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัความ
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รับผิดชอบงานของพนกังานในการปฏิบติังาน แต่ในขณะท่ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือ Multiple Linear Regression พบว่าการ
ให้รางวลัและบทลงโทษมีอิทธิพลต่อทัศนคติของพนักงานมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.312 และมีค่าสมการเชิงวิเคราะห์ของตวัแปรตามไดเ้ท่ากบัร้อยละ 8.8 เพราะวา่บริษทั โตโยตา้ 
เป็นบริษทัญ่ีปุ่น มีการให้โบนสั ค่าตอบแทนดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่าแต่ดว้ยวฒันธรรมชาวญ่ีปุ่น การปฏิบติังานจึงมี
ความส าคญัมากดงันั้นกฏระเบียบในการปฏิบติัจึงมีความเขม้งวดกบัพนกังาน จึงท าให้บทลงโทษก็มีอิทธิพลต่อ
ทศันคติในการท างานเช่นเดียวกนั 
     โดยผลการวิจยัท่ีไดส้ามารถน าไปใชใ้นการบริหารความขดัแยง้ท่ีเกิดกบัพนกังานในบริษทัฯ ได ้จากการศึกษา
พบว่าเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือน ต าแหน่งงาน และลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
พบวา่ไม่มีผลกระทบต่อทศันคติท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในการท างานแต่บรรยากาศขององคก์ารมีอิทธิพลทุกดา้น
ของการวิจยั โครงสร้างขององค์การ ความรับผิดชอบของพนกังาน การให้รางวลัและบทลงโทษ ความอบอุ่นและ
ความร่วมมือ การยอมรับใหมี้ความขดัแยง้และมาตรฐานการท างาน ทุกปัจจยัลว้นมีอิทธิพลต่อทศันคติในการท างาน
ท่ีจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ได ้ทางบริษทัฯ ถึงตอ้งมีการศึกษาปัจจยัใจแต่ละดา้นเพ่ือลดความขดัแยง้น้ีหมดไป 
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แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานส่งเสริมการขาย 

บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพืน้ที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 
MOTIVATION IN WORKING PERFORMANCE OF SALES PROMOTER, 

SIA CO.,LTD. IN BANGKOK METROPOLITAN REGION 
 

มนัสกร ศิริประพนธ์โรจน์* และ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล** 
Manaskorn Siripraponrojana and Dr.Kulachet Mongkol 

 

บทคดัย่อ 
      
     การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA 
จ ากดั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ
และปริมณฑล จ านวน 100 คน เลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ผลวิจยัพบวา่ พนกังานส่งเสริมการขาย มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.73 ซ่ึงอยูใ่นระดบั
มาก โดยดา้นท่ีมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานสูงสุด คือ ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คง 

 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, พนักงานส่งเสริมการขาย 

 

Abstract 

     The purpose of this research were to study motivation in working performance of sales promoter, SIA Co.,Ltd. 
The samples groups were 100 peoples of sales promoter, SIA Co., Ltd. in Bangkok metropolitan region who were 
derived through a systematic sampling. A set of questionnaire concerning motivation in working performance 
was delivered to collect data. For data analysis, there were descriptive and inferential statistics with significant 
level 0.05. Research showed that overall motivation in working performance was 3.73 which was a high level. 
The most level of motivation in working performance is career advancement and security. 
 
Keywords: Motivation, Sales promoter 
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1. บทน า 

      
     การบริหารงานขององค์กรในภาคธุรกิจเอกชนจะบรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ คือ การเพ่ิมพูนส่วน
ของผูเ้ป็นเจา้ของหรือผลก าไรตามท่ีวางไวไ้ดน้ั้น ย่อมตอ้งมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นการ
บริหารจดัการดา้นการเงิน การบญัชี การตลาด การขายและบริการ และอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งซ่ึงจะ
ขาดไม่ได ้คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญในงานและทกัษะท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากมีพ้ืนฐานทางครอบครัว การศึกษา ประสบการณ์ท่ีไดพ้บเจอ
ไม่เหมือนกนั การท่ีองคก์รจะสามารถน าศกัยภาพของแต่ละบุคคลออกมาไดอ้ยา่งเต็มท่ีนั้น ย่อมตอ้งใชวิ้ธีการต่างๆ
มากมาย และรวมถึงกลยทุธ์จิตวิทยาในเร่ืองของแรงจูงใจ 
     ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมใหบุ้คลากรท างานไดส้ าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงข้ึนนั้น คือ  แรงจูงใจ 
(Motivation) เพ่ือใหบุ้คลากรแสดงออกถึงความตั้งใจ เต็มใจ ความพยายาม หรือพลงัในตวัเอง รวมทั้งการเพ่ิมพูน
ความสามารถท่ีจะทุ่มเทในการท างานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามความตอ้งการ  ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ(2541)  
     บริษทั SIA ประกอบธุรกิจประเภทโทรคมนาคม เปิดด าเนินการตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยให้บริการเก่ียวกับ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและการส่ือสารไร้สาย บนคล่ืนความถ่ี 900, 1,800 และ 2,100 เมกะเฮิร์ตซ์ มีเป้าหมายขยายกลุ่ม
ฐานลูกคา้เป็น 46 ลา้นราย ภายในปี 2558 จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสรรหานวตักรรมใหม่ๆ พร้อมใส่ใจในบริการเพ่ือ
มอบประสบการณ์ดา้นการส่ือสารท่ีดีใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ รวมทั้งพฒันาเครือข่ายอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมกลุ่มฐานลูกคา้
ให้มากข้ึน ซ่ึงบุคลากรท่ีส าคญัคนหน่ึงท่ีจะช่วยท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและใช้บริการอย่างต่อเน่ือง คือ 
พนกังานส่งเสริมการขาย 
     พนกังานส่งเสริมการขายเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการสร้างหรือเช่ือม
ความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รและลูกคา้โดยตรงดว้ยการใหข้อ้มูลสินคา้ น าเสนอขายและใหบ้ริการ ซ่ึงในแต่ละวนั
จะตอ้งพบปะลูกคา้ท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกนั ตอ้งเจอความกดดนัในเร่ืองของยอดขาย ในขณะท่ีบริษทั
คู่แข่งกพ็ยายามพฒันาและยกระดบัข้ึนมาเทียบเท่า ท าใหมี้ตวัเลือกในการท างานหรือการประกอบอาชีพมากข้ึน จน
ในท่ีสุดอาจจะท าใหเ้กิดปัญหาภาวะสมองไหลออกจากองคก์รได ้
     ดว้ยเหตุผลตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ผูวิ้จยัซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานในฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ห็นถึงความส าคญัของ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคก์ร จึงมีความสนใจในการศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั 
อีกทั้งเพ่ือเปรียบเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล ซ่ึงผลการศึกษาเป็นจะช่วยให้องค์กรทราบถึง
ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่งเสริมการขาย และสามารถน าผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์วางแผน ปรับปรุงและพฒันา ก าหนดนโยบายสร้างแรงจูงใจส าหรับการปฏิบติังานของพนกังานส่งเสริม
การขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล อนัจะก่อให้เกิดเกิดความจงรักภกัดี ลดอตัราการ
ลาออกและรักษาพนักงานท่ีดีให้คงอยู่กบัองค์กร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัให้มีความ
เจริญกา้วหนา้ต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
     2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัแรงจูงใจ 
     ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’ Hierarchy of Need Theory) 
     Maslow (อา้งใน สรัญญา สุขเพ่ิม, 2556) กล่าวว่า ไดจ้ดัล าดบัขั้นตอนความตอ้งการ (The Need Hierarchy) ของ
มนุษยต์ามความปรารถนาท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมีการแบ่งล าดบัขั้นของความตอ้งการจากต ่าสุดไปสูงสุด 
เป็น 5 ระดบั คือ  
     1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physical Needs) เป็นความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยเ์พ่ือใหม้นุษยด์ารงชีวิตอยูไ่ด ้
เช่น เคร่ืองนุ่มห่ม ท่ีอยูอ่าศยั อาหาร และยารักษาโรค  
     2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Safety and Security Needs) เช่น ปลอดภยัจากอนัตราย มีความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ ฐานะการทางาน  
     3. ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social and Belongingness) เป็นความตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในสังคม ตอ้งการ
ความรัก ตอ้งการความเป็นเจา้ของ  
     4. ความตอ้งการไดรั้บการยกย่องสรรเสริญ (Esteem on Status) คือ ความตอ้งการให้สังคมยกย่องตนเอง มีคน
นบัหนา้ถือตา มีเกียรติยศช่ือเสียง  
     5. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization) คือ ความตอ้งการพบความส าเร็จทุกอย่างท่ี
ตนเองใฝ่ฝัน 
     ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer 
     เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์ แต่ไม่ค านึงถึงขั้นความตอ้งการว่า  ความตอ้งการ
ใดเกิดข้ึนก่อนหรือหลงั  และความตอ้งการหลายๆอยา่งอาจเกิดข้ึนพร้อมกนัได ้  ความตอ้งการตามทฤษฎี ERG จะ
มีนอ้ยกวา่ความตอ้งการตามล าดบัขั้นของมาสโลว ์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประการ ดงัน้ี 
     1. ความต้องการเพ่ือความอยู่รอด  (Existence needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐานของร่างกายเพ่ือให้มนุษย์
ด ารงชีวิตอยูไ่ด ้
     2. ความตอ้งการมีสัมพนัธภาพ (Relatedness needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะให้และไดรั้บไมตรีจิตจากบุคคลท่ี
แวดลอ้ม 
     3. ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ (Growth needs (G)) เป็นความตอ้งการในระดบัสูงสุดของบุคคลซ่ึงมีความ
เป็นรูปธรรมต ่าสุดประกอบดว้ยความตอ้งการการยกยอ่งบวกดว้ยความตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต 
     ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) 
     เนน้อธิบายและใหค้วามส าคญักบัปัจจยั 2 ประการไดแ้ก่ตวักระตุน้(Motivators) และการบ ารุงรักษา(Hygiene) 
สองปัจจยัมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง  เฮอร์ซเบอร์กไดท้ าการศึกษาโดยสมัภาษณ์ความพอใจและ
ไม่พอใจท างานของนกับญัชีและวิศวกรจ านวน 200 คน  ผลการศึกษาสรุปวา่ความพอใจในการท างานกบัแรงจูงใจ
ในการท างานของคนมีความแตกต่างกนัคือการท่ีบุคคลพอใจในงานไม่ไดห้มายความว่าคนนั้นมีแรงจูงใจในงาน
เสมอไป  แต่ถา้คนใดมีแรงจูงใจในการท างานแลว้คนนั้นจะตั้งใจท างานให้เกิดผลดีได ้ ผลการศึกษาจึงแสดงให้
เห็นผลของปัจจยั 2 ตวั  คือดา้นตวักระตุน้และการบ ารุงรักษาต่อเจตคติงานของบุคคล   
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    2.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     กิตติวฒัน์ ถมยา (2553) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนสายออกบตัร
ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน 204 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร โดยใชค่้าสถิติ คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนสายออกบตัรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
พบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ความส าเร็จของงาน รองลงมา คือ การ
ปกครองบงัคบับญัชา ความรับผิดชอบ และการยอมรับนบัถือ ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบว่า
พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และเงินเดือนต่างกนั แรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั  

 
3. วธิีการศึกษา 
     3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ท่ีปฏิบติังานในร้าน Telewiz, 
TG Phone และ Banana IT ตามหา้งสรรพสินคา้ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 127 คน กลุ่มตวัอย่าง
ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล 
จ านวน 127 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากรโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) 
ก าหนดขนาดตัวอย่างท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และให้มีความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 และจากข้อมูล
บุคลากร จ านวน 127 คน ไดข้นาดตวัอยา่ง จ านวน โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

  n                     (1) 

  n  ==   96.39 หรือประมาน 96 คน 
 
สมการท่ี (1) แสดงการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
     ดังนั้ น ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีอยู่ ท่ี  96 คน แต่เพ่ือป้องกันการผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถามท่ีอาจจะมีขอ้มลูไม่ครบถว้น ผูวิ้จยัจึงขอท าการเกบ็ตวัอยา่งจ านวน 100 ชุด 
    จากนั้นท าการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยปกติพนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั เป็น
พนกังานประเภทสัญญาจา้งพิเศษ ซ่ึงพนกังานส่งเสริมการขายทุกท่านทราบดีและจะตอ้งเขา้มาอพัเดทหรือเซ็นต์
สัญญาใหม่ทุกๆ 3 เดือนอย่างพร้อมเพรียงกนัภายในวนัท่ีก าหนดใหค้รบทุกคน โดยท่ีจะไม่มีการทราบล่วงหนา้ว่า
พนกังานส่งเสริมการขายท่านใดจะมาก่อนหรือหลงั ผูท้  าการวิจยัจึงใชวิ้ธีการสุ่มแบบง่ายโดยเลือกพนกังานส่งเสริม
การขายท่ีไดเ้ขา้มาเซ็นตส์ญัญาใหม่ในวนัท่ีก าหนด 100 คนแรก จากทั้งหมด 127 คน   
     3.2 ความถูกต้องและความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
     การวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือให้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีความถูกตอ้งและความเช่ือมัน่ ผูวิ้จยัไดท้ าการทดสอบความ
ถกูตอ้งและความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 
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     การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิ้จยัน าโครงร่างแบบสอบถามไปเรียนปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือ
พิจารณาและตรวจสอบเน้ือหา ความถูกต้อง ตลอดจนความเหมาะสมของภาษา (Content) และโครงสร้าง
แบบสอบถาม (Construct Validity) หลงัจากนั้นน ามาท าการปรับปรุงใหเ้หมาะสม 
     การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีผา่นตรวจสอบและแกไ้ขจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
แลว้ไปทดสอบ (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ตวัอย่าง ในเบ้ืองตน้ก่อน จากนั้นน ามาตรวจใหค้ะแนนและ
วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีการหาความเช่ือมัน่ ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาช (Cronbach 
Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ในภาพรวม เท่ากบั 0.964 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนมา
จากการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลของ พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ใน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายุงาน สถานภาพการสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 
     ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั 
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คง
ในงาน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ ด้านสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังาน 
     ลักษณะแบบสอบถามใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale 5ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
ก าหนดใหค้ะแนนแรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
     5   หมายความวา่   มากท่ีสุด  
     4   หมายความวา่   มาก 
     3   หมายความวา่   ปานกลาง 
     2   หมายความวา่   นอ้ย  
     1   หมายความวา่   นอ้ยท่ีสุด 
     ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล 
     3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
     1. ขอ้มลูปฐมภูมิ (primary Data) 
     ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานส่งเสริมการขายจ านวน 100 
คน โดยน าแบบสอบถามไปใหพ้นกังานส่งเสริมการขายท า แลว้น ากลบัมาตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
จากนั้นน าขอ้มลูมาท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ผล 
     2. ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) 
     ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ ขอ้มูล
แรงจูงใจในการท างาน ข้อมูลความพึงพอใจในการท างาน จากหนังสือ ต าราวิชาการ บทความ ส่ือออนไลน ์
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ตลอดจนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวความคิดและออกแบบ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
     3.4 การจดัท าและวเิคราะห์ข้อมูล 
     ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช ้วิธีทางสถิติท่ีน ามาใช้
การวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 
     1. การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
     1.1) ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage) 
     1.2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล วิเคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
     2. การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
     เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ
และปริมณฑล จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายงุาน สถานภาพการสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท าการ
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช ้T-test ส าหรับตวัแปรอิสระมีไม่เกิน 2 ตวั และใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระมากกวา่ 2 กลุ่ม 
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
     4.1 สรุปผลการวจิยั 
     การศึกษาวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯและปริมณฑล ผูวิ้จยัสรุปผลการวิจยัดงัน้ี 
     1. ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบว่า พนกังานเป็นเพศหญิง มากกวา่ชาย คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 
28-32 ปี คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมา คือ มีอายุ 33 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 26 อายุระหว่าง 23-27 ปี คิดเป็นร้อยละ 
23 และอายุระหว่าง 18-22 ปี คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดบั มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบั ม.6 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 70 รองลงมา คือ มีระดบัการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 15 มีระดบัการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 15 และระดบั
การศึกษาระดบั ป.ตรี คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดบั มีอายุงาน 7-9 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมา คือ อายุ
งาน 4-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 19 อายุงาน 1-3 ปี และ 10 ปีข้ึนไปเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 12 มีสถานภาพการสมรส สมรส
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54 และรองลงมา คือ มีสถานภาพการสมรส โสด คิดเป็นร้อยละ 39 มีสถานภาพการสมรส 
หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 5 และสถานภาพการสมรส หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 
19,001-21,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมา คือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 21,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อย
ละ 32 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 17,001-19,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-
17,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดบั 
     2. พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.73 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง มีค่าเฉล่ีย 3.97 รองลงมา คือ ดา้นความส าเร็จของ
งาน มีค่าเฉล่ีย 3.77 ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติัมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.64 
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     2.1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากัด ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ดา้นลกัษณะของงานในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.61 โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การได้
ปฏิบัติงานตรงความรู้ความสามารถ มีค่าเฉล่ีย 3.87 รองลงมาคือความพึงพอใจในลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ มี
ค่าเฉล่ีย 3.68 และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ความพึงพอใจในปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีค่าเฉล่ีย 3.29 
     2.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากัด ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ดา้นความส าเร็จของงานในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.61 โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
การท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.75 รองลงมาคือการท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิผล มีค่าเฉล่ีย 3.60และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ การท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายทนัตาม
ก าหนด มีค่าเฉล่ีย 3.47 
     2.3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากัด ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงานในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.83 โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ การมีโอกาสไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 3.94 รองลงมาคือการไดรั้บความไวว้างใจจากหวัหนา้งาน 
มีค่าเฉล่ีย 3.84 และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ความสามารถปรับเปล่ียนภาระงานไดต้ามความเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ีย 3.70 
     2.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากัด ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.92 โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ การมีเพ่ือนร่วมงานจ านนมาก มีค่าเฉล่ีย 4.10 รองลงมาคือการปรึกษาเพ่ือนร่วมงานไดทุ้กเร่ือง มีค่าเฉล่ีย 3.88 
และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ การไดรั้บความร่วมมือในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย3.79 
     2.5 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากัด ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.81 โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนเม่ือเปรียบเทียบกบัองค์กรภายนอก มีค่าเฉล่ีย 4.03 รองลงมาคือการไดรั้บค่าตอบแทน
เพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 4.00 และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ความรู้สึกพอใจกับสวสัดิการท่ีไดรั้บจากบริษทั มี
ค่าเฉล่ีย 3.38 
     2.6 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากัด ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.76 โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
เร่ืองความปลอดภยัและสุขภาพพนักงาน มีค่าเฉล่ีย 4.04 รองลงมาคือการมีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ครบถว้น
เหมาะสม 3.74 และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ สภาพแวดลอ้มทัว่ไปในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.49 
     3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบวา่ 
     3.1 พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีมีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังาน ในภาพรวมทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
     3.2 พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีมีอายุต่างกนั มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
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     เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านลกัษณะของงาน ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
     3.3 พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 
มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
     เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมีอายุต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
     3.4 พนักงานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากัด ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีมีอายุงานต่างกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
     เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านลกัษณะของงาน ดา้น
ความส าเร็จของงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
     3.5 พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีมีสถานภาพการสมรส
ต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
     เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จของงาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
      3.6 พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
     เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านลกัษณะของงาน ดา้น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
     4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
     H0 : ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีแระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
     H1 : ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีแระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  
     แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล 
แตกต่างกนัตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายงุาน สถานภาพการสมรส และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน จากการวิจยัพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานรวมในทุกดา้นไม่มีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรือกล่าวคือ ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 ในส่วนของอายุท่ีแตกต่าง
กันส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน มีความแตกต่างกนั อายงุานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการปฏิบติังาน มีความแตกต่างกนั สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้น
ความส าเร็จของงาน มีความแตกต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีความแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
หรือกล่าวคือ ยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0                                                                                                                                               
     4.2 อภิปรายผลการวจิยั 
     การศึกษาวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากัดในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯและปริมณฑล ผูวิ้จยัมีขอ้คน้พบและประเดน็ท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
     1. พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ี เป็นเพราะว่า บริษัท SIA จ ากัด มีนโยบายในการให้
ความส าคญัในเร่ืองของปากทอ้งของพนกังานและมีความคิดท่ีวา่หากพนกังานมีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า สวสัดิการท่ีดี 
จะเป็นพลงัผลกัดนัใหมี้ความตั้งใจในการท างานและการท างานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไดป้ระสิทธิผลท่ี
ดีจากการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกุสุมา จอ้ยชา้งเนียม (2547) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการท างาน
ของพนกังานส านกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจในรายไดแ้ละสวสัดิการ ซ่ึง
พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัมาก และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความคาดหวงั
ของวูลม์ซ่ึงกล่าวว่าผลตอบแทนเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความพอใจ โดยถือเป็นทั้งผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic 
Rewards) และผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) 
     2. พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี เป็นเพราะว่า บริษทั SIA จ ากดั มีเป้าหมายในการ
ขยายโครงสร้างสาขาร้านเพ่ิมรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต ท าให้พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถมี
โอกาสท่ีจะไดพิ้จารณาเล่ือนต าแหน่ง จากการศึกษาสอดคลอ้งกับงานวิจยัของจารุวรรณ กมลสินธ์ุ (2548) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ผลการวิจยัพบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความกา้วหน้าอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัญญา จัน่รอด 
(2548) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจในปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
     3. พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี เป็นเพราะว่า บริษทั SIA จ ากดั มีการจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการท างานมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ชเบิ ร์ก คือปัจจัยค ้ าจุน หรือปัจจัยท่ี เก่ียวกับการบ ารุงรักษาจิตใจ (Hygiene or 
Maintenance Factors) ปัจจยัน้ีถือเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความไม่พอใจหรือพอใจในงานท่ีท าและ
มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการท างานโดยตรง 
     4. พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ดา้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ี เป็นเพราะพนักงานมีระบบการท างานเป็นทีมและให้
ความส าคญักบัเพ่ือนร่วมงานประดุจครอบครัวของตนเอง ซ่ึงท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานใน
สถานท่ีท างานเดียวกนั จากการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรินธร แกว้คลา้ย (2549) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทั ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมี
แรงจูงใจการปฏิบติังานดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
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     5. พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ดา้นลกัษณะของงาน อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี เป็นเพราะว่า การปฏิบติังานของพนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA 
จ ากัด ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล ลกัษณะของงานมีความเหมาะสม ตรงกบัความถนัด ปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน จากการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรังสรรค์ อ่วมมี (2550) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะงานท่ีมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทั กม. 18 
วิศวกรรม จ ากดั ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะงานของพนกังานบริษทั กม. 18 วิศวกรรม จ ากดั 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
     6. พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ดา้นความส าเร็จของงานอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี เป็นเพราะว่า บริษทั SIA จ ากดั มีการอบรมใหค้วามรู้กบัพนกังานทุก
คน มีการตั้งเป้าหมายในการท างาน และมีการตรวจติดตามผลการปฏิบติังาน ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานของพนกังาน
บรรลุตามเป้าหมาย ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้เสร็จตามก าหนดเวลา มีความส าเร็จในงานเป็นส่วนใหญ่ จาก
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา จั่นรอด (2548) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการในส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจในปัจจยัจูงใจดา้น
ความส าเร็จของงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
     4.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจิยั 
      1. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ พบว่า พนกังานส่งเสริมการขาย บริษทั SIA จ ากดั ทุกเพศ ทุกอายุ ทุกระดบั
การศึกษา ทุกอายุงาน ทุกสถานภาพการสมรส และทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีแรงจูงใจจากการไดรั้บผลตอบแทน
และสวสัดิการเป็นจ านวนมากท่ีสุด ซ่ึงบริษทัควรจะรักษามาตรฐานเร่ืองผลตอบแทนและสวสัดิการใหเ้ป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ืองและมีอตัราเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
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การเตรียมความพร้อม (การรับรู้และความเข้าใจ) การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน:  
ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ด้านประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และ

ด้านประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนของส่วนราชการ 
PERCEPTION AND UNDERSTANDING OF THE ASEAN COMMUNITY: 

ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY, ASEAN ECONOMIC 
COMMUNITY AND ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY IN THE 

GOVERNMENT 
สุกญัญา อ า่ครองธรรม1และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

SukunyaUmkrongtum and KhanchitpolYousapronpaiboon 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อม การรับรู้และความเขา้ใจในการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียนดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียนของส่วนราชการ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนราชการมีระดบัการรับรู้และความเขา้ใจ ระดบัปาน
กลาง (F=4.25) และจากสมมติฐานพบว่า เพศ Sig(2-tailed) = 0.556 และระดับการศึกษา Sig(2-tailed) = 0.066         
มีระดบัการรับรู้และความเขา้ใจต่อประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีอายุ ส่วนราชการและประสบการณ์
การท างาน Sig(2-tailed) = 0.000 มีระดบัการรับรู้และเขา้ใจต่อประชาคมอาเซียนแตกต่างกนั 
ค าส าคัญ: การรับรู้, ความเข้าใจ, ประชาคมอาเซียน, ส่วนราชการ 
 

Abstract 
The objective of this study is to research the perception and understanding of the Asean Community: Asean 
Political-Security Community, Asean Economic Community and Asean Socio-Cultural Community in the 
government. The results show that the government sector has a moderate understanding of Asean (F=4.25). An 
assumption also emphasizes that a gender analysis is Sig(2-tailed) = 0.556 and Sig(2-tailed) = 0.066 of educative 
level respectively. These have litter different as on their level of knowledge and understanding on Asean’s 
association within three pillars. On the other hand, these whose age, government section and working experience 
Sig(2-tailed) = 0.000 and have different perspectives on the three pillars of Asean. 
Keywords: Perception, Understanding, Asean Community 
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1. บทน า 
 
     ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ประกอบดว้ย 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย  พม่า  กมัพูชา  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  

เวียดนาม ลาว ฟิลิปปินส์ และบรูไนดารุสซาลามในการรวมตวัของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนไดก้ าหนด

ความร่วมมือหลกัไว ้3 ดา้น ท่ีเรียกว่า “ 3 เสาหลกัประชาคมอาเซียน (Pillar) ” อนัไดแ้ก่ ประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน (Asean Political and Security Community: APSC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 

Economic Community: AEC)  ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (Asean Socio and Cultural Community : 

ASCC) ซ่ึงจะเป็นการบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัระหว่างประเทศโดยมีกฎเกณฑก์าร

ด าเนินงานท่ีชดัเจน ดงันั้นกระแสอาเซียนภิวฒัน์ จึงขบัเคล่ือนใหแ้ต่ละประเทศสมาชิกต่างเตรียมความพร้อม เพ่ือ

แสวงหาโอกาสเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบจากการเป็นประชาคมอาเซียนใหม้ากท่ีสุด (Kirida bhaopichitr, 1999) 

     ในส่วนของการปรับตวัในเชิงกลไกของหน่วยงานภาครัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัอาเซียน  สามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 ระดบั ในระดบัแรกคือ กลไกในระดบัชาติ ประสานงานและติดตามการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัอาเซียนใน

ประเทศส่วนการปรับตวัของหน่วยงานภาครัฐระดบัท่ีสอง เป็นระดบัภายในกระทรวงซ่ึงมกัเป็นการปรับเปล่ียน

บทบาทภารกิจในการตอบสนองต่อการเป็นประชาคมอาเซียน เร่ิมจากส านกังานปลดักระทรวงท่ีมกัมีส านกังานท่ี

ดูแลดา้นกิจการระหวา่งประเทศ บางกระทรวงไดเ้พ่ิมกองอาเซียนท่ีรับผิดชอบงานดา้นอาเซียนโดยตรง  

     ส่วนราชการมีบทบาทในการก าหนดกรอบนโยบาย และขบัเคล่ือนเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ควรมีการเตรียมความ

พร้อม และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเทศอาเซียนเป็นอย่างดี ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของการวิจยัในคร้ังน้ีเพ่ือ

ท าการศึกษาการเตรียมความพร้อม (การรับรู้และความเขา้ใจ) ในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของส่วนราชการดงักล่าว 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
ความหมายของการรับรู้ 

     นวลศิริ เปาโรหิตย ์และอุบลรัตน์ เพง็สถิตย ์(2528) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการแปลความหมายของส่ิงเร้า

ท่ีมากระทบกบัประสาทต่างๆ ของเราและแปลความหมายอย่างไร ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ในอดีตของเรา และ

สภาพจิตใจปัจจุบนั เป็นการสร้างความหมายเดียวกบัโลกภายนอกใหก้บัเราเอง 

     Huse and Bowditch (1977) กล่าววา่ บุคคลแต่ละคนเป็นเสมือนระบบชนิดท่ีสามารถรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ มาสู่ตน 

โดยผ่านประสาทสัมผสั ไดแ้ก่ การเห็นการไดย้ิน การล้ิมรสการสัมผสั การไดก้ล่ิน จากนั้น ขอ้มูลท่ีไดรั้บเขา้มาจะ

ไดรั้บการจดัระบบและกลายเป็นส่ิงท่ีรับรู้ โดยสามารถตอบสนองออกมาเป็นการกระท า ความนึกคิด และแนวคิด  
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    จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน พบวา่ทั้ง 

ปาจารีย ์รุสิแสวง (2555) และสมใจ กงเติม (2556) เห็นสอดคลอ้งกนัว่า มีระดบัการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดบั

ปานกลาง แต่มีทศันคติอยู่ในระดบัมาก คือ มีความสนใจ และแรงจูงใจ แต่ขาดทกัษะ ขดัแยง้กบัสรรเสริญ หมาย

สวสัด์ิ (2556) ไดท้ าการศึกษาการพฒันายุทธศาสตร์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 ผลของการศึกษาสอดคลอ้งกบัสิบเอกศาศวตั อาศรัยป่า (2556)  ท่ีไดท้ าการศึกษา

การรับรู้และความเขา้ใจในกลุ่มประชาคมอาเซียน ของนายทหารชั้นสัญญาบตัรในส่วนของกองทพับก ผลของการ

เก็บขอ้มูลเพ่ือศึกษาการรับรู้และเขา้ใจในกรอบความร่วมมือของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน พบว่า มีระดบัการ

รับรู้และเขา้ใจอยู่ในเกณฑ์การรับรู้ ค่อนขา้งนอ้ย  สรุปไดว้่าควรเพ่ิมนโยบายรัฐบาลให้ความส าคญักบัการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน  

     ความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนจะท าใหค้วามสมัพนัธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมภายใน

ภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมีความใกลชิ้ดกนัมากยิ่งข้ึนและมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัมากข้ึน 

โดยเป็นผลจากการเปิดเสรีทางการคา้การลงทุนและการเปิดเสรีการเคล่ือนยา้ยแรงงานวิชาชีพท่ีจะท าใหมี้การ

เคล่ือนยา้ยของบุคลากรชาวต่างชาติเขา้มาท างานในประเทศไทยมากข้ึน การอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการผา่น

แดนและการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมระหวา่งประเทศท่ีจะท าใหมี้นกัท่องเท่ียวต่างชาติมากข้ึน การเปิด

เสรีบริการดา้นการศึกษาและการแลกเปล่ียนทางดา้นเทคโนโลยี วฒันธรรมและองคค์วามรู้ จะท าใหมี้นกัศึกษา

ต่างชาติเขา้มาศึกษาในประเทศมากข้ึน และมีการแลกเปล่ียนนกัเรียน นกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากรระหวา่งกนั

มากข้ึน ซ่ึงท าใหส้ังคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรมมากข้ึน 

     การเขา้เป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียนอาจท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและผลกระทบทั้งเชิงบวกหรือลบต่อ

ประเทศไทย ซ่ึงเราอาจมองส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นโอกาสหรือภยัคุกคามก็ได ้ทั้งน้ีการพฒันาความรู้และการเตรียมความ

พร้อมเป็นเง่ือนไขส าคญัของการรับโอกาสและป้องกนัภยัคุกคามท่ีจะเกิดข้ึน (ศ.ดร.เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2546)  

 

3. วธิีการศึกษา 
 
     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจยัเชิงพรรณนาดว้ยวิธีการส ารวจ 
(Survey Research method) และวิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลคือ 1-28 กุมภาพนัธ์ 
2558 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  นายทหารสัญญาบตัรกระทรวงกลาโหม ซ่ึงปัจจุบนัมีจ านวน 57,748 คน 
ขา้ราชการพลเรือนสามญัของกระทรวงศึกษาธิการ มีจ านวน 3,353 คน กระทรวงพาณิชยมี์จ านวน 3,460 คน  และ
กระทรวงวฒันธรรม มีจ านวน 3,452 คน (สถิติก าลงัคนภาครัฐ ปี 2556 ส านักงาน กพ.) ประชากรกลุ่มตวัอย่างมี
จ านวนรวมทั้งส้ิน 68,013 คน ใชสู้ตรการก าหนดตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) 
(Cochran, 1977) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความผิดพลาดท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน 5% ดงันั้นจะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 ชุด 
โดยไม่จ ากดัเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ส่วนราชการ และประสบการณ์การท างาน  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
    
ตารางที่ 1การเปรียบเทียบเพศกบัระดบัการรับรู้และเขา้ใจท่ีมีต่อประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ 

 
การรับรู้และเข้าใจที่มต่ีอ

ประชาคมอาเซียนของส่วน
ราชการ 

 
ค่าเฉลีย่ 

X  
 

Levene’s Test for 
Equality of 
Variances 

 
t 

 
df 

Sig. 
(2-tailed) 

ชาย หญิง F Sig.    
1) ประชาคมการเมืองและ 
 ความมัน่คงอาเซียน 

4.40 4.38 5.625 0.018 
 

0.508 339.347 
 

0.612 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4.19 
 

4.17 0.129 
 

0.720 
 

-0.055 
 

398 
 

0.956 

3) ประชาคมสงัคมและ 
วฒันธรรมอาเซียน 

4.14 4.09 3.640 
 

0.057 
 

1.096 
 

398 
 

0.274 
 

รวม 4.24 4.21 1.128 0.289 589 398 0.556 

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญั  โดยรวม

ของเพศกบัระดับการรับรู้และเข้าใจต่อประชาคมอาเซียนในดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ของส่วนราชการ ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี

ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ภาพรวมการรับรู้และและเขา้ใจท่ีมีต่อประชาคมอาเซียนในดา้นประชาคม

การเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ของส่วน

ราชการ  พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญั  เท่ากบั 0.556 นัน่หมายความว่าเพศท่ีแตกต่างกนัของส่วน

ราชการ มีระดับการรับรู้และเข้าใจต่อประชาคมอาเซียน ในด้านประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ไม่แตกต่างกนั  คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 2  แสดงค่าสถิติทดสอบดา้นอายแุละระดบัการรับรู้และความเขา้ใจต่อประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ 

การรับรู้และและเข้าใจในการ

รวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของ

ส่วนราชการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นประชาคมการเมือง 

และความมัน่คงอาเซียน  

ระหวา่งกลุ่ม 1.476 3 0.492 2.384 .069 
ภายในกลุ่ม 81.700 396 0.206   
รวม 83.175 399    

ดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ระหวา่งกลุ่ม 13.449 3 4.483 13.958 .000* 
ภายในกลุ่ม 127.183 396 0.321   
รวม 140.613 399    

 ดา้นประชาคมสงัคม 

และวฒันธรรมอาเซียน 

 

ระหวา่งกลุ่ม 19.401 3 6.467 16.310 .000* 
ภายในกลุ่ม 157.019 396 0.397   
รวม 176.420 399    

การรับรู้และเข้าใจรวมทุกด้าน 
ระหวา่งกลุ่ม 6.386 3 2.129 12.213 .000* 
ภายในกลุ่ม 69.014 396 0.174   
รวม 75.399 399    

     ผลการศึกษาและวิเคราะห์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มีการรับรู้และเขา้ใจต่อประชาคมอาเซียน
ในแต่ละดา้นมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญั ท่ีค านวณไดด้งัน้ี 
     1. ดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ค่า Sig.ค านวณได้เท่ากบั 0.069มากกว่า ระดับนัยส าคัญ    
(= 0.05) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั  H0และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 คือ อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัการรับรู้
และเขา้ใจต่อ ประชาคมอาเซียน ในดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ท่ี ไม่แตกต่างกนั 
     2. ดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค่า Sig.ท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า ระดบันยัส าคญั (= 0.05) แสดง
ว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั  H0และยอมรับสมมติฐานรอง H1 คือ อายุท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการรับรู้และเขา้ใจต่อ 
ประชาคมอาเซียน ในดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ท่ีแตกต่างกนั 
     3. ดา้นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ค่า Sig.ท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า ระดบันยัส าคญั (= 
0.05) แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั  H0และยอมรับสมมติฐานรอง H1 คือ อายุท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการรับรู้และ
เขา้ใจต่อ ประชาคมอาเซียน ในดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงท่ี แตกต่างกนั 
     4. ภาพรวมการรับรู้และเข้าใจรวมทุกดา้นของประชาคมอาเซียน ค่า Sig.ท่ีค  านวณได้เท่ากบั 0.000น้อยกว่า 
ระดบันยัส าคญั (α = 0.05) แสดงวา่ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั  H0และยอมรับสมมติฐานรอง H1 คือ อายท่ีุแตกต่างกนั
มีระดบัการรับรู้และเขา้ใจต่อประชาคมอาเซียนในดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ท่ีแตกต่างกัน ดงั
ตารางท่ี 2 
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ตารางที่3แสดงค่าเฉล่ียดา้นระดบัการศึกษาและระดบัการรับรู้และความเขา้ใจต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน  

การรับรู้และและเข้าใจในการ

รวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของ

ส่วนราชการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นประชาคมการเมือง 

และความมัน่คงอาเซียน  

ระหวา่งกลุ่ม .942 3 .314 1.513 .211 
ภายในกลุ่ม 82.233 396 .208   

รวม 83.175 399   

 

 

ดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ระหวา่งกลุ่ม 2.613 3 .871 2.499 .059 

ภายในกลุ่ม 138.018 396 .349   
รวม 140.631 399  

 

 

 

  

 

 

ดา้นประชาคมสงัคม 

และวฒันธรรมอาเซียน 

 

ระหวา่งกลุ่ม 1.855 3 .618 1.403 .242 

ภายในกลุ่ม 174.565 396 .441   

รวม 176.420 399    

 
 

การรับรู้และเข้าใจรวมทุกด้าน 

 

ระหวา่งกลุ่ม 1.355 3 .452 2.415 .066 
ภายในกลุ่ม 74.044 396 .187   
รวม 75.399 399    

     ผลการทดสอบระดบัการศึกษากบัการรับรู้และเขา้ใจในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของส่วนราชการในแต่ละ
ดา้นพบวา่ 
     1.  ในด้านประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ค่า Sig. เท่ากับ 0.211มีค่ามากกว่า =0.05แสดงว่า  
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  คือ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัการรับรู้และ
เขา้ใจต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ท่ี ไม่แตกต่างกนั 
      2. ในดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค่า Sig. เท่ากบั 0.059มีค่ามากกว่า =0.05แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  คือ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัการรับรู้และเขา้ใจต่อการ
รวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในดา้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ี  ไม่แตกต่างกนั 
     3.  ในดา้นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ค่า Sig. เท่ากบั 0.242 มีค่านอ้ยกวา่ = 0.05แสดงว่า  ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) คือ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัการรับรู้และเขา้ใจ
ต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในดา้นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ท่ี ไม่แตกต่างกนั 
     4.  การรับรู้และเขา้ใจรวมทุกดา้นของประชาคมอาเซียน ค่า Sig. เท่ากบั 0.066  มีค่ามากกว่า= 0.05แสดงว่า  
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) คือ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัการรับรู้และ
เขา้ใจต่อการรวมกลุ่มประชาคม ท่ี ไม่แตกต่างกนัดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 4   แสดงค่าสถิติทดสอบดา้นสงักดัส่วนราชการกบัการรับรู้เขา้ใจต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน (AC)  

การรับรู้และและเข้าใจในการ

รวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของ

ส่วนราชการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นประชาคมการเมืองและความ

มัน่คงอาเซียน  

ระหวา่งกลุ่ม 2.573 3 .858 4.214 .006 
ภายในกลุ่ม 80.603 396 .204   
รวม 83.175 399    

ดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

 

ระหวา่งกลุ่ม 20.503 3 6.834 22.530 .000* 
ภายในกลุ่ม 120.128 396 .303   
รวม 

 

 

 

 

140.631 399  

 

 

 

  

 

 

ดา้นประชาคมสงัคมและ

วฒันธรรมอาเซียน  

ระหวา่งกลุ่ม 24.043 3 8.014 20.828 .000* 
ภายในกลุ่ม 152.377 396 .385   
รวม 176.420 399    

การรับรู้และเข้าใจรวมทุกด้าน 
ระหวา่งกลุ่ม 7.857 3 2.619 15.356 .000* 
ภายในกลุ่ม 67.542 396 .171   

รวม 75.399 399    
     ผลการทดสอบสังกดัส่วนราชการกบัการรับรู้และเขา้ใจในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของส่วนราชการใน
แต่ละดา้นพบวา่ 
     1.ในดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ค่า Sig. เท่ากับ 0.006  มีค่าน้อยกว่า= 0.05แสดงว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  คือ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัการรับรู้และ
เขา้ใจต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ท่ี แตกต่างกนั 
     2. ในดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค่า Sig. เท่ากบั 0.000  มีค่านอ้ยกว่า= 0.05แสดงว่า  ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  คือ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั  มีระดับการรับรู้และเข้าใจต่อการ
รวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในดา้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ี แตกต่างกนั 
     3. ในดา้นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ค่า Sig. เท่ากบั 0.000  มีค่านอ้ยกว่า = 0.05แสดงว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คือ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัการรับรู้และเขา้ใจต่อ
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในดา้น ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียนท่ี แตกต่างกนั 
     4.การรับรู้และเขา้ใจรวมทุกดา้นของประชาคมอาเซียน ค่า Sig. เท่ากบั 0.000  มีค่าน้อยกว่า= 0.05แสดงว่า
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คือ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัการรับรู้และ
เขา้ใจต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ท่ี แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการรับรู้และเขา้ใจต่อประชาคมอาเซียน (AC) จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

การรับรู้และและเข้าใจในการ

รวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของ ใน

ส่วนราชการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นประชาคมการเมืองและความ

มัน่คงอาเซียน  

ระหวา่งกลุ่ม 1.923 5 .385 1.865 .099 
ภายในกลุ่ม 81.252 394 .206   
รวม 83.175 399    

ดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ระหวา่งกลุ่ม 14.299 5 2.860 8.919 .000* 
ภายในกลุ่ม 126.333 394 .321   
รวม 140.631 399    

ดา้นประชาคมสงัคมและ

วฒันธรรมอาเซียน  

ระหวา่งกลุ่ม 13.976 5 2.795 6.779 .000* 
ภายในกลุ่ม 162.444 394 .412   
รวม 176.420 399    

 

การรับรู้และเข้าใจรวมทุกด้าน 

 

ระหวา่งกลุ่ม 5.992 5 1.198 6.802 .000* 

ภายในกลุ่ม 69.408 394 .176   
รวม 75.399 399    

     ผลการทดสอบดา้นประสบการณ์การท างานกบัการรับรู้และเขา้ใจในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของส่วน
ราชการ ในแต่ละดา้นพบวา่ 
     1. ในดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ค่า Sig. เท่ากับ 0.099  มีค่ามากกว่า= 0.05แสดงว่า  
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  คือ ประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัการ
รับรู้และเขา้ใจต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนท่ีไม่แตกต่างกนั 
     2. ในดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค่า Sig. เท่ากบั 0.000  มีค่านอ้ยกว่า= 0.05แสดงว่า  ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  คือ ประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัการรับรู้และเขา้ใจ
ต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ี แตกต่างกนั 
     3. ในดา้นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ค่า Sig. เท่ากบั 0.000  มีค่านอ้ยกวา่ = 0.05แสดงว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คือ ประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัการรับรู้
และเขา้ใจต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในดา้นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ท่ี แตกต่างกนั 
     4.  การรับรู้และเขา้ใจรวมทุกดา้นของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ค่า Sig. เท่ากบั 0.000  มีค่า
นอ้ยกวา่ = 0.05แสดงวา่  ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คือ ประสบการณ์การ
ท างานท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัการรับรู้และเขา้ใจต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ท่ี แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 5 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ลกัษณะประชากรศาสตร์ต่อการเตรียมความพร้อม (การรับรู้และความเขา้ใจ) การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน : 
ดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และดา้นประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียนของส่วนราชการ   
     1. เพศ  การรับรู้และความเขา้ใจในดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนของเพศชาย มีค่าเฉล่ีย 4.40 
อยูใ่นเกณฑ ์รับรู้ปานกลาง ในขณะท่ีเพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 4.38 อยูใ่นเกณฑ ์รับรู้ปานกลาง  
     ระดบัการรับรู้และเขา้ใจในดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเพศชาย  มีค่าเฉล่ีย 4.19 อยู่ในเกณฑ ์รับรู้ปาน
กลาง ในขณะท่ีเพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 4.17 อยูใ่นเกณฑ ์รับรู้ปานกลาง  
     ระดบัการรับรู้และเขา้ใจในดา้นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียนของเพศชาย  มีค่าเฉล่ีย 4.14  อยูใ่นเกณฑ ์
ปานกลาง ในขณะท่ีเพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 4.09 อยูใ่นเกณฑ ์รับรู้ปานกลาง 
     สรุปผลการวิจยัของตวัแปรดา้นเพศท่ีมีผลต่อการรับรู้และเขา้ใจในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของส่วน
ราชการ เพศชาย มีค่าเฉล่ีย 4.24  และเพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 4.21 อยูใ่นเกณฑ ์รับรู้ปานกลาง 
     2. อายุ อายนุอ้ยกวา่ 25 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 มีระดบัการรับรู้อยูใ่นเกณฑ ์รับรู้ปานกลาง 
     อาย ุ25-35 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29  มีระดบัการรับรู้อยูใ่นเกณฑ ์รับรู้ปานกลาง 
     อายรุะหวา่ง 36-45 ปี ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.27   มีระดบัการรับรู้อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง  
     อาย ุ46 ปีข้ึนไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.88 มีระดบัการรับรู้อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง 
     สรุปผลการวิจยัของตวัแปรดา้นอายท่ีุมีผลต่อการรับรู้และเขา้ใจในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของส่วน
ราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 อยูใ่นเกณฑ ์รับรู้ปานกลาง 
     3.  ระดบัการศึกษา  ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง 
     ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 อยูใ่นเกณฑ ์รับรู้ปานกลาง 
     ระดบัการศึกษาปริญญาโท ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 อยูใ่นเกณฑ ์รับรู้ปานกลาง 
     ระดบัการศึกษาปริญญาเอก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 อยูใ่นเกณฑ ์รับรู้ค่อนขา้งมาก 
     สรุปผลการวิจยัของตวัแปรดา้นระดบัการศึกษาท่ีมีผลต่อการรับรู้และเขา้ใจในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
ของส่วนราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 อยูใ่นเกณฑ ์รับรู้ปานกลาง 
     4.  ส่วนราชการ ส่วนราชการกระทรวงกลาโหม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 มีระดบัการรับรู้อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง 
     กระทรวงศึกษาธิการ พบวา่  มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.34 มีระดบัการรับรู้อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง 
     กระทรวงพาณิชยจ์ะพบวา่  มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.71 มีระดบัการรับรู้อยูใ่นเกณฑ ์ค่อนขา้งมาก 
     กระทรวงสงัคมและวฒันธรรมจะพบวา่  มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.46 มีระดบัการรับรู้อยูใ่นเกณฑ ์ค่อนขา้งมาก 
     สรุปผลการวิจยัของตวัแปรดา้นต าแหน่งงานท่ีมีผลต่อการรับรู้และเขา้ใจในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของ
ส่วนราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 อยูใ่นเกณฑ ์รับรู้ปานกลาง 
     5. ประสบการณ์การท างาน นอ้ยกวา่ 1 ปี  มีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 4.16  ถือวา่มีระดบัการรับรู้อยู่ในเกณฑ ์ปานกลาง 
     ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 1-5 ปี  มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.32   ถือวา่มีระดบัการรับรู้อยู่ในเกณฑ ์ปานกลาง 
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     ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 5-10 ปี  มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.29  ถือวา่มีระดบัการรับรู้อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง 
     ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10-15 ปี  มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.24  ถือวา่มีระดบัการรับรู้อยู่ในเกณฑ ์ปานกลาง 
     ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 15-20 ปี  มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.97  ถือวา่มีระดบัการรับรู้อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง 
     ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 20 ปี  มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.89  ถือวา่มีระดบัการรับรู้อยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง 
     สรุปผลการวิจยัของตวัแปรด้านประสบการณ์การท างานท่ีมีผลต่อการรับรู้และเขา้ใจในการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 อยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

ข้อเสนอแนะ  

     ผลการวิจยัพบว่า ด้านเพศ เพศหญิง มีระดับการรับรู้อยู่น้อยท่ีสุด สังคมหรือส่ือต่างๆ ควรให้ความสนใจ 

สอดแทรกและรณรงคพ์ดูถึงการเปิดเขา้สู่ประชาคมอาเซียนมากข้ึน ควรมีการเตรียมความพร้อม การรับรู้แลว้เขา้ใจ

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ศึกษาถึงโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนอย่างถ่องแท ้เพ่ือท่ีจะไดรั้บประโยชนจ์ากการ

เปิดประชาคมอาเซียน 

     ดา้นอายุ ช่วงอายุ 46 ปีข้ึนไป มีระดบัการรับรู้นอ้ยท่ีสุด จึงควรท าใหเ้กิดการรับรู้มากยิ่งข้ึน โดยสามารถพฒันา

ไดจ้ากการจดัอบรมภายในองคก์รใหข้อ้มลูและสอดคลอ้งเก่ียวกบังานท่ีท าเช่ือมโยงกบัประชาคมอาเซียน 

     ดา้นระดบัการศึกษา ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีระดบัการรับรู้ท่ีน้อยท่ีสุด ปรับปรุงไดโ้ดยการจดัอบรม หรือ

ประชาสมัพนัธ์ใหข้อ้มลู  

     ด้านส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม มีระดับการรับรู้น้อยท่ีสุด แก้ไขได้โดยการรณรงค์เพ่ิมข้ึน เช่น จัด

นิทรรศการ จดักิจกรรม การจดัการฝึกอบรม การศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ 

     ดา้นประสบการณ์การท างานพบว่าประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปี มีระดบัการรับรู้นอ้ยท่ีสุด การรับรู้

อาจจะเกิดข้ึนจากสภาวะแวดลอ้มมากกว่า เพราะฉะนั้นควรให้บุคลากรรับรู้ถึงงานท่ีเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนใน

ส่วนราชการของตน แมไ้ม่ใช่ส่วนงานท่ีตนไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ี 
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Knowledge Management and Innovation Bring Success to Metal Replacement 
Industries in Thailand 

Akhraphong Phongwattana and Ek-anong  Tangrukwaraskul 
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Abstract 

The need for metal replacement comes from an increasing awareness of the environment, competition, customer 
demands, and new market area. This inevitably forces the firm to have innovation and to adopt high technology 
with substantial knowledge. Within the discourse, knowledge is considered as a potential key competitive 
advantage, as it helps to increase innovation within the metal replacement industries. This paper focuses on the 
role of Knowledge Management activities in sustaining and enhancing innovation efficacy in metal replacement 
industries in order to succeed in their business. The paper particularly seeks to establish a KM activities model 
within which the principles of innovation efficacy can be incorporated. First, there is a review of the innovation 
efficacy and KM activities literature and their cooperative interaction. A possibility of KM activities model 
which incorporates innovation efficacy is suggested. Second, a research study seeks to examine and to develop 
the model using inductive grounded theory approach. The study involved socially the representing 98 firms in the 
metal replacement industries in Thailand, each of which activities meanings in regard to innovation efficacy and 
the key areas of KM activities as outlined in the model. We anticipate that effective knowledge management 
activities can incorporate with innovation efficacy drivers in key success of metal replacement industries 
including Home Appliance, Packaging, and Automotive industries in Thailand. 

Keywords: KM activities, Innovation efficacy, Metal replacement industries 
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Introduction 

     Nowadays, companies that are not aware of knowledge management (KM) or its concepts are considered 
illiterate and less competitive in the business context. In order to thrive in a turbulent market and high degree of 
competitive rivalry in an industry where businesses are encouraged to engage in price wars (competitive price 
reductions), investment in innovation, new products, or intensive promotion; all of which are likely to increase 
costs and lower profits, a company must have the concept pertaining to its intellectual asset. The advantages 
gained from knowledge management activities could be realized through new product development which entails 
firm’s competitive advantage. 

     Due to the scarcity of natural resources particularly metal and a wide spread public attention to concern about 
the world environment such as greenhouse effect and air pollution caused by trace metal and industrial emission 
(Lee and Von Lehmden, 1973), metal replacement industry has continued to expand as it proposed an alternative 
to save the natural resources for their offspring. Plastics are one of the most regular materials being selected to 
replace the metal due to its properties. The main driver to switch from metal to plastic is the overall cost 
reduction combined with design flexibility and weight reduction (Ghassemieh, 2011). The process to replace 
metal is not only limited to raw material selection, but it also involve other considerations such as manufacturing 
(process and secondary operations), regulations (Green product, Non-CFC material, OHSA law and regulation, 
WEE (Directive 2012/19/EU), REACH ((EC) No 1907/2006), and RoHS (Directive 2002/95/EC), and design 
(attractive design, safety issue, and maximum utilization). While metals offer an excellent array of properties and 
have long been associated with high precision and high quality products, plastics display an equally impressive 
range of properties (The Institute of Materials, Minerals, and Mining). However, innovation in metal replacement 
industry is emerging and terribly needed. Therefore, there is a need to closer look into the role of knowledge 
management activities in metal replacement industries, to examine how innovation efficacy can be triggered by 
successful knowledge management and to explore how this activity provide competitive advantage of the 
business in metal replacement industries in Thailand. 

      

Literature Review 

    The specific problems of the toxicity of metals in industry have been well documented elsewhere, and the 
excellent reviews by Elkins and Browning (1969) are recommended to those with further interests in this area. 
Not only the toxicity of metals have a big impact to the environment, but the global warming and climate changes 
issue are also taken the public interest. Obviously, many countries have set up the regulation and campaign for 
less consumption of the natural resource and energy, and recycling the natural resource. These issues become the 
major driver for mankind to find and use the new material with less global environmental degradation.  Plastic is 
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one of the materials selected to replace the metal due to versatility. Many companies have already replaced 
components of their products with materials offering the low-cost, weight–reduction options and to supplement 
their green footprint on the environment. Today we can see metal is replaced by plastic in industries like 
automotive, aviation, medical, lighting, electrical, electronics, furniture, and so on.  

1.  Benefit of Plastics in Metal replacement industry 

     The main merits of plastics over metal are system-cost reduction, part integration, combining multiple parts, 
removal of fasteners, assembly time reduction, functional integration, product differentiation, weight reduction, 
corrosion resistance, dent resistance, scratch resistance, noise dampening, molded-in color, and eliminate 
secondary operations (IJARME: ISSN: 2231 –5950, 3 (1):  2013). 

     Plastic material plays a significant role in cutting-edge technologies. Most manufacturing industries use plastic 
because the material can be machined, cast, formed and joined into different shapes with relative ease. This 
means that plastics can be used where precision engineering requirement are needed (Redfern, 1999). With the 
knowledge and innovation of firm, plastics are applied to replace metal in many applications. The reasons of 
using plastic are weight reduction, corrosion resistance, cost reduction, and ease of forming. These qualities make 
manufacturer possible to vary products with simple shapes such as syringes, bottles, tubes, and catheters, as well 
as more complicated body part. The automobile industry is seeing an increased need for the application of 
plastics and their derivatives in the design and manufacture of automotive structural components in order to 
reduce weight and cost, which improve fuel efficiency (Surest and Chapman, 1999). The attractiveness of plastics 
as engineering materials in manufacturing is a result of ease with which the material can be molded into intricate 
shapes. The electronic and telecommunication industries have taken advantage of this property to manufacture 
numerous components. Moreover, plastics show the important role in reducing our impact on natural resources 
because several thousand tons of plastics are recycled each year. There are also research efforts into developing 
biodegradable plastics for the packaging and agriculture industries where recycling practices cannot be applied. 

2.  Innovation brings success to manufacturing industry 

     Innovation is the base for organizational survival (Damanpour and Evan, 1984, Han et al., 1998, Hurley and 
Hult, 1998). The findings uniformly indicate that firm innovation is the key for an organization’s survival in the 
volatile environment, Innovation capabilities are critical to achieving a superior innovation performance. This is 
because the markets are characterized by short product life cycle and high rate of new product introduction.  A 
firm with a great innovation capability will enjoy a high innovation performance (Drucker, 1954). Product 
innovation refers to an introduction of a good or service that is new or significantly improved with respect to its 
characteristics or intended uses. This includes significant improvements in technical specifications, components 
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and materials, incorporated software, user friendliness or other functional characteristics. Therefore, it implies 
two conditions: novelty and use (Gee, 1981). 

3.  Measure level of innovation – Product Innovation Efficacy 

     Innovation is hard to measure and what to be contained within it is hard to define. That is why proxies are 
used frequently to measure innovation, proxies can be easier to define and measure (Smith, 2005 and Bailey et 
al., 2003). There are many proxies indicating the level of innovation such as Intramural and extramural R&D 
expenditures, Technology improvements expenditure, Training expenditures related to innovation activities, 
Turnover from innovation, Bibliometrics, Patents, Efficacy, Efficiency. (M. Marins, 2008, J. Alegre, R. Lapiedra 
and R. Chiva, 2006). There is a need to consider an approach to product innovation measurement that focuses 
upon the end of the innovation process, where the innovations are marketed commercially. Such output; product 
innovation measures would aid researcher to improve the efficiency of technological and economic development 
and the commercialization of innovation activity (R. Coombs et al., 1995). Therefore, the product innovation 
efficacy has been selected as innovation proxy in this research. 

4.  Knowledge Management plays an important role in success in manufacturing industry. 

     Companies today are encountering the important challenges such as the need to reduced time-to-market, 
manufacturing costs or the management of products with higher technology. In this kind of situation, the firm is 
encouraged to implement of new management techniques such knowledge management (KM) to increase 
competitive advantage. “Knowledge allows the making of predictions, casual associations, or descriptive 
decisions about what to do” (Bohn, 1994). In the plastics manufacturing, for example in compounding 
manufacturer; in order to formulate the color and mix the raw material, essentially need experience persons to 
operate the machine, and also the injection and extrusion molding machine must use specialist to manage and 
control the machine to work properly as there are productivity, safety and labor issues concerned. The databases 
storing and keeping knowledge properly and interactive knowledge sharing and creation facilities are needed 
(Swan et al., 1999). 

5.  Measuring Knowledge Management 

     Our indicator for knowledge management level is focusing on collaborative KM techniques that potentially 
lead to the exchange of ideas and knowledge. The collaboration is measured based on awareness (Knowledge of 
what to document, how to document, acquisition, capture, assembling, integration) (Cantner, Joel, Schmidt, 2009, 
and Brown, 2007), and behavior (Participation in KM activities such as Open communication of ideas and 
concepts among departments, regular meeting of department heads, temporary exchange of personnel, 
committees/teams presentation, sharing, seminars, and workshops involving several departments). Proper 
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management and leveraging of knowledge can propel an organization to become more not only innovative, but 
also adaptive and intelligent.   

6. The relationship between KM and Innovation 

      Innovation process highly depends on knowledge (Gloet andTerziovaski, 2004), especially on tacit 
knowledge (Leonard and Sensiper, 1998). New and valuable knowledge is created and converted into products, 
services and processes (Choy, Yew, & Lin, 2006), by transforming general knowledge into specific knowledge. 
Thus, KM has become an important strategy for improving corporate competitiveness and performance (Wong 
and Aspinwall, 2004, 2006). Knowledge management and innovation activities are closely linked. According to 
Schumpeter, innovation is the result of a recombination of conceptual and physical materials there were 
previously in existence (Shcumpeter, 1935). The task of innovating firm is to reconfigure existing knowledge 
assets and resources and to explore new knowledge (Galunic et al.,1998, Grant, 1996, Nonaka et al., 1995). 
Darroch et al., (2005) confirm the positive role of knowledge dissemination on innovation success. Our study is 
an attempt to provide research on that area by leveling KM with the collaborative technique. The literature which 
we have reviewed bring us to hypothesis the relationship of KM and innovation that how KM catalyze non-
innovative firms becomes innovative firms, and consequently the collaboration of KM and innovation make the 
firms become successful in their business.  

7.  Proposed research framework (based on the literature reviewed)  

     This research is to explore the relationship between knowledge management in term of knowledge 
management activities and innovation using the efficacy of product innovation as a proxy (UIS OSLO Manual, 
2005), which play important role to bring success to metal replacement industries in Thailand. There is a clear 
link between knowledge management and innovation offering both organizations and those who work in that 
organization an opportunity to improve both the business and the work satisfaction thru increased innovation in 
product (McAdam, 2000). To increase knowledge and enhance the innovation process is to open the 
communication and flexible structures within the organization, because it urges people to create new ideas and 
share their tacit knowledge. Hence, we expect that the knowledge management activities will foster the firm to 
have the higher degree of innovation. The input of knowledge with well management will catalyze the 
organization to become more innovation with the output of product innovation. Thus these will bring the metal 
replacement firm become more competitive, profitable and successful in their business. 

Hypotheses 

     We present a perspective on the metal replacement industries in Thailand success with both of knowledge 
management activities and product innovation in order to prepare our hypotheses. Knowledge management and 
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innovation in general are expected to have a positive impact on the performance of metal replacement industries 
in Thailand. Therefore, our hypotheses are as follows: 

H1: More Knowledge management activities results in higher product innovation efficacy 

H2: There are different Knowledge management activities in each sector 

H3: There are different Product innovation efficacies in each sector 

H4: Bigger firm size results in more knowledge management activities 

H5: Bigger firm size results in higher product innovation efficacy 

Research Methodology 

     This study will use a mixed of quantitative and qualitative methods (Tashakkori and Teddlie, 2003). When 
used in combination, quantitative and qualitative methods complement each other and allow for more complete 
analysis in complex issue of knowledge management activities and product innovation efficacy. In quantitative 
research, an investigator relies on numerical data (Charles and Mertler, 2002), and qualitative research is “an 
inquiry process of understanding” where the researcher develops a “complex, holistic picture, analyzes words, 
reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting” (Creswell, 1998:15).  

     Reliance Plaschem Company Limited (RPC) is one of the leading engineering plastics distributors and plastics 
design solution providers in Thailand. The company was established in July 1995, and has about 350 
manufacturers in its customer list at present. Its customers are in home appliance (50%), packaging (25%), and 
automotive industries (20%), others (5%) and positioned in the industries as End-users (own brand), Assembly 
manufacturers (1st tier) and injection, extrusion and blow molding plastics manufacturers (2nd tier). There are 
252 manufacturers must process and produce plastic parts in accordance with the drawing of parts design being 
specified by the End-user. The rest of 98 manufacturers as the population for this study are in Home appliances, 
Packaging and Automotive manufacturing with plastic molding in house.   

Phase 1 Quantitative Research 

     We will examine knowledge management activities to contribute innovation by adopting the question from 
The German Pilot Study in the Framework of the OECD study (Edler, 2002). The question will represent 
“Awareness and Behavior of KM activities”. In addition, product innovation performance as a concept with 
efficacy dimension, we will measure through eight items by adopting OECD-EUROSTAT (1997) method. 
Innovation efficacy reflects the degree of success of an innovation. We will apply Likert marking system on both 
of KM activities and Innovation efficacy for respondents to have a reference to compare their performance.  
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     The questionnaire will be sent to the R&D director of 98 manufacturers. We choose to elicit responses from 
R&D directors because they are responsible for innovation inputs and outputs. In case of the manufacturer that 
does not have R&D directors; the questionnaire will be sent to the general manager or Department manager. We 
will use inferential statistics to analysis the data and will use Correlation analysis for H1, H4, and H5, F-test to 
analyze H2 and H3, and t-test to analyze H2 and H3. And the validity of analysis is controlled by the variable 
control: sector and firm size that exist in the industries. 

Phase 2 Qualitative Research 

     The sample for this study is purposively defined to include a homogeneous set of firms and show the high 
degree of knowledge management and innovation characteristics based on Industry sector (Home appliances, 
Packaging and Automotive), Firm size (Registered capital is 5,000,000 Baht or above, 200 employees or above, 
10 years experiences in business, and at least one unit of plastics molding facilities support (injection, extrusion, 
blow, rotational, and casting molding machine), R&D Team or equivalent level of R&D team is existing, and 
Relationship (The good relationship between the researcher and studied firms are very important, the researcher 
can obtain the correct details from R&D personnel’s). We conducted the pilot survey with RPC’s customer via 
phone to reconfirm and matched the received information with the criteria. Consequently, we found only 10 
manufacturers completely respond to our criteria for an interview.  

     The interview protocol will include seventeen open-ended questions, the interviewees will receive the 
interview questions prior to the schedule of appointment and will be informed the interview will be in writing 
record and interviewees will have an opportunity to review and, if necessary, correct the contents of the interview 
after it has been transcribed. 

     The data will be analyzed with Inductive approach; using the research questions to group the data and then 
look for similarities and differences, and we use descriptive statistics to analyze and describe data that are 
collected from depth-interview method. We will compare and verify the data from these 2 phases together and 
find if there are any supportive results and make the conclusion.  

Expected Research Findings 

     We expect that the knowledge management activities will foster the firm to have the higher degree of 
innovation. Consequently, it will contribute to the metal replacement industries growth and expansion, and could 
be one of the methods that help preserving the environment; to reuse or recycle what consumed and to reduce 
unnecessary wastes.  
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการมส่ีวนร่วมของพนักงานในการพฒันาระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO9001:2008 กรณศึีกษา บริษทัสยามกลาสอนิดัสทรี จ ากดั 

Factors Influencing Employees Participation in Development of Quality Management 
System ISO 9001: 2008: A Case Study of Siam Glass Industry Company Limited 

ณฐัฐา  แก้วนวล* และ ทพิย์รัตน์  เลาหวเิชียร** 
Nattha  Kaewnoul * and  Tipparat Laohavichien** 

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการน าเสนอท่ีมุ่งเนน้เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของพนกังานและปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษทัสยามกลาสอินดสัทรี จ  ากดัในการพฒันาระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO9001: 2008 จ านวนประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนกังาน บริษทัสยามกลาสอินดสัทรี จ  ากดั 
(โรงงานอยุธยา) จ านวน 300 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและก าหนดค่า
ความเช่ือมัน่ในการศึกษาเป็น 95% สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียรสันโดยคาดว่าผล
การศึกษาจะแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัน่าจะท าให้ระดบัการมีส่วนร่วมแตกต่างกนัและ
ปัจจยัสนบัสนุนมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของพนกังาน. 
 

ค าส าคัญ  การมีส่วนร่วมของพนักงาน, การพฒันาระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2008, การ-
จดัการคุณภาพ 

Abstract 
This study purposes a proposal that focus on the objective was to study the level of employees 

participation in the development of quality management system ISO9001:2008. And to study the factors 
influencing employees participation in that system at Siam Glass Industry Co., Ltd. Population of this 
study was 300 employees and the confident level of this study was 95%. The data of this study were 
analyzed using statistics, i.e., frequency, percentage, means, standard deviation, t-test, F-test and the 
Pearson. The expected result is that the different personal factor have different effect on employee 
participation and supportive factor correlated with the participation of employees.  

Keywords   Employees Participation, Development of quality management system ISO900:2008, Quality -
Management 
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บทน า 
ในสภาวะปัจจุบนั การแข่งขนัทางธุรกิจมีเพิ่มมากข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผูป้ระกอบการ

ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นธุรกิจขนาดใดก็จ  าเป็นตอ้งสร้างหนทางหรือวธีิการในการท่ีจะพฒันาสินคา้และบริการทั้ง
ในดา้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และตน้ทุน เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัลูกคา้ หรือผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสูงสุดตามความสามารถเพราะลูกคา้มีความเปล่ียนแปลงความตอ้งการอยู่
เสมอ ดงันั้ นการเข้มงวดในคุณภาพของผลิตภณัฑ์จึงเป็นส่วนส าคญั ในบางคร้ังอาจต้องท าเหนือความ
คาดหวงัลูกคา้เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด  ผูป้ระกอบการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ได้
อยา่งสม ่าเสมอและรวดเร็วยอ่มสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอีกทั้งการให้ความส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพ
จะมีผลต่อธุรกิจหรือองค์การในดา้นช่ือเสียง ดา้นก าไรขององค์การ และเพิ่มความไวว้างใจต่อองคก์ารและ
สามารถสร้างช่ือเสียงใหก้บัประเทศอีกดว้ย 

อนุกรมมาตรฐาน  ISO9001 ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน  (International 
Organization for Standardization) เป็นอนุกรมมาตรฐานระบบคุณภาพท่ีประเทศต่างๆ ทัว่โลกยอมรับและ
ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการด าเนินการของผูผ้ลิตและผูใ้หบ้ริการในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจ
ในคุณภาพของสินคา้และการบริการโดยในปัจจุบนัน้ีตลาดร่วมยุโรปไดรั้บมาตรฐาน ISO9001 เพื่อใช้กบั
สินคา้ระหวา่งประเทศและสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศ นอกจากน้ีเง่ือนไขของ GATT (General Agreement 
on Tax and Tariff) ไดก้ าหนดใหป้ระเทศคู่คา้ใชม้าตรฐาน ISO9001 เป็นมาตรฐานสากลท่ียอมรับซ่ึงกนัและ
กนั (ประเสริฐ  สุทธิประสิทธ์ิ, 2544: 3)  

การไดรั้บใบรับรองระบบ ISO9001 ขององค์การต่างๆ จึงเป็นการยกระดบับริษทั เน่ืองจากระบบ 
ISO9001 สามารถใชไ้ดทุ้กอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ การคา้และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ อีกทั้งเหมาะกบับริษทัทุกขนาดโดยเฉพาะบริษทัขนาดเล็กท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาธุรกิจ (นนัท
วฒัชยั  วงษช์นะชยั และ ตระกลู  จิตวฒันากร,  2552: 66) 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกบริษทั สยามกลาสอินดสัทรีจ ากดั โดยเลือกศึกษาเฉพาะโรงงานท่ีอยุธยา 
ซ่ึงด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตขวดแก้ว( Manufacturing of glass bottle) โดยโรงงานน้ีได้เห็นความส าคญั
ของการผลิตสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานและไดต้ระหนกัถึงความตอ้งการของลูกคา้ในส่ิงท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง
จากผูข้ายผลิตภณัฑ์ตามท่ีตอ้งการตั้งแต่คร้ังแรกท่ีไดรั้บมอบผลิตภณัฑ์และทุกคร้ังต่อๆไป ทั้งน้ีเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้โดยบริษทัฯ ได้น าระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008  เขา้มาใช้ในการบริหารงาน
ดา้นคุณภาพ นโยบายในการด าเนินงานของบริษทัฯ  คือ  ด าเนินการผลิตขวดแก้วท่ีดี และมีคุณภาพ โดย 
โรงงานท่ีสมุทรปราการได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001  มาตั้งแต่ปี 2548  โรงงานท่ีโรจนะ
ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001  มาตั้งแต่ปี 2556   โรงงานท่ีอยุธยาได้รับการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ  ISO 9001  ในปี 2557  โรงงานท่ีสมุทรปราการได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO14001  มาตั้งแต่ปี 2555  โรงงานท่ีโรจนะ ก าลงัขอรับการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการ
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ส่ิงแวดล้อม ISO14001 และโรงงานอยุธยาก าลงัขอรับการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการพลังงาน  ISO 
50001 
 ในการพฒันาระบบการบริหารงานคุณภาพISO9001ของบริษทัสยามกลาสอินดสัทรี ท าโดยแต่งตั้ง
คณะท างานจากโครงสร้างปกติขององคก์ารของหน่วยงาน ซ่ึงกรรมการส่วนมากจะอยูใ่นระดบัหวัหนา้งาน
ข้ึนไป แต่มีพนกังานท่ีตอ้งประสานงานเก่ียวกบัระบบการบริหารงานคุณภาพISO9001 ซ่ึงพนกังานกลุ่มน้ี
จะตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในระบบการบริหารงานคุณภาพISO9001 เป็นอย่างดี จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมของพนกังานและปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนกังานบริษทัสยาม
กลาสอินดัสทรี จ  ากัดในการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2008รวมทั้ ง ปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆ เพื่อทราบถึงระดบัการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษทัสยามกลาสอินดสัทรี จ  ากดั ในการ
พฒันาระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ซ่ึงขอ้มูลจะสะทอ้นถึงส่ิงท่ีควรการพฒันาหรือให้ความส าคญั
เพื่อเพิ่มระดบัการมีส่วนร่วมของพนกังานในการพฒันาระบบการบริหารงานคุณภาพISO9001 
 
 เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ความหมายของการมีส่วนร่วม  
 การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้เห็นไดท้ัว่ไปโดยบุคคลในองคก์ารหรือ
สังคมมีพฤติกรรมเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้เกิดการติดต่อร่วมมือระหวา่งกนัและด าเนินกิจกรรม
น าไปสู่เป้าหมายเพื่อผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  การมีส่วนร่วมมีความหมายท่ีกวา้งและสามารถน าไปเช่ือมโยงกบั
ประเด็นต่างๆ ซ่ึงท าใหมี้ความหมายท่ีหลากหลายแตกยอ่ยตามขอบเขตท่ีน าไปประยุกตเ์ช่ือมโยง เช่น ทาง
การเมืองจะใชค้  าวา่ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน” ส าหรับทางดา้นเศรษฐกิจใชค้  าวา่ “การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาประเทศ” หรือทางด้านส่ิงแวดลอ้มเน้นในประเด็น “การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการท ารายงานส่ิงแวดลอ้ม” และทางดา้นการบริหารจะเป็น “การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม” เป็นตน้ โดยมีลกัษณะท่ีส าคญัของการมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1) การ
เขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมในความพยายามพฒันา  2) ไดรั้บส่วนแบ่งในผลประโยชน์ของการกระท าตามท่ีควรจะ
เป็น  3) มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การวางแผน รวมทั้งการมีส่วนร่วมกิจกรรม
ในโครงการ  (ศิริเพญ็  เน่ืองจ านงค,์ 2542:10 ) 
 
 แนวคิดทฤษฏีเกีย่วกบัระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 
 มาตรฐาน ISO 9001 เป็นทางเลือกในการพฒันาดา้นคุณภาพท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย คุณภาพจาก
การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการท างานจะสามารถควบคุมตน้ทุนได้ดีข้ึนและท าให้กระบวนการ
ต่างๆเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาจกล่าวไดว้า่ ISO 9001 เป็นเพียงมาตรฐานเดียวท่ี
ใชใ้นการตรวจสอบเพื่อรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ หรือเป็นมาตรฐานขอ้ก าหนด 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%20%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
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 ISO คื อ  อ ง ค์ ก า รส าก ล ท่ี ตั้ ง ข้ึ น ใน ปี  1 9 4 6  มี ช่ื อ เต็ ม ว่ า  International Organization for 
Standardization ก าหนดมาตรฐาน ISO 9000 ข้ึนในปี 1987 และมีการปรับปรุงคร้ังแรกเม่ือปี  1994 
มาตรฐาน ISO 9000 เป็นมาตรฐานสากลส าหรับการรับรองระบบประกนัคุณภาพของผูผ้ลิตในการผลิต
สินคา้และให้บริการซ่ึงส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมไดน้ ามาใชเ้ป็นมาตรฐานเพื่อการให้การ
รองรับโดยมีหลกัการและเหตุผลเดียวกนั เรียกว่า ISO/มอก 9000  และประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 
2534 (สุทิน  เห็นคุณความดี, 2540:12) ซ่ึงสถาบนัรับรองมาตรฐาน ISOไดอ้ธิบายถึงความหมายของอนุกรม 
ISO 9000 คือ มาตรฐานสากลส าหรับระบบบริหารงานคุณภาพเป็นการจดัการทางด้านคุณภาพและการ
ประกนัคุณภาพ ในระดบัพื้นฐาน ท่ีมุ่งเน้นให้มีความเท่าเทียมกนัในมาตรฐานของระบบ ซ่ึงจะมีการปรับปรุง
ตามความเหมาะสม โดยเร่ิมปี ค.ศ 1987 ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ปี ค.ศ. 1994 คร้ังท่ี 2 ปีค.ศ. 2000 ซ่ึงการปรับปรุง
คร้ังล่าสุดเป็นปี ค.ศ.2008 เพื่อใหต้อบสนองและเขา้กนัไดก้บัระบบการจดัการอ่ืนๆ เช่น ISO 14001  
 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการคุณภาพ 
  ระบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management) คือการจดัการทุกเร่ืองในองค์การให้ได้ตาม
นโยบายคุณภาพท่ีก าหนด โดยการเร่ิมต้นจากการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และนโยบาย มีการ
วางแผน จดัเตรียมทรัพยากร และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างคุณภาพ ตลอดจนตวัช้ีวดัคุณภาพท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีชดัเจน มีกิจกรรมหลายระบบท่ีสามารถน ามาใช ้เช่น ดา้นประกนัคุณภาพจะมี
ระบบบริหารคุณภาพซ่ึงไดแ้ก่ ระบบ IPOO (Input-Process-Output-Outcome) 
 โดยทัว่ไประบบท่ีดี จะตอ้งเป็นการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้อย่างประหยดัและเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ถา้
ระบบใดมีผลผลิตทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพมากกวา่ขอ้มูล วตัถุดิบท่ีป้อนเขา้ไป ก็ถือไดว้า่เป็นระบบท่ี
มีคุณภาพ ในทางตรงข้ามถ้าระบบมีผลผลิตท่ีต ่ ากว่าข้อมูลวตัถุดิบท่ีน าไปใช้ ก็ ถือว่าระบบนั้ นมี
ประสิทธิภาพต ่า ซ่ึงลกัษณะส าคญัของระบบ คือ 

1. เป็นการท างานร่วมกนัเป็นคณะของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบนั้นๆ   
2. เป็นการแกปั้ญหาโดยการใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์   
3. เป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม  

 4. เป็นการแกปั้ญหาใหญ่ โดยแบ่งออกเป็นปัญหายอ่ยๆ เพื่อสะดวกในการแกปั้ญหาอนัจะเป็นผล
ใหแ้กปั้ญหาใหญ่ไดส้ าเร็จ  

5. มุ่งใชก้ารทดลองใหเ้ห็นจริง   
6. เลือกแกปั้ญหาท่ีพอจะแกไ้ขได ้และเป็นปัญหาเร่งด่วนก่อน 

  ส าหรับการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นการกระท าหลังจากผลท่ีได้ออกมาโดยการ
วิเคราะห์เป็นการปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพข้ึน ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลจะถูก
น ามาใชแ้กไ้ขขอ้บกพร่องในส่วนต่างๆ โดยการดูขอ้มูลยอ้นกบั (Feedback) ดงันั้นการน าขอ้มูลยอ้นกลบัมา
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ใชใ้นการวเิคราะห์ระบบจึงเป็นส่วนส าคญัของวธีิระบบ (System Approach) ซ่ึงจะขาดองคป์ระกอบน้ีไม่ได้
มิฉะนั้นจะไม่ก่อใหเ้กิดการแกปั้ญหาไดต้รงเป้าหมาย และประสิทธิภาพ (วชิยั  ทศพรทรงชยั, 2549:10) 
  

วธิีการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังาน บริษทัสยามกลาสอินดสัทรี จ  ากดั (โรงงานอยุธยา) จ  านวน
ประมาณ 300 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดท่ียอมรับได้ว่าเพียงพอท่ีจะใช้เป็นตวัแทนของ
ประชากรไดน้ั้น สามารถค านวณไดโ้ดยใชสู้ตรการค านวณของ Yamane ไดข้นาดตวัอยา่งท่ีควรจะเป็นจาก
ผลการค านวณ คือ 172 คน โดยใช้การสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Random Sampling) จากประชากรท่ีศึกษา แต่
ทั้งน้ีจะกระจายแบบสอบถามใหพ้นกังานทั้งหมด 300 คน 
 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ขอความอนุเคราะห์จากผูบ้ริหารบริษทั สยามกลาสอินดสัทรี 
จ  ากดั (โรงงานอยุธยา) โดยผูว้จิยัมีการนดัหมายในการส่งแบบสอบถามให้กบัทางโรงงาน โดยฝ่ายบุคคลได้
ช่วยประสานงานในการแจกแบบสอบถามแก่พนกังานและช่วยเป็นผูท้  าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามให ้
หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดมี้การนดัหมายในการไปรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มูล
ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2558 และจะท าการคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์เพื่อน ามา
วเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีตอบกลับมาได้แล้ว น ามาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์  และ
ประมวลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจะถูกน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical 
Package for the Social Science for Window) ซ่ึงค่าสถิติท่ีจะท าการน าเสนอมีดงัน้ี 

1. ค่าความถ่ี(Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานตามปัจจยั
ส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉล่ีย (Means)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอ้ธิบายถึงปัจจยัส่วน
บุคคล และปัจจยัสนบัสนุนท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนกังาน 

3. ค่า t-Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ใชท้ดสอบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีตวัแปรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
4. One- Way ANOVA (F-Test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ใชท้ดสอบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีตวั

แปรมากกวา่ 2 กลุ่ม  
5. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน (Pearson)ใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

สนบัสนุนและการมีส่วนร่วมของพนกังาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี คาดวา่จะทราบถึงระดบัการมีส่วนร่วมของพนกังาน บริษทัสยามกลาส
อินดสัทรี จ  ากดั ในการพฒันาระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ซ่ึงปัจจยัส่วนบุคคล ของพนกังานท่ี
แตกต่างกนัน่าจะท าให้ระดบัการมีส่วนร่วมแตกต่างกนัและปัจจยัสนบัสนุน มีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วน
ร่วมของพนกังานตามสมมุติฐาน และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าการวิจยัคร้ังน้ีจะสะทอ้นถึงส่ิงท่ีควรการพฒันา
หรือให้ความส าคญัเพื่อเพิ่มระดบัการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพฒันาระบบการบริหารงานคุณภาพ
ISO9001 ซ่ึงทางผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลน้ีไปพิจารณาหาวิธีการเพิ่มระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ระบบงานคุณภาพ ISO 9001 และเพื่อสร้างความส าเร็จใหก้บัองคก์าร และพฒันาหน่วยงานต่อไป 
 นอกจากน้ียงัคาดว่าผลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจในการพฒันาระบบการ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO เพื่อให้สามารถน าผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนและ
ด าเนินงานพฒันาการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
โปรแกรมระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายขององคก์ร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรม
การเลือกใชแ้ละปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการเลือกใชโ้ปรแกรมระบบบริหารจดัการฯ โดยประชากรท่ีศึกษา 
ได้แก่ กลุ่มลูกค้าท่ีมีการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการฯ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ ปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้งานและปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูพ้ฒันาโปรแกรมกบัผูใ้ชง้าน ผูวิ้จยัไดก้ าหนดค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ ค่า
คะแนนเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ค าส าคัญ: ระบบบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์, การยอมรับเทคโนโลยี, ความสัมพันธ์, การตัดสินใจ 
 
 

Abstract 
This research is a survey research which studied the technology acceptance influencing factors that affect user's 
decision for using the Desktop Management System. The research purposes were to explore the behavior and 
factors that affect to intention to use the Desktop Management System. The research subjects were people who 
used the system. Questionnaire is a survey tools which was divided into two parts as follows; the intention to 
using factors and the relationship factors between system provider and users. The questionnaire with 0.95 of 
reliability was applied to collect data which were analyzed in terms of mean scores and standard deviation. 
 
 

Keywords: Desktop Management System, Technology Acceptance, Interpersonal Relationship, Decision Making 
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1. บทน า 
 
     จากสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัท่ีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจท่ีมี
การแข่งขนัรุนแรงมากข้ึนท าใหอ้งคก์รตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือใหก้ระบวนการท างานมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน รวดเร็ว 
และมีตน้ทุนการด าเนินงานท่ีต ่าลง โดยมีการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบไอทีเขา้มาใชเ้พ่ือพฒันา 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานใหสู้งข้ึน ระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย เป็นระบบ
ท่ีออกแบบมาส าหรับช่วยในการบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในขององค์กรให้เป็นไปอย่างทัว่ถึง สะดวกรวดเร็ว และไม่จ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานคนจ านวนมากในการดูแล 
และบริหารจดัการ โดยปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑห์รือการเลือกใชบ้ริการเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
ผูใ้ชส้ามารเขา้ถึงขอ้มลูต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างได ้และยงัมีค่าใชจ่้ายท่ีนอ้ยลง 
จึงท าใหก้ลุ่มธุรกิจพฒันาโปรแกรมระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายขนาดเลก็เขา้สู่ตลาด
ไดง่้ายข้ึน จึงท าใหค้วามสัมพนัธ์ระหว่างผูพ้ฒันา และคู่คา้ หากผูพ้ฒันาและคู่คา้มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั กจ็ะท า
ให้คู่ค้ามีความไวว้างใจ และเลือกใช้โปรแกรมระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายของ
ผูพ้ฒันาเจา้เดิม ดงันั้น นอกจากการพฒันาเทคโนโลยีใหเ้หมาะสมแลว้ ตวัแปรความสัมพนัธ์ก็มีผลอย่างมากในการ
ตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์ช่นเดียวกนั เน่ืองจาก ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นองคก์รนั้น
มีมากมาย แต่ก็มีขอ้ควรระวงัอีกหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นขอ้จ ากดัของเทคโนโลยี ความยากง่ายในการใชง้าน ความ
สะดวกรวดเร็ว จึงควรมีการวดัระดบัการยอมรับเทคโนโลยี และสอบถามความคิดเห็น ความตอ้งการของลกูคา้รวม
ไปถึงความสัมพนัธ์ของลูกคา้ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมระบบบริหารจดัการขององค์กร ท าให้
ผูพ้ฒันาเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้อยูเ่สมอ 
     การท าวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายขององค์กร และ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเลือกใชโ้ปรแกรม
ระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายขององคก์ร 
     โดยหากท าวิจยั จะไดรั้บประโยชน์คือ ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยุทธ์ในการขายและการให้บริการ รวมถึงแนวทางในการบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างผูพ้ฒันาระบบ 
และผูใ้ช้งานโปรแกรมระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย และท าให้ผูท่ี้จะเลือกใชร้ะบบ
บริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ได้มีความเข้าใจและมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัเป็นแนวทางให้แก่ผูส้นใจท่ีจะด าเนินการวิจยัเก่ียวกบั
การเลือกใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี และความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชน้วตักรรมและ
เทคโนโลยีอ่ืนๆไดอี้กดว้ย 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1  การเลอืกใช้นวตักรรมและเทคโนโลย ี 
     แนวทางงานวิจยัดา้นการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการศึกษาในเชิงพฤติกรรมมนุษย ์เพ่ืออธิบาย
วิธีการและเหตุผลของแต่ละบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Bagozzi, 1992)  เพ่ือพฒันาเป็นทฤษฎีท่ีใช้
พยากรณ์พฤติกรรมบุคคลหรือองค์การในการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ น าไปสู่การให้ค าอธิบายและการ
พยากรณ์การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างความเขา้ใจในอิทธิพลของปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นตวัช่วยและ
ตวัเร่งใหเ้กิดการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองคก์าร หรือการแสดงใหเ้ห็น
ถึงเหตุผลของการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต โดยทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีน ามาใชศึ้กษาพฤติกรรมมนุษย์
ในการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี (Technology Acceptance) ไดแ้ก่ 
     ทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผล (The Theory of Reasoned Action หรือ TRA) เป็นหน่ึงในทฤษฎีทาง
จิตวิทยาสังคม  (Social Psychology) ถูกน ามาใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์มากท่ีสุด 
(Venkatesh, 2003) ตามทฤษฎีได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือและทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรมว่า การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษยเ์ป็นผลจากการเปล่ียนแปลงความเช่ือ และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพราะคิดว่าเป็น
การกระท าเสมอ (Davis, 1989) จึงไดป้รับใชห้ลกัการจากทฤษฎี TRA เพ่ือศึกษาการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีของ
แต่ละบุคคล โดยหลกัการ TRA แมว้่าการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล (Individual Behavior) จะเกิดจากการ
ตัดสินใจของบุคคล แต่ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดการแสดงพฤติกรรมโดยตรงคือความตั้ งใจแสดงพฤติกรรม 
(Behavioral Intention) ซ่ึงความตั้ งใจแสดงพฤติกรรมจะได้รับแรงขับเคล่ือนจากปัจจัยหลกั  2 ประการ ได้แก่ 
ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitudes Towards The Behavior) และบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดง
พฤติกรรม (Subjective Norm) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัตามทฤษฎี TRA ขา้งตน้ แสดงไดใ้นรูปของแบบจ าลอง 
ดงัรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  แบบจ าลองความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัใน TRA (Fishbein, and Ajzen, 1975) 
 
ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitudes Towards The Behavior)  คือปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล บุคคลจะ

ประเมินภาพรวมของพฤติกรรมจากความเช่ือถึงผลท่ีน่าจะตามมา ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ
เก่ียวกบัการแสดงพฤติกรรม โดยบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective Norm) คือ

Attitude 

Subjective Norm 

Behavioral Intention Behavioral 
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การรับรู้ของแต่ละบุคคลเก่ียวกบัความคาดหวงัหรือความตอ้งการของกลุ่มบุคคลในสงัคมท่ีมีความส าคญัต่อบุคคล
ในการแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมใดๆ ถือเป็นแรงจูงใจใหแ้ต่ละบุคคลปฏิบติัตามความตอ้งการของกลุ่มบุคคล
ในสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มบุคคลใกลชิ้ด แต่อย่างไรก็ตาม TRA ยงัคงมีขอ้จ ากดัเน่ืองจากการแสดงพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคลอาจไม่สามารถเกิดข้ึนไดจ้ริงถา้หากพฤติกรรมนั้นมีความซบัซอ้นยุ่งยากมากเกินกว่าความสามารถ
ของบุคคลจะควบคุมได ้(Ajzen, 1991) ทฤษฏี TRA จึงไดรั้บการพฒันาและกลายเป็นทฤษฎี Theory of Planned 
Behavior หรือ TPB 
     หลกัการของ TPB (Ajzen, 1985) จะศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีไดรั้บแรงขบัเคล่ือนจากความตั้งใจแสดง
พฤติกรรม โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจแสดงพฤติกรรมนั้นประกอบด้วยปัจจัยหลกั 3 ประการ ได้แก่
ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม บรรทัดฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม และการรับรู้ถึงการควบคุม
พฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัตามทฤษฎี TPB ขา้งตน้ แสดงในรูป
ของแบบจ าลอง ดงัรูปท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่2  แบบจ าลองความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัใน TPB (Ajzen, 1991) 
 
     จากรูปท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหว่างความตั้งใจและ/หรือพฤติกรรม ไดรั้บอิทธิพลจาก ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม 
บรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการ
แสดงพฤติกรรมใดๆ ท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมดว้ย (Ajzen, 2002) ถา้บุคคลรับรู้ว่ามีความสามารถท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมในสภาพการณ์นั้นได ้และสามารถควบคุมใหเ้กิดผลลพัธ์ตามตอ้งการได ้บุคคลจะมีแนวโนม้ท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมนั้น นอกจากน้ีบุคคลมีความพยายามท่ีจะควบคุมปัจจยัต่างๆ ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกได้
ปัจจยัการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมจะถูกก าหนดดว้ยความเช่ือของบุคคล ท่ี
อาจส่งเสริมหรือขดัขวางการแสดงพฤติกรรมนั้น (Control Beliefs) และการรับรู้ถึงก าลงัของปัจจยัดงักล่าวท่ีมีผล
ต่อความเช่ือมั่น  (Efficacy) แต่ TPB อาจเกิดความคลาดเคล่ือนได้ จึงน าไปสู่การพัฒนาทฤษฎี  Technology 
Acceptance Model หรือ TAM  โดยแบบจ าลองการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี  (A  Technology  Acceptance  

Attitude toward 

Act or Behavior 

Subjective norm Behavioral Intention Behavior 

Perceived 
Behavior 
Control 
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Model  หรือ  TAM)  (Davis, 1985) เป็นทฤษฎีท่ีมีการยอมรับและมีช่ือเสียงในการเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของการ
ใชเ้ทคโนโลยี เป็นการปรับแต่งเพ่ิมเติมต่อจากทฤษฎี TRA เพ่ือพฒันาเป็นแบบจ าลอง และใชศึ้กษาในบริบทการ
ยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ โดยไม่น าบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม เขา้มาใชเ้ป็น
ปัจจยัในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ท่ีเกิดข้ึนจริง โดยหลกัการของ TAM จะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ ตวัแปรภายนอก 
(External Variables) การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived Usefulness หรือ PU) การ
รับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease of Use หรือ PEOU) และทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Attitude 
Toward Using) ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตามทฤษฎี TPB ขา้งตน้ แสดงในรูปของแบบจ าลอง ดงัรูปท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3  แบบจ าลองขยายเพ่ิมเติมความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัใน TAM  (Venkatesh, Morris, and Davis, 2000) 
 
     จากรูปท่ี 3 ตวัแปรภายนอก เช่น ขอ้มลูประชากรศาสตร์ (Demographic) ประสบการณ์ (Previous Experience) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน 
โดยการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศคือ ปัจจัยท่ีก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานไดอ้ย่างไร และเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อ
ความตั้ งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ด้วย และการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งานคือ ปัจจยัท่ีก าหนดในแง่
ปริมาณหรือความส าเร็จท่ีไดรั้บว่าตรงกบัความตอ้งการหรือท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย ซ่ึงทศันคติท่ีมีต่อการใช้งานไดรั้บอิทธิพลจากการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน ในขณะท่ีความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมการใช้งานไดรั้บอิทธิพลจากทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลใหเ้กิดการยอมรับการใชง้านจริงในท่ีสุด เพ่ือใหส้ามารถอธิบายเหตุผลของบุคคล
ในการรับรู้ถึงประโยชน์ ท่ีได้รับจากระบบสารสนเทศ (Venkatesh and Davis, 2000) จึงน าไปสู่การพัฒนา
แบบจ าลอง TAM 2 ดงัแสดงในแบบจ าลองตามรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4  แบบจ าลองขยายเพ่ิมเติมความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัใน TAM 2 (Venkatesh and Davis, 2003) 
 
     จากรูปท่ี 4 แบบจ าลอง TAM 2 ไดรั้บการปรับปรุงท่ีตวัแปรภายนอก และปัจจยัท่ีเกิดก่อน (Antecedents) ท่ีมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้านให้
มีความทนัสมยัมากยิ่งข้ึน และจากการวิจยัพบว่ากระบวนการของอิทธิพลจากสังคม (Social Influence Process) ต่าง
เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ นอกจากน้ีบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม 
เป็นปัจจยัหลกัท่ีก าหนดความตั้งใจท่ีจะใชง้าน (Intention to use) และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพลกัษณ์ในเชิงบวก ส าหรับผลกระทบของตวัแปรเสริม/ตวัผนัแปร  (Moderating 
variable) เกิดควบคู่และมีความเช่ือมโยงระหวา่งบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม และความ
ตั้งใจท่ีจะใชง้าน ภายใตเ้ง่ือนไงการใชง้านโดยบงัคบัและผูใ้ชง้านมีประสบการณ์จ ากดั บรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่
โดยรอบการแสดงพฤติกรรมจะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชง้านในเชิงบวก โดยมีวิจยัอา้งอิง เช่น สวิตา ยอดเมือง 
(2550) ไดท้ าการศึกษาแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีของเคร่ืองเล่นเพลงดิจิตลั iPod ในประเทศไทย โดย
ผลงานวิจยัในการศึกษาสรุปว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช ้iPod และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้
iPod เป็นปัจยัหลกัท่ีจะส่งผลเชิงบวกต่อทศันคติดา้นพฤติกรรมในการใชง้าน iPod และปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบ
เชิงบวกให้เกิดเจตนาท่ีจะใชง้านมากข้ึนมี 2 ปัจจยัคือ ทศันคติดา้นพฤติกรรมในการใชง้าน iPod และการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงการมีเจตนาท่ีจะใช้งานมากข้ึนย่อมส่งผลให้เกิดการใช้งาน iPod จริงเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 
เป็นไปตามแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี TAM เป็นตน้ 
     นอกจากนั้ นยงัพบว่า พฤติกรรมความตั้ งใจท่ีจะใช้งานระบบ (Behavioral Intention to Use the System) มี
อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใชร้ะบบ (Use Behavior) ซ่ึงพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านระบบ ไดรั้บการ
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พฒันามาจากทฤษฎี TAM (Davis, 1989) จากการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัของ Venkatesh 
et al. (2003) ไดผ้ลสรุปของการศึกษาดงัน้ี 
 
ตาราง สรุปผลการศึกษาของ Venkatesh et al. (2003) 

ตวัแปรตาม 

(Dependent 

Variables) 

ตวัแปรต้น  

(Independent Variables) 

ตวัผนัแปร

(Moderators) 

ผลอธิบาย (Explanation) 

พฤติกรรมความตั้งใจ

ในระบบ 

ความคาดหวงัต่อการ

ปฏิบติังาน 

เพศ อาย ุ มีอิทธิพลกบัเพศชายและอายนุอ้ย 

พฤติกรรมความตั้งใจ

ในระบบ 

ความคาดหวงัเร่ืองความ

พยายามของผูใ้ชง้านระบบ 

เพศ อาย ุ

ประสบการณ์ใน

ระบบ 

มีอิทธิพลกบัเพศหญิง อายมุาก และมี

ประสบการณ์ในระบบนอ้ย 

พฤติกรรมความตั้งใจ

ในระบบ 

อิทธิพลจากสงัคม เพศ อาย ุการ

สมคัรใจ 

ประสบการณ์ใน

ระบบ 

มีอิทธิพลกบัเพศหญิง อายมุาก ซ่ึงการใช้

ระบบอยูภ่ายใตค้  าสัง่ และมีประสบการณ์

ในระบบนอ้ย 

พฤติกรรมความตั้งใจ

ในระบบ 

สภาพของส่ิงอ านวยความ

สะดวกในระบบ 
- 

ไม่มีนยัส าคญั 

การใชง้านระบบ สภาพของส่ิงอ านวยความ

สะดวกในระบบ 

อาย ุ

ประสบการณ์ใน

ระบบ 

มีอิทธิพลกบัผูมี้อายมุากและเพ่ิมข้ึนตาม

ประสบการณ์ 

พฤติกรรมความตั้งใจ

ในระบบ 

ความเช่ือมัน่ของผูใ้ชง้าน

ระบบ 
- 

ไม่มีนยัส าคญั 

พฤติกรรมความตั้งใจ

ในระบบ 

ความกงัวลใจของผูใ้ชง้าน

ระบบ 
- 

ไม่มีนยัส าคญั 
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ตวัแปรตาม 

(Dependent 

Variables) 

ตวัแปรต้น  

(Independent Variables) 

ตวัผนัแปร

(Moderators) 

ผลอธิบาย (Explanation) 

พฤติกรรมความตั้งใจ

ในระบบ 

ทศันคติต่อการใชง้านระบบ 
- 

ไม่มีนยัส าคญั 

การใชง้านระบบ พฤติกรรมความตั้งใจใน

ระบบ 
- 

มีนยัส าคญั 

ท่ีมา: Venkatesh et al. (2003) 
 

2.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  
     ทฤษฎีความสัมพันธ์และทฤษฎีการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Organ and Hamner, 1982) ได้ให้
รายละเอียดไวว้่าความสัมพนัธ์นั้นประกอบไปดว้ยปัจจยัต่างๆ เช่น การแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
ทศันคติท่ีคลา้ยคลึงกนั การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากความสัมพนัธ์ โดยการเกิด
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในรูปของก าไรและตน้ทุน โดยท่ีก าไร หมายถึง ส่ิงท่ีเราไดจ้ากการมีความสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน ขณะท่ีต้นทุน หมายถึง ส่ิงท่ีไม่น่าพอใจในการสร้างความสัมพันธ์นั้น คนเราจะประเมินก าไรจาก
ความสมัพนัธ์โดยอาศยัมาตรฐาน 2 ประการ ประการแรก ไดแ้ก่ ระดบัของการเปรียบเทียบในอดีต ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเคย
ไดรั้บจากการมีความสัมพนัธ์ในอดีตเม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจุบนั และประการท่ีสอง ไดแ้ก่ ระดบัการเปรียบเทียบ
กบัทางเลือกอ่ืนๆ ในปัจจุบนั หมายความว่า บุคคลจะเลือกสร้างความสัมพนัธ์กบัผูใ้ดตอ้งค านึงแลว้ว่า ระหว่างคน
ต่างๆ ท่ีแวดลอ้มอยู่ผูใ้ดจะท าใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการมากท่ีสุด ไม่ว่าความสัมพนัธ์กบัคนปัจจุบนัจะท าใหไ้ดผ้ลดีแค่
ไหนก็ตาม หากบุคคลคิดว่าการสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ให้ผลดีกว่า เขาก็มีแนวโน้มท่ีจะไปสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัคนใหม่หรือกลุ่มใหม่ ในทางตรงกนัขา้มแมค้วามสัมพนัธ์ในปัจจุบนัจะท าใหไ้ม่พอใจขนาดใดก็
ตาม บุคคลก็จะยงัคงความสัมพนัธ์นั้นไว ้หากเปรียบเทียบแลว้ว่าการไปสร้างความสัมพนัธ์กบัคนใหม่อาจท าให้
ไดผ้ลร้ายกว่าเดิม โดยผูท่ี้มีทศันคติคลา้ยกนัจะดึงดูดเขา้หากนัและเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการคบหากนั อีกทั้ง
คนเราแต่ละคนมีความตอ้งการท่ีจะประเมินตนเอง ดงันั้นจึงตอ้งการทดสอบตนเองกบัคนอ่ืนๆ เพ่ือทราบวา่ส่ิงท่ีเรา
มีหรือเราคิดหรือ เราเป็นสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงทางสังคมหรือไม่ และการท่ีจะกระท าเช่นน้ีไดจ้ าเป็นท่ีจะตอ้ง
สร้างความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ และท่ีส าคญั ความดึงดูดระหว่างบุคคลนั้นส่วนหน่ึงมาจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
การเสริมแรงเม่ือมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน โดยคนเราจะชอบบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์อยู่กบัส่ิงเร้าท่ีท าให้เรา
พอใจ เป็นปฏิกิริยาซ่ึงเป็นความชอบพอท่ีเราจะตอบสนองต่อบุคคลหรือวตัถุ เกิดข้ึนไดโ้ดยการวางเง่ือนไขดว้ย
ความใกลก้นัในแง่ของพ้ืนท่ีหรือเวลา เช่น งานวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล (พรรณทิพย,์ 2541) มนุษยคื์อ
สัตวส์ังคมชอบอยู่รวมกนั ไม่ชอบอยู่คนเดียว โดดเด่ียว ตั้งแต่เกิดมาจะตอ้งพ่ึงพาอาศยัพ่อแม่และผูอ่ื้น และตอ้ง
อาศยัซ่ึงกนัและกนัไปตลอดชีวิต การท่ีมนุษยต์อ้งอยู่รวมกนัก็เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
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และสังคม เพ่ือความอยู่รอด เพ่ือความปลอดภยั ตอ้งการความรัก และความเขา้ใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลยงั
ช่วยในการพฒันาคุณค่าของความเป็นมนุษยจ์ะตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล
อยูเ่สมอทั้งทางตรง และทางออ้ม 
 
     ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชโ้ปรแกรมระบบบริหารจดัการ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายขององค์กร ไดน้ าแนวคิดการเลือกใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี อนัไดแ้ก่ การ
รับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน และความตั้งใจท่ีจะใชง้าน โดยมีปัจจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลท่ีมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชง้าน เพ่ือน าไปสู่การเลือกใชง้านโปรแกรมระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
ระบบเครือข่ายในท่ีสุด ดงักรอบแนวความคิดในการวจิยัดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมีการใชง้านโปรแกรมระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
ระบบเครือข่าย โดยคาดวา่สดัส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 และระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
      การเก็บขอ้มูลนั้นแบ่งเป็น ขอ้มูลปฐมภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายท่ีเคยใช้บริการโปรแกรมระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่าย และขอ้มูลทุติยภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเพ่ือใชป้ระกอบในการท าวิจยันั้น ผูวิ้จยัไดท้ าการคน้ควา้
จากหนงัสือ ต าราท่ีเก่ียวขอ้ง วิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัในคร้ัง

การรับรู้ถึงประโยชน์
(Perceived 
Usefulness) 

การรับรู้ความง่ายต่อการ
ใชง้าน  

(Perceived Ease of Use) 

การเลือกใช้
งานระบบ  
(Usage 

Behavior) 

ความตั้งใจท่ีจะใช้
งาน 

(Intention to Use) 

ภาพลกัษณ์ 
(Image) 

ความสมัพนัธ์กบังาน 
(Job Relevance) 

คุณภาพของผลลพัท ์
(Output Quality) 

ผลลพัทท่ี์แสดงให้เห็น 
(Result 

Demonstrability) 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 

(Interpersonal Relationship) 
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น้ี โดยเร่ิมจากการสืบคน้ (Exploratory Research) ขอ้มูลทุติยภูมิจากตารางการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต และ
งานวิจัยและใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive Research) และใช้เทคนิคการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey 
Research) โดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือหาขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้โปรแกรมระบบบริหารจดัการเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  
     กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งไดเ้ป็น ขอ้มูลทุติยภูมิ วิเคราะห์โดยน าทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์ร่วมกบัผลการวิจยัท่ีไดจ้ากขอ้มูลปฐมภูมิ เพ่ือจดัท าขอ้วิจารณ์และสรุป
ผลการวิจยั และขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลจากแบบสอบถามท าการลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัส (Editing) และใช้
คอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Window Version 20 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
สถิติตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     จากผลการศึกษาตามสมมุติฐานและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ พบวา่มีปัจจยัทางดา้นการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการเลือกใชง้านโปรแกรมระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย
ในแง่ของการรับรู้ถึงประโยชน์ ผู ้ใช้งานได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโปรแกรมระบบบริหารจัดการเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายทั้งในดา้นการอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานเพ่ิมมากข้ึน สามารถวิเคราะห์
หรือประยุกตใ์ชก้บัระบบงานภายในองคก์ร ช่วยลดขอ้ผิดพลาดต่างๆ ท าใหมี้ประสิทธิภาพในการบริหารองค์การ
ไดอ้ย่างคุม้ค่า และในแง่ของรับการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน โดยสามารถติดตั้ง และศึกษาการใช้งานได้
โดยง่าย สะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล สามารจดัเก็บขอ้มูลของระบบไดป้ริมาณมาก สามารถเรียกใช้ไดต้ามความ
ตอ้งการทุกเม่ือ และสามารถจดัท ารายงานขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว ท าใหไ้ดรั้บความพึงพอใจจากผูบ้ริหารงาน
ภายในองค์การมากข้ึน นอกจากน้ี หลงัจากใช้งานแลว้ ยงัเกิดความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลอนัดีต่อกัน เกิดการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลและความรู้ซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูใ้ชง้านและผูใ้หบ้ริการ มีทศันคติในเชิงบวกต่อผูใ้ห้บริการ มี
ความพึงพอใจในดา้นการบริการและการใชง้าน ท าให้ผูใ้ช้งานยงัคงให้ความไวว้างใจในการเลือกใช้โปรแกรม
ระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายจากผูใ้หบ้ริการรายเดิมต่อไป  
     แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป อาจเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจากลกูคา้ท่ีเคยใชง้านโปรแกรมระบบบริหารจดัการ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย แต่ปัจจุบนัไม่มีความจ าเป็น หรือเลือกใช้กบัผูบ้ริการอ่ืนๆ แทน หรือเป็น
การศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลในการเลือกใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายดว้ยตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างจากการยอมรับเทคโนโลยี หรือความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล หรืออาจเป็นการ
ส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการจากผูใ้ห้บริการโปรแกรมระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่าย เป็นตน้ 
     ทั้งน้ี จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปประยุกต์ใชก้บัองค์การท่ีมีการใชง้านโปรแกรม
ระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย หรือน าไปใชป้ระยกุตก์บัการบริการหรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ
ไดต่้อไป 
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ความรู้เร่ืองทางการเงนิและการวางแผนเพือ่เกษยีณอายุ 
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

Financial Literacy and Retirement Planning in Provincial Electricity Authority 
ปราโมทย์ บุญเมือง* และ ทองฟู  ศิริวงศ์** 

Pramote Bunmuang*and Tongfu Siriwonge** 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เร่ืองทางการเงินและการวางแผนเพ่ือ
เกษียณอายุ และศึกษาความสัมพนัธ์ดงักล่าว จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีปฏิบติังานในสังกดัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จงัหวดันครปฐม จ านวน 334 
คน การเก็บรวบรวมขอ้มลูใชแ้บบสอบถาม โดยรวบรวมขอ้มลูระหว่างวนัท่ี 25 มกราคม 2558 ถึง 15 มีนาคม 2558 
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และทดสอบความสัมพนัธ์โดยการวิเคราะห์ถดถอย และ
การทดสอบไคสแควร์ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05    
 
ค าส าคัญ: ความรู้เร่ืองทางการเงิน, การวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ 
 

Abstract 
The objectives of this research were to examine the relationship between financial literacy and retirement 
planning and to compare such relationship according to personal factor. Sample group used in this study was 334 
employees working in Provincial Electricity Authority central area3, Nakorn Phathom province. The 
questionnaires were used to as a tool to collect data and the data has been collected from January 25, 2015 to 
March 15, 2015. Statistics such as frequencies, percentages, mean were to be used for data analysis while the 
relationship would be analyzed with regression and chi-square test at significance level 0.05.  
       
Keywords: Financial Literacy, Retirement Planning 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัสงัคมโลกก าลงัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรคร้ังส าคญั คือ การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ
(Aging society)  โดยสดัส่วนจ านวนประชากรในวยัท างานและวยัเดก็ลดลง สาเหตุจากอตัราการเกิดและอตัราการ
ตายของประชากรลดลงอยา่งต่อเน่ือง ประชากรโลกโดยเฉล่ียมีอายยุืนยาวข้ึน กล่าวคือ การด าเนินนโยบายดา้น
ประชากรและการวางแผนครอบครัวท่ีประสบความส าเร็จ ตลอดจนความกวา้หนา้ทางการแพทย,์ การพฒันาทาง
เศรษฐกิจและสงัคม ส่งผลใหป้ระชากรมีสุขภาพดี อายยุืนยาวข้ึน ประชากรมีโอกาสทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน จึงมี
ความรู้และทกัษะในการป้องกนัและดูแลสุขภาพ การวางแผนครอบครัวท่ีมีประสิทธิภาพท าใหภ้าวการณ์เจริญพนัธ์
และอตัราการเกิดมีแนวโนม้ลดลง จนท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของประชากรโลก 
     องคก์ารสหประชาชาติ (UN) ไดนิ้ยามวา่ ประเทศใดมีประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป เป็นสดัส่วนเกิน 10% หรืออาย ุ
65 ปีข้ึนไป เกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือวา่ประเทศนั้นไดก้า้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ(Aging Society) และจะ
เป็นสงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ (Aged Society)  เม่ือสดัส่วนประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป เพ่ิมเป็น 20% และอาย ุ65 ปี
ข้ึนไป เพ่ิมเป็น 14%  โดยประเทศไทย ไดนิ้ยามค าวา่ “ผูสู้งอาย”ุ ไวใ้น พระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 วา่
หมายถึง “ผูท่ี้มีอายุ 60 ปีข้ึนไป” 
     ชมพนุูท  พรหมภกัด์ิ (2556) พบวา่ประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ (Aging society) แลว้ หากพิจารณา
จากค าจ ากดัความขององคก์ารสหประชาชาติ ประเทศไทยกเ็ป็นสงัคมผูสู้งอายแุลว้ตั้งแต่ปี 2548 เพราะตอนนั้น
ประเทศไทย มีประชากรตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 10.4% และยงัคาดการณ์วา่ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ สงัคมไทยจะเป็นสงัคม 
ผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยพิจารณาจากจ านวนประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปมากกวา่ 20% หรือมี
ประชากรท่ีมีอาย ุ65 ปี ข้ึนไปเกินกวา่ 14% คาดวา่ในปี 2571 ประเทศไทยจะมีผูอ้ายเุกิน 60 ปี 23.5% กล่าวโดยรวม 
คือ ประเทศไทยจะกา้วจากสงัคมผูสู้งอายเุป็นสงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ในเวลาเพียง 20 กวา่ปีเท่านั้น ซ่ึงถือวา่ใช้
เวลานอ้ย ในขณะท่ีกลุ่มประเทศท่ีเป็นคล่ืนระลอกแรกของสังคมผูสู้งอายซ่ึุงส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ใช้
เวลาค่อนขา้งมาก เช่น ฝร่ังเศส ใชเ้วลา 115 ปี สวีเดน 85 ปี ออสเตรเลีย 73 ปี สหรัฐอเมริกา 69 ปี เป็นตน้ ท าให้
ประเทศเหล่าน้ีมีเวลาปรับตวัปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือรองรับสงัคมผูสู้งอายอุยา่งเพียงพอ ขณะท่ี
กลุ่มประเทศท่ีเป็นคล่ืนลูกท่ีสอง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศก าลงัพฒันา ใชเ้วลาสั้นกวา่มาก เช่น ชิลี ในเวลา 27 ปี 
จีน 26 ปี ไทย 22 ปี สิงคโปร์ 19 ปี เป็นตน้ ท าใหมี้เวลาเตรียมตวันอ้ย  
     นวพร  วิริยานุพงศ ์ (2556 อา้งใน ชมพนุูท  พรหมภกัด์ิ, 2556) ใหค้วามเห็นวา่ สภาพปัญหาจากการเขา้สู่สงัคม
ผูสู้งอายขุองไทย ปัญหาแรก คือ "ภาระงบประมาณของประเทศ" รัฐจะตอ้งน าเงินภาษีของประชาชนวยัท างานไป
ใชจ้ดัสรรเป็นสวสัดิการดูแลผูสู้งอาย ุ และส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2556 
อา้งใน ชมพูนุท  พรหมภกัด์ิ, 2556) ไดมี้ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายไวว้า่ ควรมีมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ออมส่วนบุคคล   
     ธนาคารแห่งประเทศไทย (2556) ไดร้ายงานการส ารวจระดบัทกัษะทางการเงินของคนไทยในปี 2556 พบวา่คน
ไทยมีระดบัคะแนนทกัษะทางการเงินเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 58.5 ของคะแนนเต็ม 2 คะแนน ต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียของ 
14 ประเทศท่ีร่วมโครงการส ารวจของ Organization for Economic Co-operation and Development [OECD] ซ่ึงอยู่
ท่ีร้อยละ 62.3 และมีอนัดบัการตอบถกูในแต่ละค าถามดา้นความรู้ทางการเงิน ค่อนไปอนัดบัทา้ย ๆ โดยมีคะแนน



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                486  
 

เฉล่ียไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็และมีคนไทยมากกวา่ร้อยละ 30 ท่ีมีความรู้ทางทางการเงินอยูใ่นเกณฑต์ ่าโดย
บุคคลท่ีมีการศึกษาและรายไดต้ ่ารวมทั้งอาชีพท่ีมีรายไดต้ ่าจะมีคะแนนทกัษะทางการเงินต ่ากวา่กลุ่มอ่ืน ๆ และผล
การศึกษายงัช้ีใหเ้ห็นวา่การใหค้วามรู้ทางการเงินจะช่วยปรับปรุงใหบุ้คคลมีพฤติกรรมทางการเงินท่ีดีข้ึน   
     กล่าวโดยสรุป การเผชิญกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย คือ การเขา้สู่สงัคม
ผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ในระยะเวลาประมาณ 20 กวา่ปีท าใหมี้เวลาในการเตรียมตวันอ้ย จึงตอ้งเร่งรัดใหมี้การส่งเสริม
การออมของประชาชน นัน่คือ การส่งเสริมมีการวางแผนเพ่ือเกษียณอายเุพ่ือใหมี้เงินใชห้ลงัเกษียณอายอุยา่งเพียงพอ
ภายใตเ้ง่ือนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล เพ่ือไม่ใหเ้ป็นภาระแก่ลกูหลานและสงัคม กอปรกบัปัญหาระดบัความรู้ทาง
การเงินของคนไทยค่อนขา้งต ่าจึงเป็นมลูเหตุจูงใจท่ีส าคญั ท าใหผู้วิ้จยัซ่ึงเป็นพนกังานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี
แนวคิดและตั้งประเดน็สงสยัว่า พนกังานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระดบัความรู้ทางการเงินมากนอ้ยเพียงใดและ
มีการวางแผนเพ่ือเกษียณอายท่ีุสอดคลอ้งกนัหรือไม่  
     วตัถุประสงคก์ารวิจยั 1.)  เพ่ือตรวจสอบระดบัความรู้เร่ืองทางการเงินของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2.) 
เพ่ือทราบถึงความคิดตระหนกัมากนอ้ย การมีเป้าหมายจ านวนเงินท่ีตอ้งการหรือไม่    และการเลือกวิธีออมเงินและ
การลงทุนเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ในการวางแผนเกษียณอายขุองพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3.) ศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เร่ืองทางการเงินและการวางแผนเพ่ือเกษียณอาย ุ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
      
2.1 ปัญหาการขาดการวางแผนทางการเงิน 
     รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (2555) กล่าววา่     การวางแผนการเงินมีความส าคญัมากส าหรับทุกคน การมีเงินจ านวนมาก
ท่ีดูเหมือนวา่ใชไ้ดอ้ยา่งไม่มีวนัหมดนั้น ไม่ส าคญัเท่ากบัการรู้จกัวางแผนการเงินท่ีดีใหส้ามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่ง
ปกติสุขทั้งในปัจจุบนัและอนาคต รวมถึงการใชชี้วิตภายหลงัเกษียณอายอุยา่งมีความสุขตามอตัภาพท่ีควรจะเป็น 
หากละเลยเร่ืองการวางแผนการเงินอาจก่อใหเ้กิดผลเสียดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 1.) ไม่สามารถสานฝันหรือบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายส าคญัในการด าเนินชีวิตได  ้ 2.) ไม่มีมาตรการรับมือทางการเงินเม่ือเกิดเหตุการณ์
ท่ีไม่คาดคิดในชีวิต 3.) ประสบปัญหาทางการเงินภายหลงัเกษียณอาย ุ4.) ก่อใหเ้กิดปัญหากบัสงัคมและประเทศชาติ 

 
2.2 นิยามความรู้เร่ืองทางการเงิน (Financial Literacy) 
     Organization for Economic Co-operation and Development [OECD] (2011 อา้งใน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2556) นิยามความรู้เร่ืองทางการเงิน คือ การตระหนกั ความรู้ความเขา้ใจ ความเช่ียวชาญความช านาญ ทศันคติ และ
พฤติกรรม ในลกัษณะท่ีมีผลใหบุ้คคลเกิดการตดัสินใจทางการเงินท่ีดีและในท่ีสุดจะช่วยส่งผลใหบุ้คคลมีสุขภาพ
ทางการเงินท่ีดี Hilgert, Hogarth and Beverley (2003 cited in Hung, Parker and Yoong, 2009) นิยามความรู้เร่ือง
ทางการเงิน คือ ความรู้ทางการเงิน Financial Industry Regulatory Authority [FINRA] (2003 cited in Hung, Parker 
and Yoong, 2009) นิยามความรู้เร่ืองทางการเงิน คือ นกัลงทุนทัว่ไปมีความเขา้ใจหลกัการของตลาด เคร่ืองมือ 
องคก์รและการก ากบั Moore (2003: 29 cited in Hung, Parker and Yoong, 2009) นิยามความรู้เร่ืองทางการเงิน คือ 
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บุคคลจะพิจารณาความรู้เร่ืองทางการเงิน ถา้พวกเขามีเช่ียวชาญและสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ไดใ้ชค้วามรู้ท่ีไดเ้รียนรู้ 
ความรู้เร่ืองทางการเงินไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรงจึงตอ้งใชผู้รั้บมอบฉนัทะ ความรู้เร่ืองไดรั้บผา่นประสบการณ์และ
การผสานความรู้ ประชาชนควรมีความรู้เร่ืองมากข้ึนและควรเพ่ิมข้ึนส าหรับการเงินท่ีซบัซอ้น ซ่ึงจะคาดคะเนไดว้า่
บุคคลมีความเช่ียวชาญมากข้ึน National Council on Economic Education [NCEE] (2005 cited in Hung, Parker 
and Yoong, 2009) นิยามความรู้เร่ืองทางการเงิน คือ ความช านาญกบัหลกัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ความรู้เก่ียวกบั
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และความเขา้ใจในเง่ือนไขบางอยา่งทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั Mandell (2007: 163-164 cited in 
Hung, Parker and Yoong, 2009) นิยามความรู้เร่ืองทางการเงิน คือ ความสามารถในการประเมินเคร่ืองทางการเงิน
ใหม่และซบัซอ้น โดยใชดุ้ลยพินิจจากข่าวสารในทางเลือกทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือผลประโยชนท์าง
การเงินของตนในระยะยาว Lusardi and Mitchell (2007c: 36 cited in Hung, Parker and Yoong, 2009) นิยามความรู้
เร่ืองทางการเงิน คือ ความช านาญในแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีจ าเป็นน าไปสู่การออมเงินท่ีเหมาะสมและการ
ตดัสินใจลงทุน Lusardi and Tufano (2008: 1 cited in Hung, Parker and Yoong, 2009) มุ่งเนน้ความรู้เร่ืองหน้ี 
องคป์ระกอบของความรู้เร่ืองทางการเงิน ไดนิ้ยามวา่ “ความสามารถในการตดัสินใจเก่ียวกบัสญัญาหน้ี โดยเฉพาะ
การประยกุตค์วามรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัดอกเบ้ียทบตน้ วดัไดใ้นบริบทของทางเลือกการเงินประจ าวนั” ANZ BANK 
(2008: 1 cited in Hung, Parker and Yoong, 2009) นิยามความรู้เร่ืองทางการเงิน คือ ความสามารถในการใชดุ้ลย
พินิจจากข่าวสารและน าผลการตดัสินใจไปใชใ้นการจดัการทางการเงิน Lusardi (2008a, 2008b: 2 cited in Hung, 
Parker and Yoong, 2009) นิยามความรู้เร่ืองทางการเงิน คือ ความรู้แนวคิดพ้ืนฐานทางการเงิน เช่น การท างานของ
ดอกเบ้ียทบตน้, ความแตกต่างระหวา่งมูลค่าในนามกบัมลูค่าจริง และพ้ืนฐานของการกระจายความเส่ียง 
President’s Advisory Council On Financial Literacy [PACFL] (2008 cited in Hung, Parker and Yoong, 2009) 
นิยามความรู้เร่ืองทางการเงิน คือ ความสามารถในการใชค้วามรู้และทกัษะในการจดัการทรัพยากรทางการเงินอยา่ง
มีประสิทธิภาพเพ่ือการมีสุขภาพการเงินท่ีดีตลอดไป 
     โดยสรุปผูว้ิจยัใหนิ้ยาความรู้เร่ืองทางการเงิน คือ ความสามารถของบุคคลในการน าความรู้ทางการเงินท่ีไดรั้บ
จากการเรียนรู้แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์, ความสนใจเรียนรู้เพ่ิมเติมในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงิน 
และการน าความรู้และประสบการณ์นั้นมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการทางการเงินของตนเอง  ท าใหบุ้คคลมี
ความสามารถในการออมเงินและการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือความมีสุขภาพการเงินท่ีดีตลอดชัว่ชีวิต 
 
2.3 การประเมินความรู้เร่ืองทางการเงิน (Measuring Financial Literacy) 
     ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัท าการประเมินระดบัความรู้เร่ืองทางการเงินของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยค าถามความรู้
แนวคิดพ้ืนฐานทางการเงินจ านวน 5 ค าถาม คิดเป็นระดบัความรู้เร่ืองทางการเงิน 0-5 คะแนน และค าถามความรู้
ทางการเงินท่ีซบัซอ้นจ านวน 11 ค าถาม คิดเป็นระดบัความรู้เร่ืองทางการเงิน 0-11 คะแนน รวมเป็นค าถามเพ่ือ
ประเมินความรู้เร่ืองทางการเงิน 16 ค าถาม คิดเป็นระดบัคะแนนความรู้เร่ืองทางการเงิน 0-16 คะแนน เป็น Ratio 
Scale โดยค าถามทั้งหมดน้ีไดป้ระยกุตม์าจากการศึกษาความสมัพนัธ์ของความรู้เร่ืองทางการเงินและการวางแผน
เพ่ือเกษียณอายใุนประเทศเนเธอร์แลนด ์โดยกลุ่มนกัวิจยั Rooij, Lusardi and Alessie (2009) 
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2.4 นิยามการวางแผนเพือ่เกษียณอายุ (Retirement Planning) 
     รัชนีกร  วงศจ์นัทร์ (2555) การวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ (Retirement Planning) เป็นการเตรียมการส าหรับชีวิต
หลงัจากเกษียณอายแุลว้ ใหมี้ช่วงชีวิตเกษียณอยา่งสุขเกษม มีสินทรัพยม์ากพอสาหรับใชจ่้ายในวยัเกษียณ มีอิสรภาพ
ทางการเงิน ไม่เป็นภาระใหแ้ก่ลกูหลานและสังคม วนัชยั  แกว้สุมาลี (2552) การเตรียมตวัก่อนการเกษียณอายุการ
ท างาน หมายถึง การเตรียมตวัในดา้นต่างๆส าหรับวยัเกษียณอายทุ างาน 3 ดา้น ไดแ้ก่การเตรียมตวัดา้นร่างกาย การ
เตรียมตวัดา้นจิตใจ และ การเตรียมตวัดา้นทรัพยสิ์นเงินทอง พรรณธิภา เอ่ียมสิริปรีดา (2545) การเตรียมตวัก่อน
เกษียณอาย ุ หมายถึง การวางแผนล่วงหนา้เก่ียวกบัการด าเนินชีวิตภายหลงัเกษียณอาย ุ ซ่ึงครอบคลุมการเตรียมตวั
ทั้งหมด 5 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นกายภาพ และดา้นกิจกรรมและงานอดิเรก 
     โดยสรุปผูว้ิจยันิยามการวางแผนเพ่ือเกษียณอาย ุ หมายถึง ความตระหนกัของบุคคลวยัหนุ่มสาว ท่ีจะก าหนด
เป้าหมายอายกุารหยดุท างานประจ าของตนเองหรือหยดุท างานตามเกณฑท่ี์องคก์ารก าหนด โดยบุคคลมีการเตรียม
ความพร้อมทางดา้นการเงินไวอ้ยา่งเหมาะสมส าหรับการใชจ่้ายหลงัการเกษียณอายภุายใตเ้ง่ือนไขเฉพาะของแต่ละ
บุคคล ไม่เป็นภาระใหแ้ก่ลกูหลานและสังคม 
 
2.5 องค์ประกอบส าคัญในการวางแผนการเงินเพือ่การเกษียณอายุ 
     สถาบนัพฒันาบุคลากรธุรกิจหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2546 อา้งใน ธิดารัตน ์  อติชาตินนัท ์
และ แพรวพรรณ  มงัคลา, 2554) แบ่งองคป์ระกอบส าคญัในการวางแผนทางการเงินเพ่ือการเกษียณอายไุดด้งัน้ี 1.) 
ระดบัความสามารถในการรับความเส่ียงจะช่วยตดัสินใจวา่ ควรลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดจึงจะเหมาะสม 2.) ระยะเวลา
ของการลงทุน ยิ่งมีเวลามากเท่าใด ทางเลือกในการลงทุนกจ็ะมีมากข้ึนเพ่ือการบรรลุเป้าหมายนั้น 3.) สภาพคล่องของ
การลงทุน คือ ความสามารถในการเปล่ียนทรัพยสิ์นเป็นเงินสด โดยปราศจากผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อราคาตลาด
ของสินทรัพยน์ั้น 4.) การมีตลาดรองรับ คือ ระดบัความเร็วและความสะดวกในการซ้ือหรือขายสินทรัพยใ์ดสินทรัพย์
หน่ึง 5.) ขอ้พิจารณาเร่ืองภาษี กลยทุธ์ในการเสียภาษีใหน้อ้ยท่ีสุด 6.) การกระจายการลงทุน มีการกระจายถือ
หลกัทรัพยอ์อกเป็นหลายชนิดและหลายกลุ่ม  
 
2.6 การประเมินการวางแผนเกษียณอายุ (Measuring Retirement Planning) 
     การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัประเมินการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยค าถามการวางแผนเพ่ือ
เกษียณอาย ุ3 ค าถาม ประกอบดว้ย  
     1.) ท่านมีความคิดตระหนกัมากนอ้ยเร่ืองการเกษียณอาย ุการประเมินค าตอบ มาก เท่ากบั 3 บางคร้ัง เท่ากบั 2 นอ้ย 
เท่ากบั 1 และไม่คิดเลย เท่ากบั 0 เป็น Ordinal Scale โดยค าถามประยกุตจ์ากการศึกษาความสมัพนัธ์ของความรู้เร่ือง
ทางการเงินและการวางแผนเพ่ือเกษียณอายใุนประเทศเนเธอร์แลนด ์ โดยกลุ่มนกัวิจยั Rooij, Lusardi and Alessie 
(2009)  
     2.) ท่านมีเป้าหมายจ านวนเงินท่ีตอ้งการหรือไม่ เม่ือเกษียณอาย ุการประเมินค าตอบ มี เท่ากบั 1 และไม่มี เท่ากบั 0 
เป็น Nominal Scale โดยประยกุตค์  าถามจากงานวิจยัในประเทศเยอรมนีของนกัวิจยั Koenen and Lusardi  (2011)   
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     3.) ท่านจะเลือกวิธีการออมเงินอยา่งไรบา้ง เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเงินของท่าน เม่ือเกษียณอาย ุ ผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบค าถามไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ และการเพ่ิมเติมไดใ้นช่องวา่ง โดยประยกุตจ์ากงานวิจยัใน
ประเทศแคนาดาของนกัวิจยั Boisclair and Lusardi  (2014) 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาวิจยัเร่ือง ความรู้เร่ืองทางการเงินและการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีรายละเอียดด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนกังานในสงักดัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จงัหวดันครปฐม ขนาด
ของตวัอย่างจากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานทั้งหมดจ านวน 2,013 คน โดยอาศยัแนวคิดการค านวณหา
กลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane ในกรณีประชากรจ ากดั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคาดเคล่ือนไดไ้ม่
เกิน 5% จ านวน 334 ชุด วิธีการสุ่มตวัอย่างจะใชแ้บบสอบถามถามกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ท าการสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) เก็บ
ตวัอย่างจากพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 ภาคกลาง จงัหวดันครปฐม โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัดงัน้ี 1.) การ
วิจยัเชิงพรรณนา ผูวิ้จยัจะอภิปรายผลแจกแจงความถ่ี ค านวณเป็นค่าร้อยละและค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคล เช่น 
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ภาระทางครอบครัว รายไดต่้อเดือนและต าแหน่งงาน เปรียบเทียบกบัระดบัคะแนน
ความรู้เร่ืองทางการเงินและการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุในส่วนของค าถามความคิดตระมากน้อยเร่ืองเกษียณอาย ุ
ค าถามการมีเป้าหมายจ านวนเงินท่ีตอ้งการหรือไม่เม่ือเกษียณอายุ และค าถามวิธีการออมเงิน 2.) การวิจยัเชิงอนุมาน 
ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ Regression เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัคะแนนความรู้เร่ืองทางการเงิน(Ratio Scale) 
และการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุในส่วนของค าถามความคิดตระมากนอ้ยเร่ืองเกษียณอายุ (Ordinal Scale) ท่ีระดบัค่า
นัยส าคญั 0.05 ตามสมมติฐานและท าการสรุปว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้และใช้การวิเคราะห์ chi-
square เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความรู้เร่ืองทางการเงินและการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุในส่วนของค าถาม
วิธีการออม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แบ่งกลุ่มตามระดบัคะแนนความรู้เร่ืองทางการเงินต ่า (0-5 คะแนน) กลาง (6-10 
คะแนน) และสูง (มากกวา่ 10 คะแนน) ตามสมมติฐานและสรุปว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้พร้อมทั้งการ
สมัภาษณ์ประชากรตวัอยา่งตามกลุ่มระดบัคะแนนความรู้เร่ืองทางการเงินเพ่ือยืนยนัการวิเคราะห์ 
 
3.2) การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
     ผูท้  าการวิจยัไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากทั้งขอ้มลูปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซ่ึงมีวิธีการดงัต่อไปน้ี 1.) ขอ้มูล
ทุติภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ซ่ึงไดจ้ากต ารา
วิชาการ เอกสารทางวิชาการ และผลการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากทั้งในอินเตอร์เน็ต และห้องสมุดต่าง ๆ รวมทั้ ง
ขอ้มูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  2.) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง 
โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง จ านวน 334 ตวัอยา่ง 
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3.2) การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ขอ้มลูทุติภูมิ เพ่ือวิเคราะห์หาวิธีการประเมินระดบัคะแนนความรู้เร่ืองทางการเงินและการประเมิน
การวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ การวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ เพ่ือวิเคราะห์หาระดบัคะแนนความรู้เร่ืองทางการเงินและ
การวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ เพ่ือท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนาดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และวิเคราะห์เชิง
อนุมานดว้ยสถิติ Regression สถิติ chi-square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05    

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  
 
     ผูวิ้จยัคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน ์ 1.) น าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มลูในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 
ใหแ้ก่พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหมี้การวางแผนเพ่ือเกษียณอายอุยา่งเป็นระบบ 2.) เป็นขอ้มลูใหก้องสวสัดิการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น าไปใชใ้นการส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ แก่พนกังานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคใหมี้เงินใชห้ลงัเกษียณอายอุยา่งเพียงพอ 3.) เป็นแนวทางในการศึกษาแก่ หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 
น าไปประยุกตใ์นการส ารวจตรวจสอบพนกังานของตนเองเพ่ือความตระหนกัในการวางแผนเกษียณอาย ุและส่งเสริม
ความรู้เร่ืองทางการเงินใหมี้ทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ ในนวตักรรมทางการเงินท่ีมีอยา่งหลากหลายในปัจจุบนัและ
อนาคต 
     แนวทางการศึกษาในช่วงต่อไป อาจเป็นการศึกษาในภาพรวมทั้งองค์กรโดยเนน้ศึกษาเฉพาะกลุ่มพนกังานวยั
เร่ิมท างานอายุงาน 1-10 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และตอ้งเผชิญกบัผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีมีความ
ซบัซ้อนมากข้ึน องคก์รมีส่วนส าคญัอย่างมากในการส่งเสริมความรู้และการออมให้กบัพนกังาน อนัเป็นช่องทาง
หน่ึงในการขับเคล่ือนองค์กรพนักงานจะไม่มีความกงัวลในการด ารงชีวิตหลงัเกษียณอายุ ถือว่าเป็นการสร้าง
ความสุขดา้นหน่ึงของพนกังานส่งผลใหก้ารท างานใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพสูงข้ึนได ้ 
     ทั้งน้ี ผลจาการวิจยัในคร้ังน้ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือองคก์รภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ สามารถน าผลการศึกษาท่ี
ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการใหค้วามรู้และส่งเสริมการออมเพ่ือเกษียณอายขุองพนกังานไดต่้อไป     
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A Case Study of Lathemen in Small- and Medium-Sized Enterprises 
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Manat Raksue1 and Yodmanee Tepanon2 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวฎัจกัรการท างานของช่างฝีมือและศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคงอยู่กบั

องคก์รของช่างฝีมือ โดยใชวิ้ธีวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้ชข้อ้มลูคนส าคญั ซ่ึงไดแ้ก่ ช่างกลึงท่ีมีอายุ

งานอยู่กับองค์กรปัจจุบันตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป จ านวน 20 คน แบ่งเป็นช่างกลึงมือ 9 คน และช่างกลึงเคร่ือง 11 คน 

การศึกษาพบว่า ช่างกลึงมือและช่างกลึงเคร่ืองมีเหตุผลการลาออกจากองคก์รเก่าต่าง แต่ท่ีเหมือนกนัคือ ลาออกจาก

งานก่อนหางานใหม่ ดงันั้นเม่ือลาออกจากงานแลว้ช่างมีฝีมือจะรีบหางานทนัท่ี หลงัจากไดง้านแลว้พนักงานจะ

ปรับตวัทั้งปรับตวัในเร่ืองงานและการเขา้กบัเพ่ือนร่วมงาน ช่างฝีมือมีพฤติกรรมการท างานท่ีส าคญัคือ การรักการ

เรียนรู้และมีความรับผิดชอบต่องานสูง การศึกษายงัพบว่า ช่างมีฝีมือมีปัจจยัของการลาออก 9 ปัจจยัและมีปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการคงอยู ่14 ปัจจยั 

  

The purposes of this study were to study the work cycle of skilled workers and factors affecting their intention to 

stay with the organization. Using the qualitative research method with in-depth interviews of 20 turners working, 

9 manual turners and 11 CNC turners, with the organization for at least 5 years. The results showed that manual 

turners and  CNC turners have difference reasons for left their job but both are left before apply new job. After 

there get new job there will learn to work and have good relation with Colleague. Turners are alarm to learn and 

high responsibility. There have 9 factors for left and 14 factors for intention to stay their job.  

 

ค าส าคัญ: ช่างฝีมือ, ช่างกลึง, การคงอยู่ , การลาออก 
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1. บทน า 

 แนวโน้มของการพัฒนาองค์กรต่างมุ่งหวังให้เป็นองค์กรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) โดยใช้เทคนิคทางการบริหารและเคร่ืองมือต่างๆ ในการพฒันาองค์กร แต่บทเรียนส าคญัท่ีพบคือ ปัจจยั
เร่ืองคนมีผลต่อการพฒันาองคก์รมากท่ีสุด โดยองคก์รจ านวนมากมีปัญหาพนกังานขาดแรงจูงใจ การขาดแคลนพนกังาน
และอตัราการลาออกจากงานสูง ทั้งน้ีแนวโนม้การลาออกของพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูงจะมีมากข้ึน เพราะปัจจุบนัมีการ
แข่งขนัทางธุรกิจสูง โดยเฉพาะการมุ่งเนน้ผลผลิต (Productivity) แต่องคก์รมีขอ้จ ากดัในเร่ืองพนกังาน ท าให้พนกังานท่ี
มีศักยภาพสูงเห็นว่าเป็นโอกาสท่ีจะเปล่ียนงานเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่า (Noe, R.,et al., 2008,         
p. 462) 
 Werner, S., Schuler,R., Jackson, S. (2012, p 150 & 177) น าเสนอว่า การลาออกของพนักงานส่งผลให้องค์กรมี
ผลประกอบการและขีดความสามารถในการแข่งขนัลดลง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธาณัชตรา สมคัรจิตรและกฤช จรินโท (2555, 
น. 42) ท่ีเห็นว่าการลาออกของพนกังานก่อให้เกิดผลท่ีตามมาคือ การขาดแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพราการยา้ยงานบ่อย 
ท าให้แรงงานขาดความช านาญในการผลิต แต่เน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานท าให้บริษัทต่างๆ ไม่มีโอกาสเลือก
พนกังาน จึงรับแรงงานไม่มีฝีมือเขา้มาท างาน  
 การลาออกของพนักงานยงัก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบการบริหารงานบุคคล ท่ีตอ้งทุ่มเทความพยายามในการ
สรรหาและการท ารายงานต่างๆ แทนการท างานดา้นยทุธศาสตร์ และเพ่ิมค่าใชจ่้ายในการสรรหาขององคก์ร นอกจากน้ียงั
ท าให้คุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานมีนอ้ยกว่าท่ีองคก์รตอ้งการ ระยะหลงังานบริหารงานบุคคล
จึงให้ความส าคญัต่อดา้นการรักษาพนักงาน (Retention) มากข้ึน โดยท าการศึกษาเหตุผลของการลาออกและการคงอยู่
ของพนกังาน (Lim, Ghee Soon, Robert Mathis, and John Jackson, 2010, p 81-82)  
 การลาออกและการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือเป็นปัญหาส าคัญประการหน่ึงขององค์กรไทย สถาบันพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2558) กล่าวว่า แมวิ้สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีความส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจไทยแต่ก็มีปัญหาหลายประการ โดยปัญหาดา้นแรงงานคือ มีการเขา้ออกสูงกล่าวคือเม่ือมีฝีมือและมีความ
ช านาญมากข้ึนก็จะยา้ยออกไปท างานในโรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีระบบและผลตอบแทนท่ีดีกว่า ท าใหคุ้ณภาพของแรงงาน
ไม่สม ่าเสมอ การพฒันาไม่ต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินคา้ 
 ช่างกลึงเป็นในหน่ึงในช่างฝีมือท่ีมีความส าคญัต่อเกือบทุกอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตส่ิงของหรือผลิตภณัฑ ์
เน่ืองจากเป็นช่างกลุ่มแรกท่ีท าการข้ึนรูปสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ต่างๆ แต่ในปัจจุบนัก าลงัเป็นท่ีขาดแคลนในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งน้ีตามลกัษณะการท างานสามารถแบ่งบริษทัท่ีท างานกลึงไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 1. วิสาหกิจขนาดย่อม ส่วนใหญ่มีพนกังานช่างไม่เกิน 50 คน ลกัษณะการกลึงจะกลึงดว้ยมือ รับการผลิตตาม
ค าสัง่หรือในปริมาณไม่มาก ท าการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 
 2. วิสาหกิจขนาดกลาง ส่วนใหญ่มีช่างมากกว่า 50 คน ท าการกลึงดว้ยเคร่ือโดยช่างควบคุมเคร่ืองกลึงอตัโนมติั
และเคร่ืองกลึงโดยคอมพิวเตอร์หรือ CNC (Computer Numerical Control) รับผลิตงานจ านวนมาก (Mass Production) 
 โครงสร้างของอุตสาหกรรมงานกลึงขา้งตน้ก่อใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือ ดงัน้ี 
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 1. วิสาหกิจขนาดย่อม เนน้การกลึงดว้ยมือและท าการตลาดเฉพาะกลุ่มจึงตอ้งการช่างท่ีมีฝีมือสูง ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา
เรียนรู้นาน เพราะส่วนใหญ่เป็นช่างท่ีไม่ไดจ้บการศึกษาดา้นช่าง แต่เรียนรู้งานจนช านาญ  เม่ือช านาญแลว้มกัถูกช้ือตวั 
ปัญหาส าคญัคือ การสรรหาช่างหนา้ใหม่  การพฒันาช่างฝีมือ และการรักษาช่างฝีมือ 
 2. วิสาหกิจขนาดกลาง ซ่ึงเน้นการผลิตจ านวนมาก ส่วนใหญ่สรรหาช่างท่ี เรียบจบอย่างน้อยระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเพ่ือควบคุมเคร่ืองกลึง วิสาหกิจพบปัญหาการขาดแคลนช่างเช่นกนั ทั้งน้ีเพราะสังคมไทยท่ีนิยม
ส่งบุตรหลานเรียนสายสามญัมากกว่าสายวิชาชีพ และช่างนิยมท างานในบริษทัขนาดใหญ่มากกว่าในวิสาหกิจขนาด
กลาง 
 การศึกษาเร่ือง “การคงอยู่ของช่างมีฝีมือ กรณีศึกษาช่างกลึงในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” เป็น
การศึกษาเพ่ือท าความเขา้ใจกระบวนการตดัสินใจลาออกจากงาน การหางานใหม่และการท างานในองค์กรใหม่ รวมถึง
ศึกษาเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการลาออกและการคงอยู่ของพนกังาน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้แก่องค์กรในการสรรหา 
พฒันาและรักษาช่างฝีมือต่อไป 
 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
 การท่ีพนักงานลาออกจากงานเกิดจากความไม่พึงพอใจ ซ่ึงอาจเกิดจากการไม่มีอิสระในการท างาน 
ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนหรือความช่วยเหลือในการท างาน เหตุผลทางครอบครัว การยา้ยตามคู่สมรส รวมถึงการ
ไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีต ่ากว่าความเป็นจริง การเปล่ียนระบบการบริหารจดัการ (Lim, Ghee Soon, 
Robert Mathis, and John Jackson, 2010, p 82) โดยส่วนใหญ่เหตุผลท่ีพนักงานลาออกจะเป็นเหตุผลท่ีซ ้ ากนัของ
ความไม่พึงพอใจจนเป็นเหตุผลหลกัของการลาออกขององคก์รนั้นๆ การแกไ้ขปัญหาพนกังานลาออก ตอ้งท าความ
เข้าใจเหตุผลของการลาออกท่ีแท้จริง แลว้แก้ไขด้วยการส่งเสริมให้พนักงานพึงพอใจต่องาน ทั้ งน้ีเพ่ือรักษา
พนักงานท่ีมีศักยภาพไว ้และรักษาความสามารถในการผลิตขององค์กร (Werner, S., Schuler,R. & Jackson, S. 
,2012, p 177-179) 
 
2.1   แนวคิดทีเ่กี่ยวข้อง 
 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่าความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกดา้นบวกท่ีพนกังานมี
ต่อทุกองค์ประกอบของการท างาน ทั้งผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ลกัษณะงาน 
ระบบงาน ผลตอบแทน ความกา้วหนา้ โดยความพึงพอใจจะเปล่ียนตามเวลาและสถานการณ์ คนท่ีมีความพึงพอใจ
ในการท างานจะสนุกกับงาน มีความภาคภูมิใจในงานและองค์กร โดยความพึงพอใจในงานมีผลต่อผลการ
ปฏิบติังาน ความพึงพอใจในชีวิต การขาดงานและการลาออกจากงาน 
 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ไดศึ้กษา 5 แนวคิด ดงัน้ี แนวคิดล าดบัขั้นความตอ้งการ
ของ Abraham Maslow (1970) อธิบายว่ามนุษย์มีความต้องการ 5 ขั้นตอน โดยเรียงล าดับจากขั้นต ่ าไปขั้นสูง 
แนวคิดทฤษฎีปัจจัยคู่  (Two-Factor Theory) เสนอว่า หากต้องการสร้างแรงจูงใจในการท างาน จะต้องท าให้
พนกังานไดรั้บปัจจยัจูงใจท่ีเหมาะสม แต่การให้ปัจจยัป้องกนัมิไดท้ าใหบุ้คคลมีแรงจูงใจในการท างานแต่อย่างใด 
เพียงแต่ป้องกนัไม่ใหบุ้คคลเกิดความไม่พอใจในงานเท่านั้น (ชูชยั สมิทไกร, 2554) 
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 ทฤษฎีดุลภาคของ J. Stacey Adams (1965) น าเสนอว่าพนักงานมกัเปรียบเทียบอตัราการลงแรงกับ
ผลตอบแทนท่ีตนไดรั้บว่ามีความเหมาะสมกนัหรือไม่ เม่ือรู้สึกวา่ยุติธรรมพนกังานจะรักษาระดบัการลงแรงและจะ
ท างานไดด้ว้ยความพึงพอใจ แต่ถา้รับรู้ว่าไม่ยุติธรรม จะพยายามท าให้ตนเกิดความรู้สึกว่ายุติธรรมดว้ยวิธีการ
หลากหลายซ่ึงอาจถึงขั้นลาออกจากงาน  
 ทฤษฎีของความไม่ตรงกนัของ Lock (1969) ซ่ึงเช่ือวา่ มนุษยจ์ะมีความพอใจหรือไม่พอใจข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ี
ไดรั้บและสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเขาปรารถนาหรือไม่ และปริมาณของส่ิงท่ีไดรั้บอยู่ในระดบัสูงกว่าหรือเท่ากบัระดบั
ขั้นต ่าสุดท่ีเขาปรารถนาหรือไม่ และแนวคิดความสุข 8 ประการ ของส านกัสนบัสนุนสุขภาวะองค์กร ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) น าเสนอว่าความสุข 8 ประการเป็นการเลือกด าเนินชีวิตและการ
ท างานใหมี้ความสุขท่ีสมดุล และยัง่ยืน โดยเป็นความสุขท่ีสมดุลของโลก 3 ใบท่ีทบัซอ้นกนั ไดแ้ก่ 1) ความสุขของ
ตนเอง 2) ความสุขของครอบครัว และ 3) ความสุขขององคก์ร/ สงัคม (ชาญวิทย ์วสนัตธ์นารัตน,์และคณะ 2556) 
 
2.2   ปัจจัยทีส่่งผลต่อความไม่พงึพอใจในงาน 
        Noe, R.,et al., 2008 (p. 462 - 470) กล่าวว่า มี 5 เหตุผลหลักท่ีท าให้พนักงานไม่พึงพอใจต่องานอัน
น าไปสู่การลาออก ไดแ้ก่ 1) เง่ือนไขในการท างานท่ีไม่ปลอดภยั 2) ความสามารถในการจดัการตนเองของพนกังาน 
เช่น การจดัการกบัทศันคติ ความกลวั ความเครียด เป็นตน้ 3) งานและหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 4) หวัหนา้งานและเพ่ือน
ร่วมงาน และ 5) เงินเดือนและผลตอบแทนต่างๆ โดยผลส ารวจพบว่า ปัจจยัท่ีท าให้พนกังานไม่พึงพอใจมากท่ีสุด
คือ อตัราการข้ึนเงินเดือน โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ และโครงสร้างค่าตอบแทนขององคก์ร  
 Werner, S., Schuler,R. & Jackson, S. (2012, p 178-179) น าเสนอผลการส ารวจการลาออกของพนกังาน
มีฝีมือพบว่า 3 เหตุผลหลกัท่ีส่งผลต่อการลาออกคือ 1) โอการท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ (68%) 2) ความกา้วหนา้ใน
อาชีพ (66%) และค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ (45%) 
 วนัเพญ็ เพ็ชรัตน์ พรรัตน์ แสดงหาญ และอธิพล เครือปอง (2556) ศึกษาเร่ืองการธ ารงรักษาและการคง
อยู่ของคนเก่งในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง จังหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้างานเห็นว่าปัจจัยด้าน
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในการท างานมีผลต่อการรักษาพนักงานมากท่ีสุด ขณะท่ีพนักงานเห็นว่า ปัจจยัดา้น
หวัหนา้งานส าคญัท่ีสุด แต่ทั้ง 2 กลุ่มเห็นเหมือนกนัวา่ ปัจจยัดา้นรางวลัและผลตอบแทนส าคญันอ้ยท่ีสุด  
 ศิริพงษ ์สุนทรวฒันกิจ (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรักษาพนกังานให้คงอยู่ศึกษาเฉพาะกรณี
พนักงานในธุรกิจ Wedding Studioในเขตกรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรักษาพนักงาน
เรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ี ลกัษณะงาน ความมีช่ือเสียงขององค์กร เพ่ือนร่วมงาน การไดรั้บ
ความยติุธรรม หวัหนา้งาน/ผูบ้งัคบับญัชา และผลตอบแทน 
 

2.3   ช่างกลงึ 
        ช่างกลึง (Turning) ท่ีปฏิบติังานกบัในโรงงานอุตสาหกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ช่างกลึงมือ และช่าง
กลึงเคร่ือง โดยช่างกลึงมือจะใช้ทกัษะสูง ส่วนใหญ่จะถูกสอนมาให้ใชเ้คร่ืองกลึงโดยเฉพาะ สามารถอ่านแบบ 
เขียนแบบดว้ยมือได ้และสามารถดูตวัอย่างจริงๆแลว้ น าวสัดุมาท าให้เหมือนจริงได ้ช่างตอ้งยืนปฏิบติังานดว้ย
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เคร่ืองกลึงมือตลอดเวลา ช่างกลึงมือเหมาะกบังานท่ีมีการสั่งจ านวนนอ้ย หรือท าตามความตอ้งการของลกูคา้ (Make 
by order) 
 ช่างกลึงเครือ หรือช่างควบคุมเคร่ืองกลึง CNC (Computer Numerical Control) ช่างกลึงแบบน้ีเป็นช่าง
หรือระดบัวิศวกรคือ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรชั้นสูง ถึงปริญญาในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ช่างจะสามารถเขียนแบบและอ่านแบบจากดว้ย Auto cad/CADCAM ได ้เม่ือเขียนเสร็จสามารถส่งเขา้เคร่ือง CNC 
ให้ท างานได้ ซ่ึงช่างจะท าหน้าท่ีตั้ งค่า (Set up) เคร่ืองในคร้ังแรกเท่านั้ น การปฏิบัติงานช่างไม่ต้องยืนกลึง
ตลอดเวลา ช่างกลึงแบบ CNC เหมาะส าหรับงานท่ีตอ้งผลิตเป็นจ านวนมากๆ (Mass product) 
 

3.กรอบการศึกษา 
 
 
 
 

 

 

 

 

4. วธิีการศึกษา 
 การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) ซ่ึงเป็นการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) คือมีการจัดท าประเด็นสัมภาษณ์แต่ระหว่างการ
สมัภาษณ์จะไม่ถามเรียงตามประเดน็ค าถาม ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ใ้หข้อ้มูลคนส าคญัรู้สึกผอ่นคลายและเล่าเร่ืองต่างๆ อยา่ง
อิสระ หากมีการออกนอกประเดน็ผูศึ้กษาจะถามค าถามท่ีเก่ียวขอ้งและสมัภาษณ์จนกวา่ไดข้อ้มลูครบตามท่ีตอ้งการ 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informant) คือช่างกลึงท่ีท างานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมีอายุ
งานอยู่กบัองคก์รปัจจุบนัตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป ผูศึ้กษาขอความร่วมมือจากเจา้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มให้
ช่วยแนะน าให้รู้จกัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จากนั้นขอให้ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแนะน าให้รู้จกัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัคนอ่ืนต่อไป 
โดยใชเ้ทคนิคแนะน ากนัเป็นทอดๆ (Snowball Sampling) การศึกษาไดส้ัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญัรวม 20 คน 
โดยแบ่งเป็นช่างกลึงมือ จ านวน 9 คน และช่างกลึงเคร่ือง 11 คน 
 
 

พฤติกรรม/ ปรากฎการณ์ที่เกดิขึน้ 
1. การลาออกจากองคก์รเก่า 
2. การสมคัรงาน  
3. การปรับตวัในองคก์รใหม ่
4. การท างานในองคก์รใหม ่
5. การคงอยูข่องพนกังานในองคก์รใหม่ 

 

 

แนวคดิ/ ที่ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
1. ล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow  
2. ทฤษฎีสององคป์ระกอบของ Herzberg  
3. ทฤษฎีดุลภาคของ Adam Smith  
4. ทฤษฎีของความไม่ตรงกนัของ John Lock  
5. ความสุข 8 ประการ ของ สสส. 

 

 

ความเข้าใจพฤติกรรม/ ปรากฎการณ์ 
1. การลาออกจากองคก์รเก่า 
2. การสมคัรงาน  
3. การปรับตวัในองคก์รใหม ่
4. การท างานในองคก์รใหม่ 
5. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออก 
6. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคงอยู ่
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5. ผลการศึกษาและอภิปราย 
การศึกษาวฎัจกัรการท างาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกและการคงอยูข่องช่างฝีมือ สรุปไดด้งัน้ี 

 

5.1  วฎัจกัรการท างาน 
  การศึกษาวฎัจกัรในการท างานของช่างฝีมือประกอบดว้ยการศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจลาออก
จากองคก์รเก่า การสมคัรงาน การปรับตวัและพฤติกรรมการท างานในองคก์รใหม่ ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาได ้
ดงัน้ี 
 
  กระบวนการตดัสินใจลาออกจากองค์กรเก่า 
 การตดัสินใจเพ่ือลาออกงานจากองคก์รของพนกังานช่างมีเหตุผลหลกั 7 หลกั ซ่ึงช่างกลึงมือและช่างกลึง
เคร่ืองมีเหตุผลในการลาออกแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 เหตุผลของการลาออกจากองคก์รเก่า จ าแนกตามประเภทของช่างฝีมือ 
ช่างกลงึมือ ช่างกลงึเคร่ือง 

1. ภาระทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. ปัญหาครอบครัว 

3. ตอ้งการค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน 

4. บริษทัยา้ยสถานท่ีท างานไปอยูท่ี่อ่ืน 

5. บริษทัประสบปัญหาทางการเงิน จึงลดการจา้งงาน 

1. ปัญหาครอบครัว 

2. ตอ้งการค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน 

3. ท่ีท  างานอยูไ่กลและเพ่ือนชกัชวนให้มาท างานดว้ย 

4. บริษทัยา้ยสถานท่ีท างานไปอยูท่ี่อ่ืน 

5. บริษทัประสบปัญหาทางการเงิน จึงลดการจา้งงาน 

6. ความไม่พึงพอใจต่อท่ีท างานเดิม 

 
 ช่างฝีมีมือท่ีเป็นช่างกลึงมือมีเหตุผลในการลาออกในเร่ืองภาระทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเกิดจากาการเร่ิม
มีครอบครัว หรือมีลูกท าให้รายรับท่ีไดไ้ม่พอเพียงกบัการรายจ่าย ซ่ึงเหตุผลน้ีไม่พบในช่างกลึงเคร่ือง ช่างกลึง
เคร่ืองมีเหตุผลเฉพาะท่ีไม่พบในช่างกลึงมือคือ ท่ีท างานอยู่ไกลและเพ่ือนชกัชวนใหม้าท างานดว้ย และความไม่พึง
พอใจต่อท่ีท างานเดิม ช่างฝีมือจะใชเ้วลาประมาณ 1-5 เดือนเพ่ือตดัสินใจลาออกจากงาน และส่วนใหญ่ลาออกจาก
งานโดยท่ียงัไม่ไดง้านใหม่ ทั้งน้ีเพราะช่างฝีมือมัน่ใจในฝีมือของตนเองและมัน่ใจวา่สามารถหางานไดไ้ม่ยาก 
 
 การสมคัรงาน  
 หลงัจากลาออกแลว้ช่างจะรีบหางานทนัทีเพ่ือใหมี้รายไดต่้อเน่ือง โดยวิธีการหางานท่ีใชม้ากท่ีสุดมี 4 วิธี 
ไดแ้ก่ 1) การสมคัรงานในบริษทัท่ีเพ่ือนหรือคนรู้จกัแนะน า 2) การหางานใกลบ้า้น รวมถึงใกลแ้ฟน หรือใกลโ้รงเรียน
ของลกู 3) การหางานในแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม และ 4) การหางานตรงหรือใกลเ้คียงกบัสาขาท่ีเรียบจบ  
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 ช่างจะหางานใกลบ้า้นและหางานในแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม โดยดูประกาศรับสมคัรงานหนา้บริษทั
หรือหนา้นิคมอุตสาหกรรมแลว้มาส่งใบสมคัรดว้ยตนเอง ช่างส่วนใหญ่ส่งใบสมคัรหลายท่ี การสมัภาษณ์มีทั้งแบบ
ท่ีส่งใบสมคัรแลว้ไดส้ัมภาษณ์เลย หรือไม่ก็รอเรียกสัมภาษณ์ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่เกิน 3 วนั หากบริษทัตดัสินใจรับเขา้
ท างานจะใหเ้ร่ิมงานทนัที ซ่ึงช่างจะเร่ิมงานในวนัรุ่งข้ึน เพราะตอ้งการรายไดแ้ละตนเองไดล้าออกจากงานเก่าแลว้   
 
  การปรับตวั 
  ช่างฝีมือใช้เวลาในการปรับตวัให้เขา้กบัท่ีท างานไม่นาน เพราะมีความช านาญในงานแลว้ ทั้งน้ีเร่ือง
ส าคญัท่ีตอ้งปรับตวัคือ การปรับตวัเพ่ือใหท้ างานได ้และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพ่ือนร่วมงาน ดงัน้ี 
  1. การปรับตวัเพ่ือใหท้ างานได ้ส่วนใหญ่เป็นกรณีของช่างฝึกหดัเพ่ือเป็นช่างกลึงมือ กบัช่างกลึงเคร่ืองท่ี
เพ่ิงเรียนจบการศึกษาและเร่ิมงานท่ีแรก ช่างตอ้งแสดงว่า ตนพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ดว้ยการอดทน ประพฤติเป็นคนดี
และขยนัท างานทุกอยา่ง จนกระทัง่ผูส้อนงานไวว้างใจและเต็มใจท่ีจะสอนงานให ้นอกจากน้ีการเป็นผูส้นใจเรียนรู้ 
ดว้ยการสอบถามเร่ืองต่างๆ จะท าใหเ้รียนรู้งานไดไ้วข้ึน 
  2. การปรับตวัให้เขา้กบัเพ่ือนร่วมงาน  ปัจจยัท่ีท าให้ช่างปรับตวัไดไ้วคือ วฒันธรรมการท างานท่ีรุ่นพ่ี
สอนงานให้รุ่นนอ้ง และหลงัเลิกงานช่างจะรับประทานอาหารหรือเล่นกีฬาร่วม นอกจากน้ีองคก์รสามารถช่วยให้
ช่างปรับตวัไดไ้วข้ึน ดว้ยการส่งเสริมใหพ้นกังานท ากิจกรรมหรือรับประทานอาหารร่วมกนั รวมถึงช่างตอ้งปรับตวั 
ดว้ยการเป็นผูข้ยนัท างาน สนใจเรียนรู้ดว้ยการซกัถาม เขา้หาเพ่ือนร่วมงานและหัวหนา้ การมีภูมิล  าเนาเดียวกนัจะ
ท าใหช่้างปรับตวัเขา้กบัเพ่ือนร่วมงานไดไ้วข้ึน 
 
  พฤตกิรรมการท างาน 
  พฤติกรรมการท างานท่ีส าคญัของช่างฝีมือทั้งช่างกลึงมือและช่างกลึงเคร่ืองเหมือนกนัคือ รักการเรียนรู้ 
และมีความรับผิดชอบต่องานสูงมาก ดงัน้ี  
  1. การรักการเรียนรู้ เกิดจากบรรยากาศการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์ในองคก์รสูงท าใหช่้างสนิทสนมกนั 
เปิดใจใหห้ัวหนา้งาน/เพ่ือนร่วมงานสอนงาน การใหอิ้สระในการท างานซ่ึงส่งผลให้กลา้คิดออกแบบกระบวนการ
ท างานหรือผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ซ่ึงหวัหนา้งานกย็ินดีสอนงานควบคู่ไปกบัการใหช่้างเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยการลองผิด
ลองถกู แมท้ างานพลาด เถา้แก่และหวัหนา้งานจะใหก้ าลงัใจเสมอ แรงจูงใจท่ีท าใหช่้างเรียนรู้คือ ความตอ้งการเป็น
ช่างท่ีเช่ียวชาญหรือไดรั้บการยอมรับจากหวัหนา้งาน และความจ าเป็นท่ีตอ้งท างานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  
  2. การมีความรับผิดชอบต่อการท างานสูง ช่างฝีมือต่างเห็นว่า อิสระท่ีไดรั้บจากองคก์รและการตระหนกั
ถึงผลประกอบการท่ีเป็นผลบวกหรือผลลบจะมีทางโดยตรงต่อรายไดข้องตน ช่างจึงพยายามท างานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย รวมถึงการมีคติพจน์ในการท างานว่า ท าวนัน้ีให้ดีท่ีสุด ท าหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด หรือท าวนัน้ีให้ดีกว่าเม่ือวาน 
ดา้นบุคคลตน้แบบในการท างานพบวา่ ช่างส่วนใหญ่มีเถา้แก่และหวัหนา้ท่ีเป็นผูส้อนงานคนแรกเป็นบุคคลตน้แบบ 
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5.2   ปัจจยัที่มผีลต่อการลาออก  
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกของช่างฝีมือมี 9 ปัจจยั ดงัน้ี 
 1. ภาระทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเกิดจากช่างฝีมือเร่ิมมีครอบครัว หรือเร่ิมมีลกูท าใหมี้รายจ่ายเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
รายรับท่ีไดจ้ากท่ีท างานเก่าไม่เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน 
 2. พนกังานมีปัญหาครอบครัว โดยมีทั้งการยา้ยมาท างานใกลแ้ฟน และยา้ยงานเพ่ือหนีแฟน  
 3. พนกังานตอ้งการค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน โดยเห็นเพ่ือนไดค่้าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดีกว่า จึงยา้ยงาน
ไปในองคก์รท่ีเพ่ือนท าอยู ่หรือในองคก์รอ่ืนท่ีใหค่้าตอบแทนมากกวา่เดิม 
 4. ท่ีท างานอยูไ่กลและเพ่ือนชกัชวนใหม้าท างานดว้ย 
 5. บริษทัยา้ยสถานท่ีท างานไปอยูท่ี่อ่ืนโดยเฉพาะการยา้ยขา้มจงัหวดั  
 6. บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน จึงลดการท างานล่วงเวลา หรือลดการจ้างพนักงานช่างเช่นให้
พนกังานช่างมาท างาน 3 วนั หยดุ 3 วนั หรือบางองคก์รกจ็า้งพนกังานออก 
 7. ความไม่พึงพอใจต่อองคก์ร โดยส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พึงพอใจเร่ืองงานและคน คือบรรยากาศการ
ท างานเครียดและหวัหนา้งานเจา้ก้ี เจา้การ และเพ่ือนร่วมงานไม่ช่วยเหลือกกนั 
 8. ปัญหาดา้นสุขภาพ โดยปัจจุบนัช่างฝีมือมีอายมุากซ่ึงท าใหช่้างไม่ยา้ยท่ีท างาน แต่จะท างานในองคก์ร
ปัจจุบนัจนเห็นว่าร่างกายไม่ไหว ไม่สามารถท างานไดอ้ย่างเต็ม จะพิจารณาตนเองแลว้ลาออกจากงานซ่ึงในกรณีน้ี
ช่างฝีมือส่วนใหญ่จะกลบัไปอยูบ่า้นท่ีต่างจงัหวดั  
 9. มีเงินเกบ็จนพอท่ีจะประกอบธุรกิจส่วนตวัของตนเองได ้
 ปัจจยัขอ้ 1-7 เป็นปัจจยัของการลาออกจากองค์กรเก่า โดยปัจจยัท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ ภาระทางการเงินท่ี
เพ่ิมข้ึนและยา้ยตามครอบครัว ส าหรับปัจจยัขอ้ท่ี 8 – 9  เป็นปัจจยัของการลาออกในกรณีท่ีจะลาออกจากองค์กร
ปัจจุบนั โดยช่างเห็นว่าองคก์รปัจจุบนัเป็นองค์กรท่ีดีท่ีสุดแลว้ ถา้ออกจากองคก์รก็ไม่คิดจะเป็นลูกจา้งอีก ซ่ึงช่าง
กลึงมือส่วนใหญ่วางแผนจะกลบัไปท าการเกษตร หรือเปิดร้านขายของช าท่ีบ้านเกิด ช่างกลึงเครือส่วนใหญ่
วางแผนมีกิจการของตนเอง ดว้ยการคา้ขายและตั้งโรงงานของตนเอง 
 
5.3   ปัจจยัที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน  
        ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคงอยูข่องช่างฝีมือมี 14 ปัจจยั ดงัน้ี 
 1. ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บ โดยส่วนใหญ่ช่างฝีมือตอ้งการท างานล่วงเวลา 
 2. กิจกรรมของบริษทั โดยกิจกรรมท่ีสร้างความประทบัใจ 3 อนัดบัแรกคือ 1) งานเล้ียงสงัสรรคใ์นวนัปี
ใหม่ 2) การท่องเท่ียวประจ าปี และ 3) การจดังานวนัเกิดของพนกังาน  
 3. สถานท่ีท างาน ซ่ึงต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวกและสะดวกในการเดินทาง เช่นมีมุมพกัผ่อนของ
พนกังาน มีมุมรับประทานอาหาร และสถานท่ีออกก าลงักาย บางบริษทัมีหอ้งครัวส าหรับพนกังาน 
 4. การมีอิสระในการท างาน ผูจ้ดัการหรือหวัหนา้จะแจง้เป้าหมายท่ีตอ้งการแลว้ใหช่้างฝีมือออกแบบการ
ท างานดว้ยตนเอง โดยเจา้ของและหวัหนา้งานเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาและสนบัสนุนการท างาน 
 5. ระบบการท างาน ช่างฝีมือเห็นว่าบริษทัมีระบบการท างานท่ีดี ไม่กดดนัพนักงาน ให้อิสระในการ
ท างาน มีวฒันธรรมการท างานแบบครอบครัว มีการช่วยเหลือกนัและการสอนงานท่ีดี 
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 6. ความทา้ทายจากการไดท้ างานใหม่ๆ ช่างฝีมือจะมีความสุขและสนุกเม่ือไดคิ้ดคน้ ออกแบบและผลิต
สินคา้ใหม่ๆ ยิ่งถา้งานช้ินนั้นคนอ่ืนท าไม่ไดแ้ต่ตนเองท าไดจ้ะท าใหช่้างมีความภูมิใจในตวัเองมาก  
 7. ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเถา้แก่หรือเจา้ของ ช่างฝีมือประทบัใจเถา้แก่เพราะให้ความเป็นกนัเอง สามารถ
พดูคุยไดทุ้กเร่ืองทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั ไม่จูจ้ี้ จุกจิก ไม่เร่งงาน ใหอิ้สระช่างฝีมือรับผิดชอบและออกแบบการ
ท างานดว้ยตนเอง รวมถึงเป็นคนใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็น ร่าเริงไม่เคร่งเครียด และเช่ือมัน่ในพนกังาน 
 8. ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหัวหนา้งาน คือช่างฝีมือจะทนไม่ไดถ้า้ถูกควบคุมอย่างเขม้งวดหรือหวัหนา้เจา้ก้ี
เจา้การ หัวหน้างานท่ีสามารถสร้างความผูกพนัให้แก่ช่างมีฝีมือไดคื้อ เป็นท่ีปรึกษาและผูส้อนงานท่ีดี สามารถ
สอบถามทุกเร่ืองไดต้ลอดเวลา ทุมเทใหก้บังาน และรักลกูนอ้ง 
 9. ความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน ช่างฝีมือส่วนใหญ่มองว่าบรรยากาศการท างานเป็นเหมือน
ครอบครัวเดียวกนั มีการช่วยเหลือกนัและกนั เพ่ือนร่วมงานท่ีเป็นท่ีประทบัใจของช่างฝีมือคือ มีการช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั การให้ค าปรึกษาและแลกเปล่ียนความรู้กนัซ่ึงช่างฝีมือมองว่าส าคญัมาก โดยเฉพาะในช่วงของการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองเพ่ือเป็นช่างมีฝีมือ ช่างฝีมือส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองผ่านช่วงนั้นมาไดเ้พราะเพ่ือนให้การ
ช่วยเหลือ ถา้ไม่เขา้ใจ หรือติดอะไรจะรีบถามเพ่ือนหรือหวัหนา้ทนัท่ี 
 10. การไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและหวัหนา้งาน จนไดเ้ล่ือนเป็นหวัหนา้งาน หรือหวัหนา้งาน
ใหค้วามส าคญักบัผลงานดว้ยการกล่าวช่ืนชม  
 11. ความรู้สึกภูมิใจในตนเอง คือช่างฝีมือมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นผูมี้ความสามารถในงาน ความรู้สึก
ภาคภูมิใจท่ีสามารถรับผิดชอบตนเองและครอบครัวได ้และความภูมิใจท่ีตนเองสามารถมีรถ มีบา้น มีท่ีดิน ฯลฯ  
 12. ความกลวัท่ีจะเร่ิมตน้ใหม่ เพราะปัจจุบนัช่างฝีมืออายุมาก ช่างยงัมองว่าตนเองมีวุฒิการศึกษานอ้ย
และมีความสุขกบัองค์กรปัจจุบนัแลว้ ถา้ไปท างานองค์กรอ่ืนไม่มัน่ใจจะพบกบัเถา้แก่และเพ่ือนท่ีดีกว่าปัจจุบนั
หรือไม่ 
 13. การมีภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบ ช่างฝีมือมีภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบครอบครัว โดยเฉพาะการส่งลูกเรียน 
ช่างฝีมือบางคนมองวา่จะท างานจนกวา่ลกูจะเรียนจบ แลว้จึงจะกลบัไปอยูบ่า้นท่ีต่างจงัหวดั 
 14. ความผูกพนัต่อองค์กร ช่างฝีมือมองว่าตนเองเติบโตมาพร้อมกบัองค์กร จากการเร่ิมตน้ท่ีองค์กรมี
พนกังานไม่ก่ีคน จนปัจจุบนัองค์กรเติบโตและมีพนกังานจ านวนมาก องค์กรไดส้นับสนุนให้ตนเองเป็นหัวหน้า
แลว้ การคงอยู่ของพนกังานจึงเป็นช่วงเวลาท่ีพนกังานไดรั้บค่าตอบแทนและการยอมรับซ่ึงคุม้ค่ากบัความทุ่มเทท่ี
ไดใ้หก้บัองคก์ร รวมถึงมีความรู้สึกผกูพนักบับริษทัเพราะเห็นบริษทัตั้งแต่เร่ิมด าเนินการ 
 

6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกเป็นความตอ้งการล าดบัท่ี 1-3 ของแนวคิดล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow หรือ
ความตอ้งการดา้นสรีระ ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั และความตอ้งการความรักหรือสังคม แต่ส่วนหน่ึงของปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการคงอยูเ่ป็นความตอ้งการล าดบัท่ี 4-5 ซ่ึงเป็นความตอ้งการในเร่ืองความนิยมนับถือในตนเอง และการพฒันา
ศกัยภาพของตน  เช่นปัจจยัการคงอยูใ่นเร่ืองการมีอิสระในการท างาน  ระบบการท างาน การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงานและหวัหนา้งาน ความทา้ทายจากการไดท้ างานใหม่ๆ และ ความรู้สึกภูมิใจในตนเอง 
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 แนวคิดความสุข 8 ประการอธิบายวฎัจกัรการท างานของช่างฝีมือไดว้า่ ช่างตอ้งการมีความสุขบนโลกทั้ง 
3 ใบคือทั้งโลกส่วนตวั โลกของครอบครัวและโลกของสังคม กล่าวคือ ครอบครัวและสังคมมีผลต่อพฤติกรรมของ
ช่างฝีมือเช่น การตดัสินใจลาออกจากเพราะครอบครัว การหางานใกลบ้า้นหรือใกลโ้รงเรียนของลูก ทั้งน้ีเพ่ือมีเวลา
อยูก่บัครอบครัวมากข้ึน ทฤษฎีสององคป์ระกอบของ Herzberg ยงัสอดคลอ้งกบัปรากฎการณ์การลาออกหรือคงอยู่
ของช่างฝีมือเพราะปัจจยัการลาออกเร่ืองค่าตอบแทน ความสัมพนัธ์กบัเถา้แก่ หัวหนา้และเพ่ือนร่วมงาน รวมถึง
ระบบ ซ่ึงทฤษฎีกล่าวว่าเป็นปัจจยัป้องกนัไม่ให้พนกังานเกิดความไม่พึงพอใจต่องาน หรือไม่ให้พนกังานลาออก
จากงาน แต่ถา้จะท าใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการท างาน (หรือใหพ้นกังานคงอยูก่บัองคก์ร) ตอ้งส่งเสริมปัจจยัเร่ือง 
ความส าเร็จในงาน การยอมรับนบัถือ ความรับผิดชอบ (การมอบหมายงานท่ีทา้ทา้ย) และความกา้วหนา้ในงาน  
 ช่างฝีมือท่ีลาออกโดยเปรียบเทียบการท างานและผลตอบแทนท่ีไดรั้บกบัเพ่ือนสอดคลอ้งกบัทฤษฎีดุล
ภาคท่ีว่าช่างจะเปรียบเทียบการท างานและผลตอบแทนกบัเพ่ือน ถา้เพ่ือนท างานเหมือนกนัแต่ไดรั้บค่าตอบแทน
หรือสวสัดิการดีกวา่ ช่างจะลาออกเพ่ือหางานใหม่ ทฤษฎีน้ียงัช่วยท าใหเ้ขา้ใจช่างฝีมือท่ีคงอยูก่บับริษทั ซ่ึงช่างมอง
วา่ ตนเองไดรั้บค่าค่าตอบแทนและการยอมรับท่ีดีแลว้ ถา้ไปท างานองคก์รอ่ืนอาจไม่ไดรั้บส่ิงเหล่าน้ี ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีของความไม่ตรงกนัท่ีกล่าววา่ มนุษยจ์ะมีความพอใจหรือไม่พอใจข้ึนอยู่กบัปริมาณของส่ิงท่ีเขาไดรั้บ ซ่ึง
ช่างจะเปรียบเทียบส่ิงท่ีไดรั้บกบัความสามารถกบัขอ้จ ากดัของตนเอง และเปรียบเทียบกบัเพ่ือน 
 จากปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือ องคก์รควรใหค้วามส าคญัต่อการรักษาช่างฝีมือ โดยน าผลการศึกษาน้ี
เป็นแนวทางในการประเมินและออกแบบการรักษาพนักงาน รวมถึงเป็นแนวทางการสรรหาช่างฝึกหัด ดว้ยน า
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคงอยู่มาสร้างกลยุทธ์ในการสรรหา หรือเพ่ือจูงใจให้ผูส้นใจมาท างานเป็นช่างกลึงมากข้ึน 
การศึกษาในระยะต่อไป ควรศึกษา ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการพฒันาตนเองและความตั้งใจในการท างานของช่างฝีมือ 
หรือความตอ้งการท างานล่วงเวลากบัการลาออกของช่างฝีมือหรือด าเนินการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือยืนยนัผลการ
คน้พบในคร้ังน้ี 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กร  

กรณศึีกษาพยาบาลวชิาชีพในกรุงเทพมหานคร 

Relationship between Quality of working life and Engagement:  

A Case Study of Registered Nurses in Bangkok 
เสาวคนธ์ แสนธรรมพล1 และ ทองฟ ูศิริวงศ์2 

Saowakhon Saenthamphol1 and Thongfu Siriwonge2 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัของคุณภาพชีวิตในการท างานและความ

ผูกพนัต่อองค์กรของพยาบาล เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาล และเพ่ือศึกษา

ความสมัพนัธ์ของคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ประชากรท่ีศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพ สังกดั

โรงพยาบาลของรัฐบาล ท่ีปฏบติังานในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 353 คนซ่ึงเกบ็ขอ้มูลในช่วงเดือน กมุภาพนัธ์– 

มีนาคม พ.ศ. 2558 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ผูวิ้จยัก าหนดค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ค าส าคญั: คุณภาพชีวิตในการท างาน, ความผกูพนัธ์ต่อองคก์ร, พยาบาล 

 

Abstract 

This research is a survey research and the objectives of this study was to study the level of Quality of working 

life, the level of Engagement of nurses . The population of the research comprised 353 Registered Nurses in 

Public hospitals in Bangkok. Data have been collected from February to March, 2015 and used the questionnaire 

is a survey tools and the reliability of the questionnaires was 0.95 .This research used frequency, percentage, 

mean and standard deviation to analysis the data. 

  Keywords: Quality of Worklife, Engagement, Organizational Commitment, Nurse 
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1.  บทน า 
 แนวคิดของการจดัการองคก์รสมยัใหม่ต่างเช่ือกนัว่า ในปัจจยัการผลิตทั้งหมดปัจจยัเร่ืองคนส าคญัท่ีสุดโดยเช่ือ
วา่พนกังานเป็นผูท่ี้ท าใหอ้งคก์รอยูร่อดและช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ก่องคก์รได ้นอกจากน้ีการบริหารจดัการ
สมยัใหม่ต่างมีแนวคิดว่าการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุด ดว้ยมีเคร่ืองมือหรือแนวทางการบริหารเช่น 
สมรรถนะ (Competency) ความผกูพนัในการท างาน (Engagement) คุณภาพชีวิตในการท างาน (Well-being) เป็นตน้ ทั้งน้ี
เคร่ืองมือการบริหารจดัการสมยัใหม่ต่างมีเป้าหมายเพ่ือใหพ้นกังานเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพขององคก์ร ซ่ึงเป็นผลมาจาก
แนวคิดของนกับริหารจดัการแนวมนุษยนิ์ยม (Humanism) ท่ีเช่ือว่า“ความสุขของคนท างานคือพลงัส าคญัท่ีเก้ือหนุนต่อ
ความส าเร็จขององคก์ร” (จุฑามาศ แกว้พิจิตร, วิชยั อุตสาหจิต, และ สมบติั กสุุมาวลี, 2554, น. 3) 
 ตั้งแต่เอลตนั เมโย (Elton Mayo) คน้พบว่า พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานไม่สม ่าเสมอ เพราะนอกจาก
ปัจจยัเร่ืองค่าตอบแทนแลว้ พนักงานยงัต้องการการตอบสนองทางจิตใจดว้ย ซ่ึงท าให้เกิดกระแสต่ืนตวัของการให้
ความส าคญัต่อจิตใจของพนักงานและพฒันาไปเป็นแนวทางการศึกษาพฤติกรรมองค์กรแบบการจดัการแบบมนุษย์
สัมพนัธ์ (Human relations) ในท่ีสุด ทฤษฎีหรือแนวคิดของการจดัการแบบมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีส าคญั เช่น แนวคิดทฤษฎี
ปัจจยัคู่ (Two-Factor Theory) แนวคิดเร่ืององคก์รสุขภาวะ (Healthy Workplace) ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) แนวคิด
งานท่ีมีคุณค่า (Decent Work) องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฯลฯ แนวคิดต่างๆ เหล่าน้ีต่างมีความเช่ือรวมกนัว่า 
ถา้พนกังานมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีแลว้จะท าใหพ้นกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 หลายองค์กรจึงให้ความส าคญัต่อพนักงาน ดว้ยการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีแรงจูงใจในการ
ท างาน และมีความผูกพันต่อองค์กร เพ่ือให้พนักงานเกิดความผูกพัน ยอมรับเป้าหมายขององค์กรและพยายามใช้
ความสามารถในการท างานใหอ้งคก์รส าเร็จตามเป้าหมาย (สุภตัรา นามศรี, 2552, น.2)  
 ในทางทฤษฎีถา้พนักงานมีความผูกพนัจะส่งผลให้องค์กรมีสมรรถนะมากข้ึน และการส่งเสริมให้พนักงานมี
ความผกูพนัตอ้งส่งเสริมให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดว้ย แต่สถานการณ์ท่ีประเทศไทยก าลงัเผชิญคือ การเกิดข้ึนของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซ่ึงจะส่งผลให้ 7 อาชีพสามารถเคล่ือนยา้ยไปท างานภายในกลุ่มประเทศอาเซียนได้
อย่างเสรี โดยไม่ตอ้งผ่านขั้นตอนการตรวจคุณสมบติัขั้นพ้ืนฐานภายในกรอบ MRA (Mutual Recognition Arrangement) 
7 อาชีพน้ีไดแ้ก่วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นกัส ารวจ นักบญัชี ทนัตแพทยแ์ละแพทย ์ซ่ึงจะส่งผลต่อการความพยายาม
ขององคก์รท่ีจะรักษาและสร้างความผกูพนัของพนกังาน เพราะพนกังานมีทางเลือกในการท างานมากข้ึน 
 สภาการพยาบาล (2552, น.7) น าสนอว่า ยงัขาดแคลนพยาบาลอยู่เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาน
บริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีความขาดแคลนในโรงพยาบาลทุกระดบั 18,230 คนและสถานีอนามยั 
6,840 แห่งท่ียงัไม่มีพยาบาลวิชาชีพประจ ารวมเป็นความขาดแคลน 25,070 คน ประกอบกบัมีความตอ้งการพยาบาล
วิชาชีพในส าหรับหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน 
กรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหม และกระทรวงอ่ืนๆ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน ศูนยบ์ริการสุขภาพเด็กผูสู้งอายุ
และสถานบริการผูสู้งอายอีุกประมาณ 18,000 คน รวมทั้งส้ิน 43,070 คน  
 สาเหตุท่ีท าให้เกิดการขาดแคลนพยาบาลในภาครัฐ เป็นผลสืบเน่ืองจากนโยบายท่ีตอ้งการลดก าลงัคนในภาครัฐ
ตั้งแต่ประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ท าใหข้าดต าแหน่งในการบรรจุพยาบาลวิชาชีพเขา้รับราชการ ส่งผลให้
มีพยาบาลวิชาชีพไดรั้บการบรรจุเขา้ท างานในภาครัฐลดลง ภาครัฐจึงใชวิ้ธีการจา้งพยาบาลท่ีจบใหม่เขา้มาเป็นลูกจา้ง
เพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอกบัการปฏิบติังานงาน โดยลูกจา้งชั่วคราวนั้นไม่มีสวสัดิการส าหรับบิดามารดา และไดรั้บ
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ค่าตอบแทนน้อยกว่าภาคเอกชน เม่ือพยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหล่าน้ีท างานได้ไประยะหน่ึงแลว้ยงัไม่
สามารถบรรจุเป็นขา้ราชการไดจ้ะลาออกจากงานไปท าใหส้ถานพยาบาลภาคเอกชนท่ีมีค่าตอบแทนสูงกวา่  
 อีกสาเหตุหน่ึงท่ีอาจก่อใหเ้กิดการขาดแคลนพยาบาลในภาครัฐได ้คือ การขยายตวัของบริการสุขภาพเพ่ือรองรับ
การเปิดเสรีดา้นการคา้บริการในฐานะศูนยก์ลางการบริการทางการแพทย ์(Medical Hub) ส่งผลให้ภาคเอกชนมีความ
ตอ้งการพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลกระทรวงสาธารณสุขท่ีพบว่า จ านวนพยาบาลในสถานพยาบาล
เอกชนมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน กล่าวคือ ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2552 มีจ านวนพยาบาลวิชาชีพท่ีท างานเต็มเวลาในโรงพยาบาล
เอกชนเพ่ิมข้ึนจาก 10,924 คน เป็น 14,053 คน (ศูนยส์ารสนแทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2556, น.3) 
 นอกจากน้ียงัพบว่าพยาบาลวิชาชีพของไทยยงันิยมไปท างานในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ นอร์เวย ์
เป็นตน้ ศูนยส์ารสนแทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2556, น.4) คาดการณ์ว่า การเกิดข้ึนของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอาจท าให้พยาบาวิชาชีพของภาครัฐยา้ยไปท างานในต่างประเทศท่ีให้ค่าตอบแทนสูงกว่า โดยใน พ.ศ. 
2553 พยาบาลวิชาชีพของประเทศไทยมีรายไดสุ้ทธิต่อเดือนเฉล่ีย 1,296 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ขณะท่ีพยาบาลวิชาชีพ
ของประเทศสิงคโปร์ไดค่้าตอบแทน 1,542 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
 การเกิดข้ึนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ. 2558 อาจน าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในภาครัฐของ
ไทย ซ่ึงเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีดูแลคนไทยจ านวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการเป็นศูนยก์ลางการบริการทาง
การแพทย ์(Medical Hub) การศึกษาเร่ือง“ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กร 
กรณีศึกษาพยาบาลวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร” จะศึกษาเพ่ือหาแนวทางส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รและคุณภาพชีวิต
ของพยาบาลวิชาชีพ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางใหอ้งคก์รท่ีเก่ียวขอ้งดูแลและรักษาพยาบาลวิชาชีพต่อไป 
 

2.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
      1. เพ่ือศึกษาระดบัของความผกูพนัต่อองคก์รและคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของความผกูพนัต่อองคก์รกบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
 

3.  ทบทวนวรรณกรรม 
      การศึกษาไดร้วบรวมแนวคิดและวรรณกรรมเร่ืองคุณภาพชีวติในการท างาน (Quality of Work  Life) และ
ความผกูพนัต่อองคก์ร (Engagement) ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 สรุปองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน 
องค์ประกอบของคุณภาพชีวติในการท างาน แนวคดิ/วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

กลยุทธ์องค์กร                       

องคก์รมีแผนกลยทุยช์ดัแจน                  
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องค์ประกอบของคุณภาพชีวติในการท างาน แนวคดิ/วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

องคก์รมีนโยบายท่ีรับผิดชอบต่อลูกคา้และชุมชน                    

ระบบการส่ือสารขององคก์รชดัเจน                     

องคก์รมีนโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารงานบุคคลอยา่งชดัเจน 
                

มีเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน                  

ในองคก์รทุกคนมีความเท่าเทียมกนั/ ไม่มีความเล่ือม

ล ้าในองคก์ร 
                   

ระบบงาน                       

ความชดัเจนของงานท่ีรับผิดชอบ                   

ความเหมาะสมของภาระหนา้ท่ี                    

ความเหมาะสมของชัว่โมงการท างาน                 

ความปลอดภยัในการท างาน                   

การมีอิสระในการท างานและการตดัสินใจ                

การมีส่วนร่วมเพ่ือวางแผนการท างาน                  

ความยดืหยุน่ในการจดัตารางการท างาน                    

การมีอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมต่อการท างาน                    

ห้องท างานสะดวก สบายต่อการท างาน                    

ความสัมพนัธ์ในองค์กร                       

การมีเพื่อนสนิทในท่ีท างาน                

วฒันธรรมการท างานเป็นแบบพ่ีนอ้ง                 

เพ่ือนร่วมงานสนบัสนุนการท างาน                

เพ่ือนร่วมงานยอมรับในความรู้ ความสามารถ                
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องค์ประกอบของคุณภาพชีวติในการท างาน แนวคดิ/วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

หวัหนา้งานมีความยติุธรรม                 

หวัหนา้งานเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี                   

สามารถพดูคุยกบัหวัหนา้งานไดทุ้กเร่ือง                     

หวัหนา้งานสนบัสนุนการท างาน                 

หวัหนา้งานมีความสามารถในการบริหารการ

เปล่ียนแปลง 
                    

รายได้และสวสัดกิาร                       

รายไดพ้อเพียงกบัการด ารงชีวิต                   

สวสัดิการท่ีไดรั้บ                 

ความก้าวหน้าในหน้าที่                       

การไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทาย                  

การมีโอกาสไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถ                

การมีโอกาสเติบโตในหนา้ท่ีการงาน               

ความสุขในชีวติ                       

ความมัน่คงในอาชีพ              

ความปลอดภยัในการด ารงชีวิต                     

การมีสุขภาพท่ีดี                      

การมีเวลาพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ                

การมีเวลาวา่งเพ่ือท ากิจกรรมท่ีชอบ                

ครอบครัวภูมิใจในตวัเอง                  

ความภาคภูมิใจในตัวเอง                      

การเห็นคุณค่าของงานท่ีท า                   
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องค์ประกอบของคุณภาพชีวติในการท างาน แนวคดิ/วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ความภูมิใจในงานท่ีท าอยู ่                   

ความภูมิใจในชีวิตโดยรวม                      

 

หมายเหตุ :  แนวคิด/วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 11 แนวคิด/เร่ือง ประกอบดว้ย 
   1. แนวคิดเร่ืององคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตของวอลตนั (1977) 
   2.  แนวคิดเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีดี ของสภาคุณภาพชีวิตออนแทรีโอ (2010) 
   3. แนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Delamomtte and 
Takezawa, 1984, pp.11-32 อา้งใน ปรีดี อิทธิพงศ,์ 2552, น. 26 – 27) 
   4. แนวคิดเร่ือง Job withdrawal ของ R.A. Noe, J.R. Hollenbeck, B. Gerhart, P.M. (2008, p. 458 - 477) 
   5. ผลการศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ารกบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร : กรณีศึกษาของกลุ่มเคมีแห่งหน่ึงในประเทศไทย ของป่ินปัทมา ครุฑพนัธ์ (2550) 
   6. ผลการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองคก์าร คุณภาพชีวิตการท างาน 
และความผกูพนัต่อองคก์าร : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเหลก็แห่งหน่ึง ของปรีดี อิทธิพงศ ์(2552) 
   7. ผลการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ ของสุรชยั แกว้
พิกลุ (2552) 
   8. ผลการศึกษาเร่ืองความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลวิภาวดี ของจุฑา
ภรณ์ หนูบุตร (2554) 
   9. ผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลศูนย ์หาดใหญ่ ของจิรนนัท ์ศรีจริต (2554) 
   10. ผลการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ของมาลินี 
ค าเครือ (2554)  
   11. ผลการศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตครู กรณีศึกษาครูระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
กรุงเทพมหานครของนพพร ทิแกว้ศรี (2554) 
 
  ผลการทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน สรุปไดว้่าคุณภาพชีวิตในการท างานหมายถึง 
ความพึงพอใจต่อการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม ซ่ึงความพึงพอใจน้ีเกิดจาก 7 ปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่ กลยุทธ์
องค์กรระบบงานความสัมพันธ์ในองค์กรรายได้และสวสัดิการความก้าวหน้าในหน้าท่ีความสุขในชีวิตความ
ภาคภูมิใจในตวัเอง ดงัน้ี 
 1. กลยุทธ์องค์กรประกอบดว้ยองค์กรมีแผนกลยุทธ์ชัดแจนองค์กรมีนโยบายท่ีรับผิดชอบต่อลูกคา้และ
ชุมชนระบบการส่ือสารขององค์กรชดัเจนองค์กรมีนโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคลอย่าง
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ชดัเจนมีเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานอย่างชดัเจน และในองคก์รทุกคนมีความเท่าเทียมกนั/ ไม่มีความเล่ือม
ล ้าในองคก์ร 
  2. ระบบงานประกอบด้วยความชัดเจนของงานท่ีรับผิดชอบความเหมาะสมของภาระหน้าท่ีความ
เหมาะสมของชัว่โมงการท างานความปลอดภยัในการท างานการมีอิสระในการท างานและการตดัสินใจการมีส่วน
ร่วมเพ่ือวางแผนการท างานความยืดหยุ่นในการจดัตารางการท างานการมีอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมต่อการท างาน และ
หอ้งท างานสะดวก สบายต่อการท างาน 
  3. ความสมัพนัธ์ในองคก์รประกอบดว้ย การมีเพ่ือนสนิทในท่ีท างานวฒันธรรมการท างานเป็นแบบพ่ีนอ้ง
เพ่ือนร่วมงานสนับสนุนการท างานเพ่ือนร่วมงานยอมรับในความรู้ ความสามารถของท่านหัวหน้างานมีความ
ยุติธรรมหัวหน้างานเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีสามารถพูดคุยกบัหัวหนา้งานไดทุ้กเร่ืองหัวหน้างานสนบัสนุนการท างาน
หวัหนา้งานมีความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลง 
  4. รายไดแ้ละสวสัดิการประกอบดว้ยรายไดพ้อเพียงกบัการด ารงชีวิต และสวสัดิการท่ีไดรั้บ 
  5. ความกา้วหนา้ในหน้าท่ีประกอบดว้ยการไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทายการมีโอกาสไดพ้ฒันาความรู้ 
ความสามารถการมีโอกาสเติบโตในหนา้ท่ีการงาน 
  6. ความสุขในชีวิตประกอบดว้ยความมัน่คงในอาชีพความปลอดภยัในการด ารงชีวิตการมีสุขภาพท่ีดีการมี
เวลาพกัผอ่นอยา่งเพียงพอการมีเวลาวา่งเพ่ือท ากิจกรรมท่ีชอบ และครอบครัวภูมิใจในตวัเอง 
  7. ความภาคภูมิใจในตวัเองการเห็นคุณค่าของงานท่ีท าความภูมิใจในงานท่ีท าอยู่ และความภูมิใจในชีวิต
โดยรวม 
 

ตารางท่ี 2  สรุปองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์ร 
ลกัษณะความผูกพนัต่อองค์กร แนวคดิที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ 

ความผูกพนัต่อองค์กร 1 2 3 4 5 6 

ทุ่มเทให้กบัการท างาน        ความผกูพนัเชิงอารมณ์  

มองว่าองคก์รท่ีสถานท่ีท างานท่ีดีท่ีสุด        ความผกูพนัเชิงการลงทุน  

มองว่าองคก์รมีค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดี          ความผกูพนัเชิงการลงทุน   

เช่ือมัน่ในเป้าหมายอุดมการณ์และค่านิยมในการ

ท างาน         ความผกูพนัเชิงหนา้ท่ี  

มองว่าองคก์รมีบุญคุณท่ีตอ้งตอบแทน          ความผกูพนัเชิงหนา้ท่ี   

การกล่าวถึงองคก์รในดา้นบวกเสมอ           ความผกูพนัเชิงอารมณ์  

อยากท างานกบัองคก์รนานๆ       ความผกูพนัเชิงอารมณ์  

ภูมิใจวา่งานท่ีท ามีคุณค่าต่อองคก์ร       ความผกูพนัเชิงอารมณ์ 
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หมายเหตุ :  แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 6 แนวคิด ประกอบดว้ย 
  1. Allen and Meyer (1990)  
  2. Strellioff (2003, อา้งใน ชลัวานา ฮะซานี, 2550, น.6)  
  3. Buchanan (1974)  
  4. สุพานี สฤษฎว์านิช (2549, น. 98 – 99)  
  5. ผลการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความยุติธรรมในองคก์าร คุณภาพชีวิตการท างาน 
และความผกูพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ของอจัฉรา เนียมหอม (2551)  
  6. ผลการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองคก์าร คุณภาพชีวิตการท างาน 
และความผกูพนัต่อองคก์าร : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเหลก็แห่งหน่ึง ของปรีดี อิทธิพงศ ์(2552) 
 
  การทบทวนวรรณกรรมสรุปไดว้่าความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถึง ความรู้สึกท่ีพนกังานอยากคงความเป็น
สมาชิกหรืออยากท างานกบัองคก์รนานๆ โดยแบ่งความผกูพนัต่อองคก์รเป็น 3 ประเภท คือ 
  1. ความผกูพนัเชิงอารมณ์ (Affective Commitment) หมายถึงความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกว่า ตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีความรู้สึกยึดมัน่ในองค์กร เต็มใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตนให้แก่องค์กร ความผูกพนั
ประเภทน้ีประกอบดว้ยการทุ่มเทให้กบัการท างานการกล่าวถึงองค์กรในดา้นบวกเสมออยากท างานกบัองค์กร
นานๆ และความภูมิใจวา่งานท่ีท ามีคุณค่าต่อองคก์ร 
  2. ความผูกพนัเชิงการลงทุน (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพนัท่ีเกิดจากการคิดค านวณ
ของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนตน้ทุนท่ีบุคคลไดใ้หแ้ก่องคก์ร ทางเลือกท่ีมีอยูแ่ละผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากองคก์ร 
หรือการรับรู้ถึงผลประโยชนท่ี์อาจจะสูญเสียไปหากออกจากองคก์ร ความผกูพนัประเภทน้ีประกอบดว้ยการมองว่า
องคก์รท่ีสถานท่ีท างานท่ีดีท่ีสุด และมองวา่องคก์รมีค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดี 
  3. ความผกูพนัเชิงหนา้ท่ี (Normative Commitment) ความผกูพนัท่ีเกิดจากการรับรู้วา่ ตนเองมีพนัธะหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งคงอยู่และสนบัสนุนกิจกรรมขององค์กรต่อไป ความผกูพนัประเภทน้ีประกอบดว้ย
ความเช่ือมัน่ในเป้าหมาย อุดมการณ์และค่านิยมในการท างาน และการมองวา่องคก์รมีบุญคุณท่ีตอ้งตอบแทน 
 
  วงเดือน เลาหวฒันภิญโญและคณะ (2552) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลในโรงพยาบาล
พระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา่ มีเพียงปัจจยัดา้นอาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
และเงินเดือนท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน  
  สุรชัย แกว้พิกุล (2552) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ ผล
การศึกษาพบวา่ โดยรวมบุคลากรของวิทยาลยัพยาบาลต ารวจมีคุณภาพชีวิตในระดบัปานกลาง หากพิจารณาพบว่า
ดา้นท่ีมีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง ไดแ้ก่ ด้านการมีความมัน่คง มีโอกาสในการพฒันาความสามารถและมี
ความก้าวหน้าในการท างาน ด้านการท างานท่ีมีเวลาให้กับตนเองและครอบครัว และการมีสภาพแวดลอ้มท่ี
ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะต่อร่างกาย ส่วนดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรมอยู่ใน
ระดบัน้อย การศึกษาความความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตในการท างานพบว่า เพศ อาย ุ
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ระดับการศึกษา อายุราชการ รายได ้ชั้นยศท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
  จิรนันท์ ศรีจริต (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย ์หาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมพยาบาลวิชาชีพมีคุณภาพชีวิตในระดบัปานกลาง 
โดยดา้นมีความระดบัคุณภาพชีวิตสูงไดแ้ก่ ดา้นการท างานร่วมกนัและแสดงความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ดา้นโอกาส
ในการพฒันาสมรรถนะของตนเอง ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม/ การท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดา้น
สถานท่ีท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้นสุขภาพ  
  ภานุวฒัน์ จนัทา (2554) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลลานนา จงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลเร่ืองเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง  ฝ่ายงาน และ
รายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ผลการศึกษาดา้นระดบัของคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่า
ของพยาบาลโรงพยาบาลลานนามีคุณภาพชีวิตในการท างานในระดบัมาก โดยมีปัจจยัดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น
สมัพนัธภาพทางสงัคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ ในระดบัมาก แต่มีปัจจยัดา้นความมัง่คงของชีวิตในระดบั
ปานกลาง 
 

4.  วธิีการศึกษา 
      การศึกษาน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณด้วยการส ารวจด้วยแบบสอบถาม (Survey Research) โดยมี
รายละเอียดการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรในการศึกษาคือ พยาบาลวิชาชีพเพศหญิงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 3,020 คน (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข , 
2555, น. 127) และไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณจากสูตรของ Yamane (1970 อา้งใน วชัรี  พฤกษิกานนท์, 
2549) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดจ้ านวนประชากรกลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพเพศหญิงสังกดักระทรวง
สาธารณสุขในกรุงเทพมหานครจ านวน 353 คน 
 
4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      หลงัจากรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ ไดน้ าขอ้มูลท่ีไดไ้ปตรวจสอบความถูกตอ้ง  จากนั้นน าไปลง
โปรแกรม SPSS (Statistic Package for Social Science) โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาตรวจสอบความถูกตอ้งตามจ านวน   
 2. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ มาบนัทึกขอ้มลูลงในคอมพิวเตอร์ 
 3. ประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 
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4.3 สถิติทีใ่ช้เพือ่วเิคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ีผูวิ้จัยใช้วิธีทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) โดยสถิติเชิงพรรนาไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยสถิติเชิงอนุมาณไดแ้ก่ ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient) เพียร์สนัใชท้ดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้ง 2 กลุ่ม ค่า t-
test  แบบ Independentใชท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง 2 กลุ่ม ค่า F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Anova) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไปส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี
ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 
 

5 ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
     1. ระดบัของคุณภาพชีวิตในการท างาน และความผูกพนัต่อองคก์ร ของพยาบาลวิชีพสูง ซ่ึงจะท าใหท้ราบ
ปัญหาและความตอ้งการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาล 
 2. ความสัมพนัธ์ระปัจจยัส่วนบุคคล กบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ซ่ึงจะท าให้ทราบแนวทางการพฒันา
คุณภาพชีวิตใหเ้หมาะสมกบัประชากรในแต่ละกลุ่ม 
 3. ความสมัพนัธ์ระปัจจยัส่วนบุคคล กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงจะช่วยในการพยากรณ์ว่า พยาบาลตามใด
มีแนวโนม้ท่ีจะลาออกจากองคก์รมากท่ีสุด  
 4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงจะท าใหท้ราบวา่ ถา้องคก์ร
ตอ้งการดูแลพยาบาลเพ่ือป้องกนัการลาออกและการคาดแคลนพยาบาลตอ้งใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติในการท างานเร่ืองใดบา้ง  
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ผลของแรงจูงใจในการท างานและคุณภาพชีวติการท างาน 
ต่อความอยู่ดมีีสุขของเภสัชกรไทย 

Effects of Motivation to Work and Quality of Work Life  
on Well-being among Thai Pharmacists 

ป่ินตระการ ค าจันทร์1, เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล2 และ ทองฟู ศิริวงศ์3 

Pintrakarn Khamchan, Ek-anong Tangrukwarasakul and Tongfu Siriwongse 
  

 

บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีคือศึกษาผลของแรงจูงใจในการท างานและคุณภาพชีวิตการท างานต่อความอยู่ดีมี
สุขของเภสัชกรไทย และเปรียบเทียบระดบัของแรงจูงใจในการท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน และความอยูดี่มีสุข 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั เป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารส ารวจแรงจูงใจในการท างานและคุณภาพชีวิต
การท างานเพ่ือหาแนวทางส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขแก่เภสัชกรในองค์การในการดูแลความเป็นอยู่ของเภสัชกรชาว
ไทย ท าการศึกษาจากเภสัชกรไทยผูไ้ดรั้บใบอนุญาติเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจ านวน 395 คน จากทั้งหมด 
29,987 คน (สภาเภสชักรรม, 2555) โดยใชก้ารตอบแบบสอบถามออนไลน ์ 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการท างาน, คุณภาพชีวิตการท างาน, ความอยู่ดีมีสุข 
 

Abstract 
Objectives of this study were to study the effect of motivation to work and quality of work life on well-being 
among Thai Pharmacists and to compare the motivation of work and quality of work life by gender, marital 
status, work experience, job position, type of organization and monthly income. Data was collected from the 
sample of 395 pharmacists out of 29,987 licensed pharmacists in Thailand, using online questionnaire.  
 
Keywords: Motivation to work, Quality of Work Life, Well-being 
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1. บทน า 
 
     จากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชนบท ท าใหม้าตรการในลกัษณะท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหมี้
ความสุขและความภาคภูมิใจในการท างาน สร้างความอยูดี่มีสุขแก่บุคลากรดา้นสาธารณสุขในชนบทมีความจ าเป็น 
เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว 
     จากการศึกษาของ Philip et al., (1982) ในอเมริกาพบว่ากลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่พอใจในรูปแบบ
งานท่ีท า และมีความพึงพอใจนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบักลุ่มเภสชักรร้านขายยาและกลุ่มเภสชักรโรงงาน เป็นท่ีน่าสงัเกต
วา่ในกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลมีความพึงพอใจระดบัต ่าทั้งเร่ืองงาน ระบบการจดัการ และในกลุ่มเภสัชกรโรงงานมี
ความพึงพอใจระดบัต ่าในเร่ืองความสัมพนัธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน ความพึงพอใจระดบัต ่าเหล่าน้ีสามารถส่งผลต่อผลิต
ภาพขององคก์ารได ้
     นอกจากน้ี การขาดคุณภาพชีวิตการท างาน น ามาซ่ึงการขาดสมดุลระหว่างชีวิตการท างานอาจน าไปสู่
ความเครียด การขาดงาน และขาดประสิทธิภาพในการท างาน ดงันั้นการช่วยสนบัสนุนใหลู้กจา้งมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีดีจะช่วยเสริมสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานท่ีดี ส่งเสริมสุขภาพของลูกจา้ง ส่งเสริมความอยู่ดีมี
สุข เพ่ิมความพอใจและเสริมแรงจูงใจในการท างาน(Ministry of Business, Innovation & Employment (MBIE), 
2012) แรงจูงใจเป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขดา้นจิตใจ (Balaguer et al., 2008; Gagne et al., 2003 
cited in Alvarez, Balaguer, and Catillo., 2012) กล่าวไดว้่าแรงจูงใจภายในมีความสัมพนัธ์อย่างยิ่งต่อตวัช้ีวดัความ
อยู่ดีมีสุขดา้นจิตใจ ซ่ึงหมายถึง ระดบัท่ีบุคคลจะกระท าส่ิงต่างๆอย่างเต็มความสามารถ (Deci, 2001 cited in Ryan 
and Alvarez, Balaguer, and Catillo., 2012) ส าหรับในบริบทของเภสัชกรไทยยงัไม่มีการศึกษาผลของแรงจูงใจใน
การท างานและคุณภาพชีวิตการท างานต่อความอยูดี่มีสุขมาก่อน 
     จากขา้งตน้ จึงน ามาสู่ค าถามน าในการวิจยัวา่ แรงจูงใจในการท างานและคุณภาพชีวิตการท างานมีผลอยา่งไรต่อ
ความอยู่ดีมีสุขของเภสัชกรไทย โดยหวงัประโยชน์ของงานวิจยัเพ่ือเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารสถานปฏิบติัการดา้น
เภสชักรรมส ารวจแรงจูงใจในการท างานและคุณภาพชีวิตการท างาน เพ่ือน ามาพิจารณาหาแนวทางส่งเสริมความอยู่
ดีมีสุขแก่เภสชักรในองคก์าร และเพ่ือน าผลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการเพ่ิมแรงจูงใจในการท างาน คุณภาพชีวิตการ
ท างาน และความอยู่ดีมีสุขแก่เภสัชกรในองคก์าร สามารถน าผลมาใชใ้นการดูแลความเป็นอยู่ของเภสัชกรไทย ซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อการดูแลความเป็นอยู่ของเภสัชกรไทยในระดบัประเทศ มีประโยชน์ต่อการศึกษาและพฒันา
ความเป็นอยูข่องเภสชักรในระดบัโลกต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความอยู่ดมีีสุข (Well-being)  
  
     การแบ่งประเภทของความอยูดี่มีสุข (Well-being) สามารถแบ่งได ้2 ประเภท คือ 1. ความอยูดี่มีสุขในเชิงอตัวิสยั 
(Subjective Well-being) หมายถึง การตีค่าความสุขของปัจเจกบุคคล ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามภูมิหลงัทางสงัคม 
และวฒันธรรมของตนเอง มกัใชวิ้ธีการวดัโดยการใหค้ะแนนจากบุคคล และ 2. ความอยูดี่มีสุขในเชิงภาวะวิสยั 
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(Objective Well-being) หมายถึง การวดัค่าความสุขของบุคคลจากองคป์ระกอบภายนอก และเป็นความสุขท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมหลายดา้นร่วมกนั ไม่ใช่เพียงตวัใดตวัหน่ึงเท่านั้น (สาสินี  เทพสุวรรณ์ 
และคณะ, 2550 อา้งถึง คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม, 2550) 
     ทั้งน้ี ในการศึกษาน้ีจะมุ่งเนน้ศึกษาเพียงความอยูดี่มีสุขประเภทความอยูดี่มีสุขเชิงอตัวิสยัเท่านั้น เน่ืองจากผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถตอบค าถามประเมินดว้ยตนเองได ้แต่ การประเมินความอยูดี่มีสุขในเชิงภาวะวิสยัใน
การศึกษาน้ีกระท าไดย้าก เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีความหลากหลายขององคป์ระกอบภายนอก เช่น แหล่ง
การอยูอ่าศยั วฒันธรรมสงัคม สาขาอาชีพ เป็นตน้ 
 
2.2 Motivation to work (แรงจูงใจในการท างาน) 
 
      ในการศึกษาน้ีเลือกใชแ้นวคิดของ Herzberg วา่ดว้ยทฤษฎีสองปัจจยั เพราะมีความสอดคลอ้งต่อบริบทการ
ท าการศึกษาคร้ังน้ีมากท่ีสุด 
     Herzberg ไดมี้การศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัแรงจูงใจของคน ในขณะท่ีสอนอยูท่ี่มหาวิทยาลยั Chicagoในปี ค.ศ. 1969 
โดยการสมัภาษณ์พนกังานในเร่ืองของความพึงพอใจจากการท างานและท าใหไ้ดผ้ลสรุปวา่แรงจูงใจของมนุษย ์
เป็นทฤษฎีสองปัจจยั ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน (ธ ารงศกัด์ิ  คงคาสวสัด์ิ, 2548) 
     ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ นโยบายขององคก์ร การบงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งาน สภาพแวดลอ้ม/
เง่ือนไขในการท างาน ค่าจา้ง/เงินเดือน/สวสัดิการ ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
     ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การท างานบรรลุผลส าเร็จ การไดรั้บการยอมรับ ท างานไดด้ว้ยตนเอง ความรับผิดชอบ 
ความกา้วหนา้ในงาน การเจริญเติบโต 
 
2.3 ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจต่อความอยู่ดมีีสุข 
 
     แรงจูงใจของพนกังานมีความสมัพนัธ์กบัการพฒันาต่างๆและความอยูดี่มีสุขของพนกังาน (Antonison, 2010) 
ดงันั้น การท าความเขา้ใจระดบัของแรงจูงใจในพนกังานจึงมีความส าคญัในการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
     การศึกษาของ Berg-Poppe (2014) ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากรทางการแพทย ์พบวา่แรงจูงใจทั้งภายในและ
ภายนอกต่างก็มีผลต่อความอยู่ดีมีสุขทางจิตใจ เหล่าบุคลากรทางการแพทยถ์กูกระตุน้เพ่ือเอาชนะเป้าหมายต่างๆ
ดว้ยแรงจูงใจภายใน ซ่ึงแยกออกจากแรงจูงใจภายนอกอยา่งชดัเจนและเหน่ียวน าความอยูดี่มีสุข 
     มีหลกัฐานเชิงประจกัษม์ากมายท่ีพิสูจนว์า่การกระตุน้แรงจูงใจในตนเองดว้ยวิธีต่างๆช่วยสนบัสนุนความอยูดี่มี
สุขของบุคคล (Sisley, 2010) และช่วยใหเ้กิดความเครียดเชิงบวกท่ีเป็นแรงผลกัดนั ซ่ึงเป็นประโยชนท์ั้งต่อนายจา้ง
และลกูจา้งแรงจูงใจภายในส่งผลต่อการเกิดความรู้สึกไวว้างใจ ความรู้สึกเห็นใจผูอ่ื้น และช่วยรักษาความสมัพนัธ์
อนัดีต่อผูอ่ื้น (Kasser and Ryan, 2001 cited in Sisley, 2010) ในขณะท่ีแรงจูงใจภายนอกจะเก่ียวขอ้งกบัคตินิยม
แบบแมคเคียเวลลี (McHoskey, 1999 cited in Sisley, 2010) ยืนหยดั เพ่ือเป้าหมายดว้ยเหตุผลของบุคคล หรือเพ่ือมุ่ง
สู่เป้าหมายท่ีสูงข้ึนในเชิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัภายในมากกวา่เป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัภายนอกต่างๆ ซ่ึง
สนบัสนุนความอยูดี่มีสุขท่ีสูงข้ึนและคาดไดว้า่จะท าใหมี้ความสุขในชีวิตประจ าวนัท่ีมากกวา่ ไม่วา่จะเป็นเป้าหมาย
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัภายในหรือภายนอก แรงจูงใจทั้งสองแบบต่างมีผลต่อความอยูดี่มีสุข (Sheldon, Ryan, Deci and 
Kasser, 2004 cited in Sisley,2010) ตวัอยา่งเช่น การซ้ือประสบการณ์ชีวิตท าใหค้นมีความสุขมากกวา่การไดเ้ป็น
เจา้ของส่ิงของต่างๆ (Van Boven and Gilovich, 2003 cited in Sisley, 2010) จากการศึกษาของ Hortop et al. (2014) 
พบวา่ แรงจูงใจในตนเองและการรับรู้วา่ตนสามารถควบคุมสถานการณ์ไดอ้าจมีผลร่วมกนัในการพยายามบรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการและความอยูดี่มีสุขของบุคคลและจากการศึกษาของ Mehta (2011) ระบุไดว้า่ แรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิของบุคคลสามารถพยากรณ์ความอยูดี่มีสุขทางจิตใจไดสู้ง โดยพบวา่แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของบุคคลมีผล
อยา่งมากต่อความอยูดี่สุขทางจิตใจ 
     แรงจูงใจภายในต่อเป้าหมายต่างๆท่ีสูงมีความสมัพนัธ์ต่อการมีความอยูดี่มีสุขในระดบัสูง (Berg-Poppe, 2014) 
การตั้งเป้าหมายท่ีไม่สัมพนัธ์กบัความตอ้งการของบุคคล จะไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการทางจิตวิทยาของบุคคล
และสนบัสนุนความอยูดี่มีสุขของบุคคลไดน้อ้ยกวา่ 
     การศึกษาของ Berg-Poppe (2014) ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากรทางการแพทย ์พบวา่แรงจูงใจทั้งภายในและ
ภายนอกต่างก็มีผลต่อความอยู่ดีมีสุขทางจิตใจ เหล่าบุคลากรทางการแพทยถ์กูกระตุน้เพ่ือเอาชนะเป้าหมายต่างๆ
ดว้ยแรงจูงใจภายใน ซ่ึงแยกออกจากแรงจูงใจภายนอกอยา่งชดัเจนและเหน่ียวน าความอยูดี่มีสุข 
 
2.4 QWL (Quality of Work Life) (คุณภาพชีวติการท างาน) 
 
     Richard E. Walton (1974) (Davis and Cherns, 1975) กล่าววา่ คนท างานจะมีคุณภาพชีวิตการท างานจะตอ้ง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 8 ประการ คือ 
     1. ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ หมายถึงการไดรั้บเงินเดือน หรือค่าตอบแทนอ่ืนๆท่ีเพียงพอในการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัต าแหน่งงานอ่ืนท่ีคลา้ยคลึง 
     2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพ หมายถึง สถานท่ีท างานสะอาด ปราศจากการรบกวนจากแสง 
เสียง และกล่ิน มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ มีการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัใน
สถานท่ีท างาน 
     3. การพฒันาความสามารถของบุคคล หมายถึงการใหบุ้คคลมีโอกาสท างานอยา่งเตม็ความสามารถ มีโอกาสใน
การพฒันาความรู้ความสามารถ ตลอดจนทกัษะในการปฏิบติังาน 
     4. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน หมายถึงความเช่ือท่ีมีต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน และมีโอกาสท่ีจะ
เจริญกา้วหนา้ในอนาคต 
     5. การบูรณาการดา้นสงัคมหมายถึง ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ 
     6. ธรรมนูญในองคก์าร หมายถึง นโยบายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเป็นธรรมแก่ผูป้ฏิบติังาน การมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นในการปฏิบติังานและการเคารพในสิทธิส่วนตวั 
     7. ความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน ๆหมายถึงการก าหนดเวลาใหมี้สดัส่วนท่ีพอเหมาะสมสาหรับ
งาน ครอบครัว สงัคม และตนเอง 
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     8. การเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัชุมชนหมายถึงการใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม การมี
ส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 
 
2.5 ความสัมพนัธ์ของคุณภาพชีวติการท างานต่อความอยู่ดมีีสุข 
 
 คุณภาพชีวิตการท างานมีโครงสร้างเก่ียวกบัความอยูดี่มีสุขในการท างาน ความรู้สึกพอใจจากประสบการณ์ต่างๆ
เก่ียวกบัการท างาน และการปราศจากความเครียดและผลกระทบในเชิงลบจากการท างานต่างๆ (Jaiswal and Mahila, 
2014 )  คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความอยูดี่มีสุขโดยรวมของบุคคล ในการศึกษาของ Anbarasan 
และ Mehta (2010) กล่าววา่ ความฉลาดทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความอยูดี่มีสุขและ
มุมมองของบุคคลต่อท่ีท างาน ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในท่ีท างาน 
 ชีวิตการท างาน เป็นปัจจยัก าหนดความอยูดี่มีสุขของคน การท างานจะเป็นท่ีมาของรายไดแ้ละอ านาจซ้ือ ซ่ึง
น าไปสู่การสร้างความส าเร็จและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การมีงานท่ีดีท า มีความมัน่คงและปลอดภยัในการท างาน มี
รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ยอ่มส่งผลใหค้นเราสามารถดูแลความเป็นอยูข่องตนเองและครอบครัวใหอ้ยูดี่มีสุขได ้คุณภาพ
ชีวิตการท างานเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส่งผลต่อความอยูดี่มีสุข เน่ืองจากคนใชชี้วิตส่วนใหญ่อยูก่บัการท างาน 
สภาพการท างานจึงมีผลกระทบต่อความอยูดี่มีสุขอยา่งมาก (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ, 2544) คุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีกวา่ยอ่มส่งผลต่อความอยูดี่มีสุขและการเติบโตขององคก์ารท่ีดีข้ึน 
(Reena and Jayan, 2012) 
 จากผลการศึกษาของ Al-Qutop (2011) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตการท างานเสริมสร้างความอยูดี่มีสุขของคนในองคก์าร 
ยกระดบับทบาทในงานของพนกังานใหมี้ความเป็นมืออาชีพและบทบาทดา้นอ่ืนๆเช่น ในครอบครัว ชุมชน ทั้ง
ระดบัประเทศและระดบัโลก คุณภาพชีวิตการท างานจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั การมีคุณภาพชีวิตการท างาน
คุณท่ีดีจะท าใหเ้กิดสถานปฏิบติังานท่ีส่งเสริมความอยูดี่มีสุข การมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีจึงช่วยเสริมสร้าง
ความอยูดี่มีสุขและน าไปสู่การมีความอยูดี่มีสุขในระดบัองคก์าร นอกจากน้ีการมีคุณภาพชีวติการท างานท่ีสูง
สามารถส่งผลใหอ้งคก์ารมีผลประกอบการท่ีสูงข้ึน มีประสิทธิภาพ มีนวตักรรม และอ่ืนๆ ตามมา พนกังานมี
แนวโนม้ท่ีจะมีระดบัความอยูดี่มีสุขท่ีสูงข้ึนหากรู้สึกพึงพอใจในงาน องคก์าร และมีความรู้สึกวา่ตนมีคุณภาพชีวิต
การท างานท่ีดี เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บในสถานปฏิบติังานยอ่มส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและความอยูดี่มีสุข
(Srivastara, 2007 cited in Sinha, 2012) การพยายามเพ่ิมคุณภาพชีวิตการท างานเพ่ือเสริมสร้างความอยูดี่มีสุขจึงเป็น
ความพยายามขององคก์ารในการส่งเสริมการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรมนุษยใ์หเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด
รูปแบบหน่ึง อยา่งไรกต็ามมีผลการศึกษานอ้ยมากในปัจจุบนั เก่ียวกบัปัจจยัดา้นงานและสภาวะทางจิตใจ ปัจจยั
ดา้นงานและความอยูดี่มีสุขของพนกังาน ส าหรับคุณภาพชีวิตการท างานนั้นในปัจจุบนัเป็นท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไปวา่
มีความเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน(Sinha, 2012) 
 จากผลการศึกษาของ Ajala (Ajala, 2013) พบวา่ปัจจยัยอ่ยแต่ละดา้นของคุณภาพชีวิตการท างานท่ีศึกษามีผลต่อ
ความอยูดี่มีสุขของพนกังานอย่างมีนยัส าคญั (F5,245 = 49.039, p<0.05) ซ่ึงไดท้ าการศึกษาปัจจยัยอ่ยของคุณภาพชีวิต
โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น คือ job satisfaction (JS), capacity development (CD), work and non-work life balance 
(WLB), emotional supervisory support (ESS), organizational support (OS)  
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2.6 ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานและคุณภาพชีวติการท างาน 
 
     ปณิชา ดีสวสัด์ิ พบวา่แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวิตการท างานอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (ณฏัฐก์ฤตา อภิโชติภพนิพิฐ, 2550 อา้งถึง ปณิชา ดีสวสัด,์ 2550) สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของณฏัฐก์ฤตา อภิโชติภพนิพิฐ ท่ีวา่คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจในการท างาน 
(ณฏัฐก์ฤตา อภิโชติภพนิพิฐ, 2550) กล่าวคือ ถา้คนมีคุณภาพชีวิตในการท างานสูง จะส่งผลใหมี้แรงจูงใจในการ
ท างานสูงข้ึนตามไปดว้ย โดยพบวา่คุณภาพชีวิตการท างานดา้นค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล และ
ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจในการท างาน  ส าหรับ
คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นธรรมนูญในองคก์ารไม่มีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างาน และคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัแรงจูงใจในการท างานอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิตีท่ีระดบั 0.05 คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนัมี
ความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานมากท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในขณะท่ีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นธรรมนูญในองคก์ารไม่มีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างาน 
 และจากการศึกษาของสาธิดา วงศก์าไชยและคณะ ซ่ึงพบวา่แรงจูงใจคือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานมากท่ีสุด (สาธิดา วงศก์าไชยและคณะ, 2556) จึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่แรงจูงใจในการท างานจะมีความสมัพนัธ์
กบัคุณภาพชีวิตการท างานหรือไม่ในเภสชักรไทย   
     กรอบแนวคิดในการศึกษา แสดงไดด้งัน้ี 
 

 
      
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
     โดยมี สมมติฐานคือ 1. แรงจูงใจในการท างานของเภสชักรไทยมีความสมัพนัธ์กบัความอยูดี่มีสุข 2. คุณภาพชีวิต
การท างานของเภสชักรไทยมีความสมัพนัธ์กบัความอยูดี่มีสุข 3. แรงจูงใจในการท างานของเภสชักรไทยมี
ความสมัพนัธ์กบัความอยูดี่มีสุข 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรคือ เภสัชกรไทยผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จ านวนทั้งส้ิน 29,987 (สภาเภสัช
กรรม, 2555) รายจากการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัเชิงปริมาณโดยใชสู้ตรการค านวณของ ทาโร ยามาเนะโดยใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับไดเ้ท่ากบั 5%  
     กลุ่มตวัอยา่งการศึกษาคร้ังน้ีจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 395คนโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
     การเก็บรวบรวมขอ้มลูในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาด าเนินการโดยใชวิ้ธีแจกแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ตโดยผ่านทางเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์เก่ียวกบัเภสัชกรรม โดยใช้การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต ์        
กเูก้ิล ฟอร์ม 
     ค าถามดา้นความอยู่ดีมีสุขเชิงอตัวิสัย พฒันาจากพ้ืนฐานเคร่ืองมือท่ีช่ือว่า Satisfaction with life scale (SWLS) ตาม
แนวคิดของEdward Diener (2004) และใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีความละเอียดมากข้ึนโดยดดัแปลงมาตรวดัจากการศึกษาของ 
สาสินี เทพสุวรรณ์ และคณะ (2550) มีคะแนนแต่ละขอ้ตั้งแต่0 คะแนน (ไม่มีความเห็น) - 10 คะแนน (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 
จ านวนทั้งส้ิน 5 ขอ้ (คะแนนเตม็ 50 คะแนน) 
     คะแนนระดบัความคิดเห็น (ในแบบสอบถามส่วนแรงจูงใจในการท างานและคุณภาพชีวิตการท างาน) มีค่า 
5 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, 4 เห็นดว้ย, 3 ทั้งเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย, 2 ไม่เห็นดว้ย, 1 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, 0 ไม่มีความเห็น 
     ค าถามดา้นแรงจูงใจในการท างาน 2 ปัจจยั ตามทฤษฎีสองปัจจยัของHerzberg (1959) ดดัแปลงแบบสอบถามมาจาก
การศึกษาของ Berg-Poppe (2014) ซ่ึงมีพ้ืนฐานจากเคร่ืองมือท่ีช่ือว่า Work Preference Inventory (WPI) ของAmabile 
(1994)  มีจ านวนทั้งส้ิน13 ขอ้  (คะแนนรวม 65 คะแนน) 
     ค าถามดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ประการตามแนวคิดของ Richard E. Walton (1974) ดดัแปลงแบบสอบถามมา
จากการศึกษาของ เรืออากาศเอกหญิง พรสุข อศัวนิเวศน ์(2541) มีจ านวนทั้งส้ิน 22 ขอ้ (คะแนนรวม 110 คะแนน) 
     เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูศึ้กษาจะน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนประมวลผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดย สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และPearson 
Product Moment correlation coefficient 
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
          ผลการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือ ไดท้ราบถึงผลของแรงจูงใจในการท างานและคุณภาพชีวิตการท างานต่อความ
อยู่ดีมีสุขของเภสัชกรไทย และสามารถเปรียบเทียบระดบัของแรงจูงใจในการท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน และ
ความอยู่ดีมีสุขของเภสัชกรไทย จากเพศ สถานภาพสมรส อายุงาน ระดบัต าแหน่งงาน ประเภทองค์การ และรายได้
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัได ้โดยหวงัประโยชน์ของงานวิจยัเพ่ือเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารสถานปฏิบติัการดา้นเภสัช
กรรมส ารวจแรงจูงใจในการท างานและคุณภาพชีวิตการท างาน เพ่ือน ามาพิจารณาหาแนวทางส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข
แก่เภสัชกรในองคก์าร และเพ่ือน าผลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการเพ่ิมแรงจูงใจในการท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน 
และความอยู่ดีมีสุขแก่เภสัชกรในองค์การ สามารถน าผลมาใชใ้นการดูแลความเป็นอยู่ของเภสัชกรไทย ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อการดูแลความเป็นอยู่ของเภสัชกรไทยในระดบัประเทศ มีประโยชน์ต่อการศึกษาและพฒันาความเป็นอยู่
ของเภสชักรในระดบัโลกต่อไป 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                525  
 

บรรณานุกรม 
 
ณฏัฐก์ฤตา อภิโชติภพนิพิฐ.  2550.  ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการท างานกบัแรงจูงใจในการท างาน 
 และผลการปฏิบัตงิานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของบริษทั ไทยตาบูชิ อเิลค็ทริค จ ากดั. 
 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 
ธ ารงศกัด์ิ  คงคาสวสัด์ิ.  2548.  “แรงจูงใจในการท างานส าคญัอยา่งไร.”ฟอร์ ควอลติี ้ 12 (92): 114 
พรสุข อศัวนิเวศน.์  2541.  คุณภาพชีวติการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การ : ศึกษากรณีโรงงานวตัถุระเบิด 
        ทหารกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร  
        จงัหวดันครสวรรค์. ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาพฒันาสงัคม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
สาธิตา วงศก์าไชย และคณะ.  2556.  “แรงจูงใจ ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อ 
 พฤติกรรมและการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัล าปาง.” วารสารการจดัการ  
 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภัฏล าปาง  6 (2): 106 – 118. 
สาสินี เทพสุวรรณ์ และคณะ.  2550.  “ดชันีความอยูดี่มีสุขมวลรวมของคนไทย: ความส าคญัของภาค 
        ประชาชน.” ใน สมาคมนกัประชากรไทย.  (บรรณาธิการ).  การประชุมวชิาการประชากรศาสตร์แห่งชาต ิ
        , 325-342. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  2544.  การพฒันาตวัช้ีวดัความอยู่ดมีสุีข. 
Ajala, E.M.  2013.  “Quality of Work Life and Workers Wellbeing: The Industrial Social Workers 
 Approach.” IFE PsychologiA: An International Journal  21 (2): 46-56. 
Anbarasan V. and N. K. Mehta.  2010  “Importance of Emotional Intelligence for Enhancing Employee’s 
         Perception on Quality of Working life.”Synergy (July, 2010): 24-42. 
Berg-Poppe P.J.  2014.  An Examination of Goal Contents, Motivation, Need Satisfaction, and Well- 
         Being among Practicing Health Professionals.  Doctor of Philosophy in Counseling and Psychology 
         in Education, University of South Dakota. 
Davis, L. E. and A. B. Cherns.  1975.  The Quality of Working Life.  New York: A Division of Macmillan 
         Publishing Co., Inc. 
Mehta, S.  2011.  Achievement Motivation, Acculturation, and Gender, as Predictors of Psychological 
        Well-being in Asian Indian Students in the U.S.  Doctor of Philosophy Thesis in Psychology, Alliant  
        International University. 
Philip et al.  1982.  Relationships between Leader Reward and Punishment Behaviors, Role Ambiguity 
        and Hospital Pharmacists’ Satisfaction. Doctor of Philosophy Thesis in Management Sciences,  
        The Ohio State University. 
Reena and Jayan.  2012.  “Role of Quality of Work Life on The job attitude and Personal Effectiveness of 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                526  
 

Engineering College Teachers.” Academicia  2 (6): 121-134. 
Hortop et al.  2014.  “The why and how of goal pursuits: Effects of global autonomous Motivation and  
         perceived control on emotional well-being.” Motivation and Emotion.  4.  NewYork: Springer 
         Science& Business Media, 675-687. 
Jaiswal A. and Mahila A.  2014.  “Quality of Work Life.” Journal of Business Management & 

Social Sciences Research (JBM&SSR)  3 (2): 83-87. 
Sinha C.  2012.  “Factors Affecting Quality of Work Life: Empirical Evidence From Indian 

Organizations.” Australian Journal of Business and Management Research  1 (11): 31-40. 
Sisley M.  2 0 1 0 .   “ Autonomous motivation and well-being: An alternative approach to workplace stress 

management.” New Zealand Journal of Employment Relations  (2010): 28-40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                527  
 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการรับรู้ถงึประโยชน์ของการจดัการความรู้   
กรณศึีกษาบริษทัวจิยัและพฒันายานยนต์แห่งหน่ึง  

Factors Affecting Perceived Usefulness of Knowledge Management: 
              A Case Study of an Automobile Research and Development Company 

ชลกิา  อโิมโตะ1 

Chalika Imoto 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือส ารวจระดบัการรับรู้ถึงประโยชน์ของการจดัการความรู้และความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของการจดัการความรู้  ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์   ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า  
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร  ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปัจจยัดา้นการฝึกอบรม  และปัจจยัดา้นการท างาน
เป็นทีม  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือ  พนกังานของบริษทัวิจยัและพฒันายานยนต์แห่งหน่ึงจ านวน 339 
คนและเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามออนไลน ์และการสมัภาษณ์ 
 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้, การรับรู้ถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
 

Abstract 
The objectives of this study were to survey level of perceived usefulness of knowledge management and to 
examine its relationship with factors, which are demographic , top management support, organizational culture, 
information technology, training, and teamwork. The data was collected from both academic and support 
personnel in an automobile research and development company, using 339 online questionnaires and in-depth 
interviews. 
 
Keywords: Knowledge Management, Perceived Usefulness of Knowledge Management 
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1. บทน า 
 
      การจดัการความรู้ เป็นหน่ึงในกลยทุธ์ของหลายบริษทั ในปัจจุบนั  และเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าจาก
ทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องบริษทั  เน่ืองจากความรู้ท่ีน ามาใช ้เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายจะตอ้งมีการผา่นขั้นตอนหรือ
กระบวนการในระบบการจดัการความรู้ (Knowledge management) เสียก่อน การจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
เป็นแหล่งท่ีมาท่ีส าคญัท่ีช่วยเพ่ิมความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของความส าเร็จของในองคก์รท่ีทนัสมยั (Savvas 
และ Bassiliades 2009)  
     ในบริษทัท่ีมีช่ือเสียง  และประสบความส าเร็จยกตวัอยา่งเช่น  ปตท. มีแนวคิดในการน าองคก์ารไปสู่องคก์าร
แห่งการเรียนรู้  โดยใหค้วามส าคญักบัการจดัการความรู้  (Knowledge Management) เพราะปตท. เป็นองคก์าร
ธุรกิจท่ีตอ้งมีการแข่งขนั  และจะท าใหพ้นกังานไดรั้บความรู้  และสามารถพฒันาการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้  (ณิชากร, 2549)  ดงันั้นเพ่ือจะท าใหบ้ริษทัสามารถแข่งขนัไดดี้ แนวความคิดเร่ืองการ
จดัการความรู้จากบริษทัท่ีประสบความส าเร็จจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจศึกษา  
     อยา่งไรกดี็ เน่ืองจากองคก์ารไม่สามารถทราบไดว้า่ปัจจยัใดท าใหก้ารจดัการความรู้ประสบความส าเร็จ ท าให้
พบความลม้เหลวในการจดัการความรู้หรือไม่เกิดผลลพัธ์อยา่งมีนยัส าคญั  (Kamala ,2006)  หากองคก์ารทราบถึง
ปัจจยัท่ีต่างๆ ส่งผลต่อความส าเร็จของการจดัการความรู้ กจ็ะสามารถลดโอกาสสูญเสียงบประมาณจากการลงทุน
ในการจดัการความรู้ได ้ 
     อุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีค่อนขา้งโดดเด่นเป็นอยา่งมากในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เน่ืองจากมีปริมาณการผลิตรถยนตท่ี์มากกวา่คร่ึงหน่ึงของปริมาณการผลิตทัว่โลก (แผน
แม่บทอุตสาหกรรมยานยนต ์ปี พ.ศ. 2555 – 2559, 2555) อีกทั้งอุตสาหกรรมยานยนตน์ั้นยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
     จากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะเช่ือมโยงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้หเ้ป็น
ฐานการผลิตและตลาดเดียว เพ่ือช่วยดึงดูดเงินทุนต่างชาติและตลาดเกิดใหม่ เป็นโอกาสใหก้บัผูผ้ลิตและส่งออก
ยานยนต ์อะไหล่ ช้ินส่วนประกอบ ดงันั้น ประเทศไทยจึงควรพิจารณาความพร้อม และเสริมสร้างฝีมือแรงงาน เพ่ือ
จะไดป้รับปรุงพฒันา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัจากการเปล่ียนแปลงน้ี 
     การวิจยัในคร้ังน้ี จึงมุ่งศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการวิจยัและพฒันาและมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจดัการองคค์วามรู้ในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัจึงมุ่ง
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการความรู้ เพ่ือน าผลวิจยั มาเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดท้ราบ
ถึง ความส าคญัของการจดัการความรู้  เพ่ือเป็นแนวทางใหบ้ริษทัเขา้ใจถึงตวัแปรเพ่ือท่ีส่งผลต่อการจดัการความรู้
และน าไปสร้างพ้ืนฐานความเขา้ใจต่อการจดัการความรู้ท่ีประสบความส าเร็จ  และน าไปสู่การปฏิบติัจริง  อนัจะท า
ให้เห็นความเช่ือมโยงในการผลไปใช้ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน   และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการก าหนด
นโยบายในการจดัการความรู้ในองคก์าร และการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ น าไปสู่การเพ่ิมผลการปฏิบติังาน
ของพนกังาน เพ่ือประสิทธิผลสูงสุดโดยรวมขององคก์รเพ่ือน าไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
  
     การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการในการน าความรู้ท่ีมีอยูห่รือ เรียนรู้มาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อ
องคก์ร และผูป้ฏิบติังาน โดยผา่นกระบวนการต่างๆ เพ่ือ น าไปสู่ผลสมัฤทธ์ิขององคก์ร (น ้าทิพย ์ วิภาวิน , 2547)  
ซ่ึงตามแนวความคิดของ Susana and Joaquin (2011) ไดมี้การแบ่งกระบวนการจดัการความรู้ออกเป็น 3 
กระบวนการไดแ้ก่ 1)  การจดัหาหรือการสร้างความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นกระบวนการดึงความรู้จาก
แหล่งต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก องคก์าร มารวบรวมไวเ้พ่ือท าเน้ือหาใหเ้หมาะสม ตรงกบัความรู้ และความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้2) การแบ่งปันความรู้ เป็นเผยแพร่ความรู้  (Knowledge Sharing) เป็นกระบวนการท่ีท าใหค้วามรู้มี
การเผยแพร่ ไปสู่บุคลากรท่ีเป็นเป้าหมาย ซ่ึงมีช่องทางหลายรูปแบบในการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั เช่น 
การพบปะพดูคุยหรือการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ารในการถ่ายทอดโอนความรู้  3) การใชห้รือการเขา้ถึง
ความรู้ (Knowledge Utilization)  เป็นกระบวนการน าความรู้ท่ีถกูจดัเกบ็ไวไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการ
สร้างความสามารถ และทกัษะของบุคลากรในองคก์าร   
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจดัการความรู้ 
 
     จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเสนอเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จต่อการจดัการความรู้  พบวา่มีความ
หลากหลายและมีแนวทางท่ีแยกออกไปมากมายข้ึนอยูก่บัพ้ืนฐาน  บริบทและความสนใจของนกัวิชาการแต่ละท่าน  
แต่ปัจจยัท่ีนกัวิจยัศึกษากนัมากคือเร่ืองภาวะผูน้ า  วฒันธรรมองคก์ร  โครงสร้างเทคโนโลยี  (วรารี, 2556) โดยวรารี
ไดท้ าการศึกษา 3 ปัจจยัหลกัดงักล่าวพบวา่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชนข์องการจดัการความรู้ และจากการศึกษา
ของ  Aujirapongpan et al. (2009) พบวา่ หน่ึงในปัจจยัท่ีท าใหก้ารจดัการความรู้ประสบความส าเร็จ คือ การท าให้
องคก์ารและพนกังานทราบความส าคญัและคุณค่าของการจดัการความรู้วา่มีประโยชนแ์ละสามารถช่วยองคก์รได ้
รวมไปถึงการสร้างวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ์ท่ีชดัเจน โดยผูท่ี้มีความส าคญัคือผูน้ าดา้นการจดัการความรู้ในองคก์ร   
     นอกจากน้ี การศึกษาของ Hung et al. (2005) ซ่ึงศึกษาจากอุตสาหกรรมเภสชักรรม ซ่ึงมีการท าวิจยัและพฒันา 
และขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม เช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมยานยนต ์พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการความรู้
ประกอบดว้ย 1) กลยทุธ์การแลกเปล่ียนความรู้  Benchmarking 2) โครงสร้างองคก์ร 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) 
การมีส่วนร่วมของพนกังาน 5) ภาวะผูน้ า 6) ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้และควบคุม และ 7) การฝึกอบรมและการ
ท างานเป็นทีม 
     ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงศึกษา 5 ปัจจยัหลกัคือ ภาวะผูน้ า วฒันธรรมองคก์ร โครงสร้างเทคโนโลยี การฝึกอบรม และการ
ท างานเป็นทีมวา่มีความสัมพนัธ์อยา่งไร กบัการจดัการความรู้ในอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย 
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2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการวดัความส าเร็จของการจดัการความรู้ 
 
     การศึกษาโมเดล Montoya-Weiss, and Driscoll KM Success โดย Massey, et al. (2002) ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีได้
จากการวิจยัจากกรณีศึกษา สะทอ้นออกมาวา่การจดัการความรู้ท่ีประสบความส าเร็จตอ้งมาจากการเขา้ใจองคก์ร  
ผูใ้ชง้าน และวิธีการใชค้วามรู้  และการจดัการความรู้ท่ีประสบความส าเร็จไม่สามารถแยกออกจากความส าเร็จของ
การเปล่ียนแปลงองคก์ร  ซ่ึงจะสามารถวดัไดจ้าก กลยทุธ์หลกัในการจดัการความรู้  อิทธิพลหลกัจากผูบ้ริหาร  
อิทธิพลหลกัจากทรัพยากร  และอิทธิพลหลกัจากส่ิงแวดลอ้ม 
     การรับรู้ถึงประโยชนข์องระบบการจดัการความรู้ คือระดบัท่ีผูใ้ชเ้ช่ือวา่สามารถใชร้ะบบเพ่ือเป็นประโยชนก์บั
ตวัผูใ้ชแ้ละองคก์รซ่ึงสามารถเพ่ิมความสามารถในการท างานและผลผลิตได ้(Wu and Wang, 2006) การรับรู้ถึง
ประโยชนข์องระบบ นอกจากการตอ้งวดัความรู้สึกของผูใ้ชแ้ลว้ ยงัตอ้งการวดัประสิทธิภาพของระบบ ดงันั้นการ
รับรู้ถึงประโยชนข์องระบบการจดัการความรู้จึงเป็นตวัแปรอิสระท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการวดัความส าเร็จใน
การจดัการความรู้ 
     และจากแนวคิดเก่ียวกบัการวดัความส าเร็จของการจดัการความรู้และแบบจ าลองขา้งตน้ สรุปไดว้า่  การรับรู้ถึง
ประโยชนข์องการจดัการความรู้ คือระดบัท่ีผูใ้ชเ้ช่ือวา่ สามารถใชจ้ดัการความรู้เพ่ือเป็นประโยชนก์บัตวัผูใ้ชแ้ละ
องคก์ร ซ่ึงเพ่ิมความสามารถในการท างานและผลผลิตจากการท างาน สามารถตอบสนองความตอ้งการทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคตได ้ ซ่ึงวดัไดจ้ากการรับรู้ประโยชนจ์ากผูใ้ช ้ผลของระบบการจดัการความรู้จากผูใ้ช ้และความ
สมคัรใจ (Aujirapongpan et al., 2009; Jennex and Olfman, 2004; Wu and Wang, 2006; วรารี แกว้น่วม 2556)  
     การศึกษาของ Chong  (2006) ไดศึ้กษาระดบัการรับรู้และการน าไปใชข้องปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ  11 
ตวั ของการจดัการความรู้ใน ของประเทศมาเลเซียพบวา่  ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จไดแ้ก่  การฝึกอบรม
พนกังาน  การมีส่วนร่วมของพนกังาน  การท างานเป็นทีม  การมอบอ านาจใหพ้นกังาน  วฒันธรรมม่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  Benchmarking โครงสร้างความรู้  การก าจดัขอ้จ ากดัขององคก์ร 
      จากการศึกษาของ  Wu and Wang (2006) เร่ืองการวดัความส าเร็จของระบบการจดัการความรู้  โดยตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งคือ  คุณภาพของระบบการจดัการความรู้  คุณภาพของความรู้หรือขอ้มูล  การรับรู้ประโยชนข์องการ
จดัการความรู้  และความพึงพอใจของผูใ้ช ้ พบวา่ การรับรู้ถึงประโยชนข์องระบบการจดัการความรู้มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน  และการรับรู้ประโยชนข์องระบบการจดัการความรู้และความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านมีผลโดยตรงจ่อการใชง้านระบบ  กล่าวคือหากผูใ้ชง้านระบบทราบวา่ระบบการจดัการความรู้มีประโยชน์
และมีค่าใชจ่้าย  ผูใ้ชง้านจะใชง้านระบบการจดัการความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
     จากการทบทวนวรรณกรรม  ผูวิ้จยัจึงเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
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รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
โดยมี สมมติฐานคือ 1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์ต่อการรับรู้ถึงประโยชนข์องการจดัการความรู้ 2) 
ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล (อายงุาน) มีความสมัพนัธ์ต่อการรับรู้ถึงประโยชนข์องการจดัการความรู้ 3) ปัจจยัดา้นภาวะ
ผูน้ าของผูน้ าองคก์รมีความสมัพนัธ์ต่อการรับรู้ถึงประโยชนข์องการจดัการความรู้ 4) ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์รมี
ความสมัพนัธ์ต่อการรับรู้ถึงประโยชนข์องการจดัการความรู้ 5) ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีมีความสมัพนัธ์ต่อการรับรู้ถึง
ประโยชนข์องการจดัการความรู้ 6)ปัจจยัดา้นการฝึกอบรมมีความสมัพนัธ์ต่อการรับรู้ถึงประโยชนข์องการจดัการ
ความรู้ และ 7) ปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ถึงประโยชนข์องการจดัการความรู้ 

 
3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีใชวิ้ธีการศึกษา 2 ส่วน คือ 1) การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 2) การวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยประชากรท่ีศึกษา คือ พนักงานของบริษทัวิจยัและพฒันายานยนต์แห่งหน่ึงจ านวน 
2,236 คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
     1) การวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) 
     โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีท าแบบสอบถามออนไลน์  จากการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัเชิง
ปริมาณโดยใชสู้ตรการค านวณของยามาเนะโดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได้
เท่ากบั 5%  
     กลุ่มตวัอย่างการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอย่างทั้งส้ินจ านวน 339 คนโดยใชก้ารสุ่มตวัอย่าง
แบบง่าย โดยผูศึ้กษาน าขอ้มลูจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพ่ือประมวลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ  
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     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัไดพ้ฒันา ปรับปรุงมาจาก
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการจดัการความรู้ ตลอดจนการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ 
เพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิจัย และสร้างเคร่ืองมือวิจัยให้ สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของการศึกษา โดย
แบบสอบถามน้ีไดแ้บ่งเป็น 2  ส่วน 
     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์และขอ้มลูส่วนบุคคล 
      ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีวดัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการจดัการความรู้   แปลมาจาก Chong (2006) 
     โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ีคือ  ปัจจยัดา้นผูน้ า  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร  ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี  ปัจจยัดา้นการ
ฝึกอบรม  ปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีม   
     คะแนนระดบัความคิดเห็น (ในแบบสอบถามส่วนวดัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการจดัการความรู้  ) มีค่า 5 
มากท่ีสุด, 4 มาก, 3 ปานกลาง, 2 น้อย, 1 นอ้ยท่ีสุด  และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ีย
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
 
     2) ส่วนท่ี 2 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
     โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยกลุ่มตวัอย่างการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามคร้ังน้ีใช้
กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย และข้อค าถามในการสัมภาษณ์น ามาจากทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการจัดการความรู้จากการวิจยัของ Hameed และ  Badii (2012) และท าวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์ โดยน าไปประมวลผลร่วมกบัทฤษฎีการจดัการความรู้ อภิปรายผลเป็นตารางและเชิงพรรณนา  
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
 ผลการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือไดท้ราบระดบัการรับรู้ถึงประโยชนข์องการจดัการความรู้และ  ความสมัพนัธ์ของ
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าของผูน้ าองคก์ร ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ปัจจยัดา้นการฝึกอบรม ปัจจยัดา้นการท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อการรับรู้ถึงประโยชนข์องการ
จดัการความรู้  เพ่ือสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดท้ราบถึง ความส าคญัของการ
จดัการความรู้ และใหผู้บ้ริหารไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยัต่างๆ ในองคก์รคือ  ภาวะผูน้ า  วฒันธรรมองคก์ร  
โครงสร้างเทคโนโลยี  การฝึกอบรม  และการท างานเป็นทีม  เพ่ือสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดนโยบาย
ในการจดัการความรู้ในองคก์าร และการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน เพ่ือประสิทธิผลสูงสุดโดยรวมขององคก์ร 
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การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความมั่นคงของแรงงานบนระบบการจดัการมาตรฐาน 
แรงงาน SA8000 ในอุตสาหกรรมเส้ือผ้าส่งออกไทย  

A Study of Factors Affecting the Stability of Workers on Management System 
Labor Standards SA8000 in Thai Garment Export Industry. 

ปาณิศา ส่งเสริม1 และ ศุภชาต เอ่ียมรัตนกลู2 

Panisa Songserm and Supachart Iamratanakul  

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระบบการจดัการมาตรฐานแรงงาน SA8000 ท่ีส่งผลกระทบต่อ ความมัน่คงของ
แรงงานในอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส่งออกของไทยโดยใชวิ้ธีการวิจยักระบวนการวิเคราะห์แบบล าดบัชั้น ผลจากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงอย่างย ัง่ยืนของแรงงานนั้นคือ สุขภาพ อนามยัและความ
ปลอดภยัในสถานท่ีท างานซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีแรงงานพึงได้รับโดยสัมพนัธ์ กบัแนวทางการปฏิบัติในดา้น
ความสามารถทางการแข่งขนั การผลิต และโอกาสในการจา้งงาน ดงัท่ีองค์การระหว่างประเทศไดผ้ลกัดนัให้ทุก
ประเทศในอาเซียนปฏิบติัเพ่ืองานท่ีดีและมัน่คงของแรงงาน ทั้งน้ีการวิเคราะห์ความ สัมพนัธ์ของตวัแบบงานวิจยั
สามารถสรุปไดว้่าสุขภาพ อนามยัและความปลอดภัย เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดของระบบการจดัการมาตรฐาน
แรงงาน SA8000 ท่ีส่งผลต่อความมัน่คงของแรงงาน 

ค าส าคัญ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ , สุขภาพ อนามยั, ความปลอดภัย , การกีดกันทางการค้า, ความสามารถ
ทางการแข่งขัน, โอกาสในการจ้างงาน, ระบบการจัดการมาตรฐานแรงงาน 

Abstract 

This research aims to study the SA8000 management system standards that affect the stability of the workers in 
the garment industry exports of Thailand by using AHP methodology. Results of this study revealed that Health 
and Safely in the workplaces is the key factors affects the sustainable stability of the workers which is 
fundamental to them. With the current practices in the field of competitiveness, productivity and Jobs 
opportunities likewise Labour International Organization have pushed all the countries in the region to perform a 
decent work and a steady supply of workers.  The correlation analysis of the research can be concluded that 
health and safety factor is the most important practical aspects of SA8000 standards that affect the stability of 
workers. 
Keyword: industrial relation, health care, security, trade barrier, competitiveness, labor standard, job 
opportunity 
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1. บทน า  

      การพฒันาศกัยภาพดา้นบุคคลากรนั้นนบัเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญั เช่นเดียวกบัการพฒันาศกัย 

ภาพดา้นความสามารถดา้นการผลิตในดา้นอ่ืนๆ เช่นการเพ่ิมองคค์วามรู้ใหแ้ก่แรงงานและการฝึกพฒันาทกัษะหรือ 

การเพ่ิมผลตอบแทนใหแ้รงงานกจ็ะสามารถช่วย ใหเ้กิดความมัน่คงในการ ประกอบอาชีพไดเ้ช่นกนั องคก์ารท่ีวา่

ดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคมระหวา่งประเทศ (Socail Accountablity Organization : SAI)  ไดก้ าหนดระบบการ

จดัการมาตรฐานแรงงานข้ึนมาช่ือวา่ SA8000 ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดเพ่ือช่วยใหผู้ป้ระกอบการ ใชเ้ป็นบรรทดัฐานใน

การบริหารจดัการดา้นแรงงานใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยมีหลกัการท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน และสิทธิดา้น

แรงงานต่างๆ ทั้งหมด 9  ดา้น อนัไดแ้ก่ 1) แรงงานเด็ก 2) แรงงานบงัคบั 3) สุขภาพ อนามยัและความปลอดภยั  4) 

สิทธิเสรีภาพภาพในการเขา้ร่วมสมาคม และสิทธิการร่วมเจรจาต่อรอง 5) การเลือกปฏิบติั 6) ขอ้ก าหนดและ

บทลงโทษ 7) ชัว่โมงการท างาน 8) ผลตอบแทน 9) การบริหารการจดัการ (Social Accountability International : 

SAI ระบบออนไลน ์และ  คชินท ์สายอินทวงศ,์ 2555) 

     อยา่งไรกต็ามการไดรั้บโอกาสในการจา้งงานและเขา้ร่วมเป็นแรงงานของอุตสาหกรรมนั้นยงัอาจมิได ้ตอบ

โจทยค์วามตอ้งการความมัน่คงดา้นการประกอบอาชีพอยา่งย ัง่ยืนซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความมัน่คงดา้น การด ารงชีวิตเป็น

ล าดบัต่อไปไดอ้ยา่งครบถว้นตามท่ีแรงงานคาดหวงัไว ้เน่ืองจากผูป้ระกอบการบางรายมิได ้ปฏิบติัตามกฎหมาย

แรงงาน หรือกฎหมายแรงงานระหวา่งประเทศ และถึงแมว้า่ผูป้ระกอบการบางรายได ้ปฏิบติัตามแต่กไ็ม่มีเคร่ืองมือ

ช้ีวดัท่ีแน่นอนไดว้า่แรงงานไดรั้บความเป็นธรรม หรือไร้ซ่ึงการถกูกีดกนั และเลือกปฏิบติัจากนายจา้ง หรือถูก

ลงโทษอยา่งไร้ความเป็นธรรมหรือแมแ้ต่การจา้งแรงงานเด็ก หรือแรงงานไม่ไดรั้บผลตอบแทนและผลประโยชน์

ดา้นสวสัดิการอยา่งเป็นธรรม ตามชัว่โมงการท างาน อีกทั้งดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบั สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง

ของแรงงาน หรือสิทธิการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก ของสหภาพแรงงานในสถานประกอบการท่ีตนท างานอยู ่และระบบ

การจดัการดา้นแรงงานของผูบ้ริหาร ทั้งหมดน้ีท าให ้ผูวิ้จยัตอ้งศึกษาระบบการจดัการมาตรฐานแรงงาน SA8000 วา่

สามารถก าหนดเป็นขอ้ปฏิบติั ท่ีผูป้ระกอบการพึงปฏิบติัและสามารถช่วยใหแ้รงงานมีความมัน่คงอยา่งย ัง่ยืนได ้

พร้อมทั้งศึกษาระบบ  การจดัการมาตรฐานแรงงานดงักล่าววา่ช่วยใหแ้รงงานมีความมัน่คงในการประกอบอาชีพได้

อยา่งย ัง่ยืนไดอ้ยา่งไร โดยมีวตัถุประสงคข์องงงานวิจยัน้ีคือเพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงของแรงงาน

บนระบบการ จดัการมาตรฐานแรงงาน  SA8000 โดยประโยชนข์องงานวิจยัน้ีเพ่ือท่ีจะเป็น แนวทางใหผู้บ้ริหาร

น าไปปรับปรุง และพฒันาบริหารดา้นแรงงานในองคก์รและเพ่ือเป็นการพฒันา ศกัยภาพทางดา้นการแข่งขนั 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ ของแรงงานยอ่มน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดี เหมาะสม และมีความสุข ของชีวิต
ได ้และแนวความคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต โดยแนวคิดดงักล่าวนั้นเกิดข้ึนในช่วงปี ค.ศ 1970 ในแถบประเทศ
ตะวนัตก ส าหรับในประเทศไทยแนวคิดน้ีเกิดข้ึนจากการสงัเกต และพิจารณารายไดป้ระชาชาติของคนไทยท่ีมี
รายไดส้วนทาง กบัรายจ่ายและพบวา่ความยากจนยงัขยายวงกวา้งในสงัคมชนบท (ฉวีวรรณ เรืองไทย, 2541)โดย
คุณภาพชีวิต หมายถึงลกัษณะและระดบัการด าเนินชีวิตอยา่งมี ความสุข และความพึงพอใจของตนเอง ในดา้น
ร่างกาย จิตใจ สงัคมและวฒันธรรมซ่ึงเป็นการรับรู้ ของบุคคลในดา้นต่างๆ (WHO, 2004) ความพนัธ์กบัสภาพ
ความเป็นอยูข่องสังคม และส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจ ากดัอยูภ่ายใตเ้ป้าหมาย กฎเกณฑห์รือมาตรฐาน วฒันธรรม และค่านิยม 
ของแต่ละบุคคล (สมจิตน ์สุวรรณหสัน์, 2525) ในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของแรงงานใหดี้ข้ึนไดน้ั้นจ าเป็น ตอ้ง
อาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่คุณภาพชีวิตในการท างานซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความมัน่คงในการประกอบอาชีพ ต่อมา 
ซ่ึงหมายถึงชีวิตการท างานท่ีมีศกัด์ิศรี และมีคุณค่าความเป็นคนโดยไดรั้บความเป็นธรรม ไม่ถกูเอารัด เอาเปรียบทั้ง
จากนายจา้ง และเพ่ือนร่วมงาน และสามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานได ้(ติน ปรัชญพฤก, 2530) อีกทั้ง
พึงไดรั้บสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั (พนิดา งามนิยม, 2545) และมีความกา้วหนา้ในงานพร้อม ทั้งมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์ร (เช่ียวชาญ อาศุวฒันกลู, 2530)   

     มีทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจและแนวคิดท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงในการท างานจ านวนมากซ่ึงในบรรดา ทฤษฎี
แรงจูงใจหรือความพึงพอใจและแนวคิดดงักล่าวนั้น ทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม (Vroom’s Expectation Theory) 
และทฤษฎีของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) ในดา้นความตอ้งการของมนุษยแ์ละแรงจูงใจ อีกทั้ง
แนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน (QWL) ถือวา่เป็นทฤษฎีและแนวคิดท่ีผูวิ้จยัคิดวา่สมบูรณ์ท่ีสุด ดงัใน
งานวิจยัของ Lowe (2000) ท่ีกล่าววา่ QWL นั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงการตระหนกัของส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยงัเป็นท่ีกงัวล
ในระดบัโลกดว้ย เช่นเดียวกบัท่ีองคก์ารสหประชาชาติ (UN) สนบัสนุนองคก์ารแรงงาน ระหวา่งชาติ (ILO) ท่ี
ออกเป็นแกนหลกัของวาระการประชุมดา้นสงัคมในเร่ืองโอกาสในหนา้ท่ีการงานท่ีดีข้ึนในปี 1944 ท่ีประเทศฟิลา
เดเฟีย โดย Lowe สรุปวา่  “ คุณภาพการท างานสูง  “ นั้นคือการท างานท่ีมีถกูตอ้งสมควร มีความหมายและการท า
ใหชี้วิตดีข้ึน และนัน่เองเป็นศุนยก์ลางของแรงงาน และคุณภาพชีวิตการท างานนั้นส่งผล กระทบกบัคุณภาพชีวิต
ของครอบครัวและชุมชน รวมทั้งเป็นความส าคญัดา้นเศรษฐกิจของชาติดว้ย  (Fourie,  2004) และในการอธิบายการ
เกิดความมัน่คงในการประกอบอาชีพของแรงงานได ้และทฤษฎีดงักล่าวของวรูมเสนอโดย Lussier  (2006) นั้น
กล่าววา่พนกังานจะมีแรง จูงใจในการท างานก็ต่อเม่ือเขาสามารถบรรลุเป้าหมายไดแ้ลว้ และไดรั้บรางวลัท่ีไดจ้าก
การท างานมีค่าท่ี เพียงพอ  (ชยัเสฎฐ ์พรหมศรี, 2557) โดยแรงจูงใจท่ีมีต่องานจะข้ึนอยูก่บั ความสมัพนัธ์ของปัจจยั
ในการคาดหวงั 3 ปัจจยัดว้ยกนั ไดแ้ก่  1. ความคาดหวงั (Expectancy) คือมุมมองของพนกังานท่ีมีต่อความสามารถ
ในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  2. เคร่ืองมือ   (Instrumentality) คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลปฎิบติังานและ
ผลงาน หรือรางวลั ผลตอบแทน และความเช่ือของบุคคลท่ีเช่ือวา่ผลลพัธ์ท่ี หลากหลายจะเกิดข้ึนจากการปฎิบติังาน 
3. คุณค่าของรางวลั (Valence) คือ คุณค่าท่ีบุคคลมีต่อรางวลั หรือผลตอบแทนซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของงาน (Vroom, 
1964 and Lussier, 2006)  
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          งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในอดีต เก่ียวกบัระบบการจดัการมาตรฐานแรงงาน SA8000 นั้นอธิบายวา่ SA8000 นั้น

เป็นการกีดกนัทางการคา้ท่ีวา่ดว้ยความรับผิดชอบทางสงัคมดา้นแรงงานซ่ึงส่วนใหญ่จะประยกุตใ์ชใ้น 

อุตสาหกรรมเส้ือผา้ส่งออกในประเทศอาเซียน เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีจ านวนแรงงานท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม การ

ผลิตมากท่ีสุด โดยผูป้ระกอบการในประเทศเหล่าน้ีรวมทั้งไทยกย็อมรับมาตรฐานดงักล่าววา่มีส่วนช่วย ใหอ้งคก์ร

ไดรั้บการยก ระดบัข้ึนหากผา่นการตรวจจากสถาบนั SAI ซ่ึงบางองคก์รสามารถช่วยใหแ้รงงานมี การใชชี้วิตท่ีมี

ความสมดุลมากข้ึน (Rohitratana, 2002) งานวิจยัสรุปไดว้า่ในระหวา่งท่ีเร่ิมใชร้ะบบมาตรฐานแรงงาน SA8000 ใน

โรงงานนั้น โรงงาน Beauty Essential สามารถลดจ านวนชัว่โมงการท างานลงไดถึ้ง 28.57% ซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของกฎหมายไทย และขอ้ก าหนดในมาตรฐาน SA8000 และยงัช่วยใหอ้งคก์รเพ่ิมความ สามารถทางการ

ผลิตไดโ้ดยเร่ิมจากการการออกแบบสถานท่ีท างานในแต่ละแผนกใหม่ของแต่ละขั้นตอนของ กระบวนการผลิต 

โดยมีจุดประสงคใ์หค้นงานท างานไดส้ะดวกมากข้ึนและยงัช่วยใหบ้ริษทัหลุดจากเป็นบญัชีด า ของลกูคา้ตลาด

อเมริกาอีกดว้ย 

 Laemlaksakul and Kaewkuekool (2006) ท าการศึกษาเพ่ือตรวจสอบขอ้เท็จจริงถึงผลประโยชนข์อง 

SA8000 ในโรงงานส่ิงทอท่ีไดรั้บการรับรองผา่นการประเมินขอ้ปฏิบติัใน SA8000 แลว้ในประเทศไทยจ านวน 7 

โรงงานโดยใชว้ธีิการเกบ็ขอ้มูลแลว้ท าการวิเคราะห์จากผลการศึกษา พบวา่ผลประโยชนข์อง SA8000 ท่ีมีต่อ

โรงงานหรือองคก์รนั้นอยูใ่นช่วงกลางๆ อยา่งไรกต็ามการปรับปรุงโรงงานนั้นอยูใ่นระดบัท่ี สูงเพราะจ านวน

อุบติัเหตุในโรงงานลดลง คนงานมีศีลธรรมมากข้ึน และท่ีส าคญัสามารถพฒันาสภาพ แวดลอ้มในการท างานใหดี้

ข้ึนได ้ 

 Ingrid Stigzelius and M. Herbert, Cecilia Mark-Herbert (2009) ท าการศึกษาการใช ้SA8000 ใน

อุตสาหกรรม เส้ือผา้ในประเทศอินเดียจ านวน 53 โรงงานท่ีไดใ้บประกาศ SA 8000 จากสถาบนั SAI ในปี 2006 

และกล่าววา่องคก์ร ต่างๆในปัจจุบนั (2009) ไดรั้บแรงกดดนัจากเง่ือนไขการท างานกบัคู่คา้มากข้ึน เช่นลูกคา้เพ่ิม

ความตอ้งการ และใชเ้วลาผลิตสั้น อีกทั้งกดราคาใหต้ ่ารวมถึงความตอ้งการในมาตรฐานแรงงานโดยไร้การ

สนบัสนุนจากลกูคา้ ดงันั้นโรงงานท่ีตอ้งการอยูร่อดในภาวะการแข่งขนัน้ีจ าเป็นตอ้งพฒันาองคก์รงานวิจยัช้ีใหเ้ห็น

วา่ผูป้ระกอบการ ทอ้งถ่ินตอ้งการส่ิงจูงใจในการเขา้ร่วมการน า SA8000 มาใชใ้นองคก์รและการน า SA8000 มาใช้

ในองคก์ร ยอ่มส่งผลกระทบต่อกิจวตัรทางธุรกิจทั้งในดา้นอุปสรรคและโอกาสจากระบบห่วงโซ่อุปทาน ดงันั้นจึง

จ าเป็น ตอ้งท าการตกลงหรือท าสญัญาทางธุรกิจกบัลูกคา้วา่องคก์รนั้นจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้ตกลงในราคาต่อหน่วย

การผลิต สูงหรือสญัญาการท าธุรกิจในระยะยาวเสียก่อนจึงจะน า SA8000 มาใชใ้นโรงงานเพ่ือก่อใหเ้กิดเป็น

แรงจูงใจ  
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     นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ีใชก้ระบวนการวิเคราะห์แบบล าดบัชั้น (AHP) อีกมากมายผูว้ิจยัไดน้ างานวิจยั ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเลือกประเทศจดัจา้งบริษทัภายนอกในอุตสาหกรรมอ่ืนๆมาอา้งอิงทั้งน้ีเน่ืองจากอุตสาหกรรม 

เส้ือผา้ส่งออกท่ีผูวิ้จยัสนใจศึกษานั้นมีหลายขั้นตอนในกระบวนการผลิตท่ีผูป้ระกอบการท าการจา้งบริษทัภายนอก 

ช่วยในการผลิต เช่น การฟอกยอ้ม การปักลาย และการเยบ็เป็นตน้ ดงัท่ี James, Pham, and Benjamin (2013) 

ท าการศึกษาการใช ้AHP เพ่ือท าการประเมินในการเฟ้นหาประเทศท่ีจะจดัจา้งบริษทัภายนอก (Outsources) ของ

อุตสาหกรรมต่างๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยไดท้ าการศึกษาประเทศท่ีมีการจดัจา้งบริษทัภายนอก อยูแ่ลว้

ไดแ้ก่ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโ์ปร์ ไทย และเวียดนาม และศึกษาดว้ยการใชแ้บบสอบถาม เชิงลึก 

และสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 15 คน โดยท่ีผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ีประกอบธุรกิจในต่างอุตสาหกรรม ซ่ึงท าการจา้ง

บริษทัภายนอกในบางขั้นตอนการผลิตใหแ้ก่ประเทศอาเซียน ดงันั้นผูเ้ช่ียวชาญ เหล่าน้ีจึงมีความรู้ ความเขา้ใจใน

การจา้งบริษทัภายนอกเป็นอยา่งดี โดยการศึกษาน้ีใชห้ลกัการพิจารณาส่ีเสาหลกั ไดแ้ก่ (1) ความสามารถทางการ

ผลิตดา้นราคา (2) ดา้นทรัพยากรมนุษย ์(3) ดา้นธุรกิจและสภาวะดา้นเศรษฐกิจ (4) นโยบายของรัฐบาลและ

กฎหมาย ขอ้ระเบียบต่างๆ โดยในแต่ละดา้นรวมทั้งดา้นย่อยหลกัๆ งานวิจยัสรุปไดว้า่ ความสามารถทางการแข่งขนั

ดา้นราคานั้นเป็นปัจจยัส าคญัในขั้นท่ีสองในแผนภูมิ และผลนั้นช้ีใหเ้ห็นวา่เงินเดือน ของพนกังาน ภาษี ค่าระวาง

ขนส่ง และค่าตึกและท่ีดินนั้นเป็นปัจจยัส าคญัในขั้นท่ี 3 ของแผนภูมิ และจากเหตุผล ดงักล่าวท าใหป้ระเทศจีน 

และอินโดนีเซียเป็นสถานเหมาะสมท่ีจะสามารถเป็นประเทศท่ีองคก์รจะจดัจา้งบริษทั ภายนอก นอกจากน้ีทั้ง

เวียดนามและไทยกน่็าสนใจเน่ืองจากมีค่าแรงถกูและมีนโยบายของรัฐบาลใหม่และสุดทา้ย การวิจยัดว้ยวิธี AHP 

นั้นตรงตามกบัหลกัการเลือกประเทศท่ีจะจดัจา้งแรงงานภายนอก และยงัสามารถน าไปใช ้งานไดจ้ริงอยา่งมี

นยัส าคญั  

3. วธิีการศึกษา 

3.1. กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

     ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดเ้ลือกประชากรในการวิจยัคือกลุ่ม Expert Panels ท่ีประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม มี

ระบบการจดัการมาตรฐานแรงงาน SA8000 ในบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีและมีการทวนสอบอยูเ่ป็นประจ า และ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตรวจประเมินระบบดงักล่าว อีกทั้งมีประสบการณ์ในการตรวจอุตสาหกรรม เส้ือผา้ส่งออกมา

ไม่ต ่ากวา่ 3 ปี รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นปัญหาแรงงานโดยตรงจากกลุ่มสหภาพ แรงงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 60 โรงงานเป็นประชากร สาเหตุท่ีเลือกและมุ่งเนน้ ในอุตสาหกรรมเดียว

เน่ืองจากอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส่งออกเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการใชจ้ านวนแรงงานสูง และในปัจจุบนัค่าแรงขั้นต ่าใน

ประเทศไทยมีอตัราสูงและมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษทัท่ีอยูใ่น อุตสาหกรรมมีตน้ทุนเฉล่ียต่อ

หน่วยท่ีสูงข้ึน บริษทัต่างๆพยายามมองการพฒันาศกัยภาพทางการผลิต ดว้ยการลดตน้ทุน มีหลายองคก์รท่ีลงทุน
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ทางตรงในต่างประเทศ (อาริษา ปานอ้ยนนท,์ 2556)  ส่งผลใหแ้รงงานเกิดความไม่มัน่คงในการประกอบอาชีพ

ตามมาอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้โดยกลุ่มตวัอยา่งจาก คุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญท่ีกล่าวมานั้นผูวิ้จยัไดจ้ านวน

ตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือจ านวนกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Panels) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส่งออกใน

ไทย และมีประสบการณ์ SA8000 จ านวน 20 ราย จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวผูวิ้จยัใชวิ้ธีวดัขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

โดยการค านวณจากวิธีกฎหวัแม่มือ (Rule of thumb) (Freyd, 1998) ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีประยกุตใ์ชใ้นวงกวา้ง และ

เป็นค่าค านวณแบบประมาณการโดยไม่ไดอ้า้งถึง การค านวณทางวิทยาศาสตร์หรือการวดัค่าท่ีไดค้วามเท่ียงตรง 

โดยใชก้ารวิจยัแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Reserach) เน่ืองจากผูว้ิจยัเลง็เห็นถึงความส าคญัของขอ้มลูเชิงลึกของ

บริษทัในอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส่งออกท่ีมีประสบการณ์ใน ระบบการจดัการมาตรฐานแรงงาน SA8000 นั้นมี

ความส าคญัยิ่ง ซ่ึงท่านผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบติัดงัท่ีผูวิ้จยั ก าหนดนั้นมีจ านวนนอ้ยราย อีกทั้งผูวิ้จยัตอ้งท าการ

ติดต่อขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหารของบริษทัในอุตสาหกรรม โดยตรงดงันั้นการเลือกตวัอยา่งในงานวิจยัน้ีจึง

เลือกโดยใชว้ิจารณญาณ (Judgment Sampling) (Cochran, 1994) กล่าวคือ ผูวิ้จยัจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญ

ในดา้นระบบการจดัการมาตรฐานแรงงาน SA8000 ทั้งท่ีเป็นผูบ้ริหารในอุตสาหกรรมดงักล่าว ผูเ้ช่ียวชาญในการ

ตรวจระบบ SA8000 และผูเ้ช่ียวชาญดา้น ปัญหาแรงงานเน่ืองจากท่านผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้มองเห็นปัญหา

ความมัน่คงของแรงงานไดอ้ยา่งชดัเจน อีกทั้งผูบ้ริหารในอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส่งออกเป็นผูท่ี้มีอ  านาจในการก าหนด

เป้าหมาย และวางพนัธกิจขององคก์ร กอปรกบัการหารายช่ือผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมดงักล่าวในไทยนั้น

เป็นไปไดย้าก  

3.2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

     ผูวิ้จยัก าหนดแหล่งขอ้มลูท่ีจะท าการศึกษาโดยใชข้อ้มลูปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมโดยผูว้ิจยั 

โดยตรงซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัซ่ึงมีอยู ่

ดว้ยกนั 3 ชุด ไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 แบบจบัคู่ (Pairwise Comparison) ชุดท่ี 2 แบบ 9 ระดบั (9 scales) และชุดท่ี 3 ขอ้มลูเชิง

ลึกแบบปลายเปิด (In-depth opened end) โดยแบบสอบถามชุดท่ี 1 ซ่ึงเป็นแบบจบัคู่นั้นรูปแบบสอบถาม ท่ีเป็นหลกั 

ในกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีใช ้“ วดัค่าระดบั” ของการตดัสินใจโดยผู ้เช่ียวชาญจะ

ถูก ให้ตอบค าถามหรือให้คะแนนเป็นคู่ โดยเร่ิมจากในล าดบัขั้นท่ี 2 ก่อน (AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, 

CE, DE) ตามตารางแผนภูมิในส่วนตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยั และตามดว้ยคู่ของล าดบัชั้นท่ี 2 คู่กบัล าดบัชั้นท่ี 3 (L1 

กบั A, L1 กับ B เป็นต้น) โดยคะแนนก็มีค่าระหว่าง  1-9 โดยหากผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่าตัวเลือกหลกัใด มี

ความส าคญั มากก็จะให้คะแนนมาก โดยท่ี 9 หมายถึงความส าคญัมากท่ีสุด ในแบบสอบถามชุดท่ี 2 และมีค าถาม

ยอ่ยของแต่ละหมวด โดยการตอบค าถามผู ้เช่ียวชาญจะใหค้ะแนนตามล าดบัความส าคญัของ แต่ละค าถามยอ่ย และ

ช่องในแต่ละระดบัจะมีคะแนนตั้งแต่ 1-9 เช่นกนั แบบสอบถามชุดท่ี 3 เป็นแบบเชิงลึก ปลายเปิดโดยค าถามจะยงั

เนน้ในดา้น SA8000 ซ่ึงมีค าถามยอ่ยและใหผู้เ้ชียวชาญตอบค าถามตามความคิดเห็น  
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3.3. ตัวแปรทีใ่ช้ในงานวจัิย (Research Variables) 

     ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการวิเคราะห์แบบล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) มาท าการวิเคราะห์ผลการวิจยัโดยท่ี 

วิธีการน้ีตอ้งใช้แผนภูมิเพ่ือก าหนดกรอบ หรือเป้าหมายในล าดบัชั้นท่ี 1 จากนั้นก็หาตวัแปรหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

เป้าหมายมาโยงความสัมพนัธ์กนั และก าหนดให้อยู่ในล าดบัชั้นท่ี 2 โดยตวัแปรหลกันั้นจะเป็นนามธรรมท่ีกวา้ง 

และในล าดับชั้นท่ี 3 ผู ้วิจัยก าหนดทางเลือกหรือตัวแปรท่ีผนัแปรตามแบบสอบถามและการตัดสินใจของ

ผูเ้ช่ียวชาญ (วิฑรูย ์ตนัศิริคงคล, 2557 และ Saaty T, 1994.) ดงัในตารางท่ี 1 

 

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเป้าหมายและตวัแปรของงานวิจยั 

3.4. การค านวณค่าตัวแปรหลกัและปัจจัย 

          ผูวิ้จัยใช้วิธีการค านวณค่าต่างๆในแต่ละล าดับขั้นดังน้ีล  าดับขั้นท่ี 1 ถูกวัดเป็น 5 ตัวแปรหลัก ได้แก่

ความสามารถในการแข่งขนั การผลิต และการสร้างงาน = A การจา้งงานเยาวชน = B การบริหารจดัการแรงงานขา้ม

ชาติ = C การบริหารตลาดแรงงาน = D และ การพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือลดความยากจน = E เม่ือไดท้บทวนวรรณกรรม 

ตวัแปรหลกัดงักล่าวเป็นกรอบแนวคิดท่ีใชพ้ฒันาประเทศท่ีไอแอลโอผลกัดนั ให้เกิดโอกาสในงานท่ีดีและมัน่คง 

(ILO,  2006)  

     ปัจจยัทางเลือกอยูใ่นล าดบัขั้นท่ี 3  มีดว้ยกนั 9 หมวดตามขอ้ปฏิบติัในระบบการจดัการมาตรฐานแรงงาน 

SA8000 โดยทั้ง 9  หมวด ไดแ้ก่ แรงงานเดก็ = L1 แรงงานบงัคบั = L2 สุขภาพอนามยัและ ความปลอดภยั = L3 

สิทธิเสรีภาพในการร่วมสมาคมและสิทธิร่วมเจรจาต่อรอง = L4 การเลือกปฏิบติั = L5 ขอ้ก าหนดและบทลงโทษ = 
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L6 ชัว่โมงการท างาน = L7 ผลตอบแทน = L8 และระบบการบริหารแรงงาน = L9 ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดจะถกูน ามา จบัคู่

ระหวา่งล าดบัขั้นท่ี 2 และล าดบัขั้นท่ี 3 ทีละคู่ โดยในล าดบัขั้นท่ี 2 เป็นการจบัคู่กบัตวัแปรดว้ยกนั ดงันั้นสามารถใช้

สูตรทางคณิตศาสตร์    จะได ้  = 10 คู่ และส าหรับการจบัคู่ระหวา่งตวัแปรหลกัและ ทางเลือก (ปัจจยั) 

นั้นค านวณจ านวนคู่ไดโ้ดยน าจ านวนตวัแปรในล าดบัขั้นท่ี 2  ( = 5) มาคูณกบัจ านวนทางเลือก (ปัจจยั) ดงันั้นจะได้

เท่ากบั ( 9 X5 = 45 คู่) ตามหลกัทฤษฎีของ AHP ผลลพัธ์ทีไดจ้ากการจบัคู่จะน ามาหาค่า CI เพ่ือหาค่าความ

สอดคลอ้งดว้ยการหาเวกเตอร์แบบถ่วงน ้าหนกั แลว้น ามาหาค่าผลรวม (แลมดา้แมก็ซ์) และน าค่าแลมดา้แมก็ซ์มา

หารดว้ย   จะไดค่้า CI : Consistency Index ดว้ยสูตร    โดยท่ี AHP จะยอมรับค่าความไม่สอดคลอ้ง ได้

เพียง 0.1 เท่านั้น (Chen,  2013) เม่ือไดค่้า CI แลว้กน็ ามาหาความเช่ือมัน่ดว้ย การหาค่า CR : Consistency Ratio นั้น

หาไดจ้ากสูตรทางคณิตศาสตร์  โดยในกระบวนการของ AHP นั้น ตารางดชันีการสุ่ม (Random Index : RI) ถกู

ก าหนดมาเพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ตามจ านวน   ท่ีใช ้ดงัตารางท่ี 3 จากการค านวณของผลลพัธ์

ของแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งบางส่วน (4 ราย) ท่ีไดน้ั้นผลการ ค านวณหาค่า CR นั้นไม่เกินค่า 0.1 ซ่ึง

หมายความวา่ค่าความสอดคลอ้งกนันั้นอยูใ่นช่วงท่ียอมรับไดอ้ยา่งมีนยั ส าคญัดงัแสดงในตารางท่ี 4 

3.5. วธีิการวเิคราะห์ 

     การวิจยัน้ีมีกระบวนการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการหาระดบัความส าคญัเฉพาะแห่ง (Priority) ตามหลกัทฤษฎีของ 

AHP ท่ีมีความสมมาตรกนัและค่าท่ีไดต้อ้งผ่านกระบวนการค านวณโดยการหารดว้ยผลจากแนวตั้งเพ่ือให้ไดค่้า

ผลรวมแต่ ละหลกัรวมกนั = 1 ดงัแสดงในตาราง  ท่ี 1 

ตารางที่ 1 เมตริกซ์แสดงค่าความส าคญัของตวัแปรหลกั 

เป้าหมาย A B C D E 

A 1.00 1.21 1.17 1.38 1.30 

B 1.31 1.00 0.98 1.33 1.12 

C 1.09 0.97 1.00 1.22 0.94 

D 0.83 0.94 0.84 1.00 0.94 

E 0.94 1.02 1.22 1.13 1.00 
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จากการเกบ็ขอ้มลูผูวิ้จยัท าการรวบรวมไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Panels) ได ้4 รายแลว้ท าการหาค่าเฉล่ีย 

เพ่ือหาขอ้สรุป ดงันั้นขอ้มลูในตารางของทั้ง 4 รายจะเป็นดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียของผลคะแนนของ Expert Panels ทั้ง 4 ราย 

เป้าหมาย A B C D E ค่าเฉล่ียระดบั

ความส าคญั 

A 0.24 0.19 0.22 0.23 0.24 0.22 

B 0.20 0.25 0.19 0.22 0.21 0.21 

C 0.22 0.19 0.19 0.20 0.18 0.19 

D 0.16 0.18 0.16 0.17 0.18 0.17 

E 0.19 0.19 0.23 0.19 0.19 0.20 

 

     จากตารางดา้นบนจะเห็นวา่ตวัแปรหลกั A = ความสามารถทางการแข่ง การผลิต และโอกาสในการจา้งงาน นั้น
มีคะแนนสูงสุด =  0.22 ซ่ึงคือค่าระดบัความส าคญัของแต่ละตวัแปรหลกั แลว้น าขอ้มลูการจบัคู่ความส าคญั 
ระหวา่งทางเลือกกบัตวัแปรหลกัแต่ละตวัเพ่ือหาระดบัความส าคญัของทางเลือก โดยท าในลกัษณะเดียวกนั และน า
ค่าความส าคญัท่ีเปรียบเทียบแต่ละคู่มาวิเคราะห์ หลงัจากนั้นน าค่ามาค านวณหาระดบัความส าคญั ของทางเลือกแต่
ละทางจนครบในตารางท่ี 2 ผูวิ้จยัท าการค านวณหาค่าความส าคญัเพ่ือหาค่าความสอดคลอ้ง ของทางเลือก 
 
ตารางที่ 3 ดชันีการสุ่มของค่า CI 

 จ านวนตวัแปรท่ีถูกน ามา

เปรียบเทียบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ค่า CI ท่ีไดจ้ากสุ่มตวัอยา่ง 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49 
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ตารางที่ 4 การแสดงผลความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Panels) ทั้ง 4 ราย 

เป้าหมาย A B C D E 
ค่าเฉล่ียความส าคญัเฉพาะ

แห่ง 

L1 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.08 

L2 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.09 

L3 0.05 0.04 0.04 0.02 0.02 0.16 

L4 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.07 

L5 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.10 

L6 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.08 

L7 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.13 

L8 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 0.14 

L9 0.02 0.04 0.02 0.02 0.20 0.13 

ผลรวมแนวตั้ง 0.22 0.19 0.20 0.16 0.36 0.98 

 

จากตาราง เห็นไดว้่าปัจจยั L3 มีคะแนนสูงสุด = 0.16 และตามดว้ยปัจจยั L8 และปัจจยัท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดคือ 

L4 หมายความวา่ ปัจจยัสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัมีคะแนนสูงสุด ตามดว้ยปัจจยัผลตอบแทน ส าหรับปัจจยั

เสรีภาพในการเขา้ร่วมสมาคมและเจรจาต่อรองนั้นมีคะแนนนอ้ยท่ีสุด เม่ือไดค่้าเวกเตอร์ 

4. ผลการศึกษา อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อความมัน่คงของแรงงานมากท่ีสุดนั้นเกิดจากปัจจยั สุขภาพ อนามยั 

และความปลอดภยั โดยส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนั การผลิต และโอกาส ในการจา้งงาน โดยดูจากผล 

การวิเคราะห์จะเห็นไดว้า่ปัจจยัดงักล่าวมีคะแนนสูงสุดหากดูแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ จะเห็นไดว้า่ปัจจยัอ่ืนๆ ก็

ส่งผลเช่นกนั แต่ไม่มีล าดบัความส าคญัท่ีสูงเท่ากบัปัจจยั สุขภาพ อนามยั และความปลอดภยั (0.16) ในขณะท่ีปัจจยั

แรงงานเดก็มีระดบัความส าคญัท่ี 0.8 หมายความวา่แรงงานเด็กส่งผลต่อความมัน่คง ของแรงงานในระดบัท่ีนอ้ย
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หรือกล่าวไดว้า่แรงงานเดก็ไม่ใช่ปัจจยัส าคญัหลกัในการส่งผลใหเ้กิดความมัน่คงของแรงงาน จากรูปแสดง

ความสมัพนัธ์จะพบวา่ปัจจยัอ่ืนๆ เช่นแรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั เสรีภาพในการเขา้ร่วม สมาคมและร่วมเจรจา

ต่อรอง การเลือกปฏิบติัขอ้ก าหนดและบทลงโทษ ชัว่โมงการท างาน ผลตอบแทน และระบบการบริหารแรงงานนั้น

ส่งผลต่อตวัแปรหลกัความสามารถทางการแข่งขนั การผลิตและการสร้างงาน เน่ืองจากตวัแปรหลกัน้ีเป็นผลท่ี

เกิดข้ึนหากแรงงานมีความพึงพอใจในงานท่ีท ารวมถึงสภาพแวดลอ้มในการท างาน ความปลอดภยัในการท างาน 

การไดรั้บค่าจา้งและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตามชัว่โมงการท างาน ไม่ถูกเลือกปฏิบติั และกีดกนัจากนายจา้งก็จะท า

ใหแ้รงงานสามารถมีศกัยภาพ ในการท างานและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายขององคก์ร และ

ส่งผลใหอ้งคก์รหรือบริษทัสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการทางดา้นการแข่งขนัใน ตลาดกบัคู่แข่งได ้รวมถึง

ไดรั้บโอกาสท่ีลกูคา้จะท าสญัญาในระยะยาวเพ่ือการจา้งงานต่อไปได ้ซ่ึงหากองคก์รมี งานท าอยา่งต่อเน่ือง กย็อ่ม

ส่งส่งผลต่อใหแ้รงงานมีงานท าและมีความมัน่คงทางดา้นการประอบอาชีพได ้ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 2 

 

รูปที่ 2 ตารางการแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรหลกัและปัจจยัทางเลือก 
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     การพฒันาศกัยภาพทางดา้นการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส่งออกของไทยเพ่ือเพ่ิมคุณค่า ในห่วงโซ่นั้น

สามารถพฒันาพร้อมกนักบักิจกรรมหลกัในดา้นต่างๆ แต่กิจกรรมสนบัสนุนเช่นการ พฒันาดา้นทรัพยากรมนุษยก์็

มีความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่ากนั เพราะแรงงานหรือทรัพยากรมนุษย ์ถือไดว้า่เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัยิ่ง หากขาด

แรงงานไปก็อาจท าใหอ้งคก์รเกิดความสัน่คลอนได ้ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะสร้างความมัน่คงใหเ้กิดในแก่

แรงงานในองคก์ร จากพ้ืนฐานแนวคิด คุณภาพชีวิตในการท างาน  )QWL ( เห็นไดว้า่แรงงานมีความตอ้งการดา้น

สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี และปลอดภยัในการท างาน ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกปลอดภยั ไม่เป็น

อนัตรายสุขภาพ (เพชรนอ้ย สิงห์ช่างชยั, 2539) เป็นท่ีกล่าววา่มนุษยมี์ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัเป็นความ

ตอ้งการท่ีเหนือกวา่ความตอ้งการความ อยูร่อด เช่นความตอ้งการจากโรคภยัไขเ้จบ็ หากมองในมุมมองการท างาน

แลว้บุคคลท่ีมีความตอ้งการในล าดบัขั้นน้ี จะใหค้วามส าคญัต่องานเป็นอยา่งมากเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย ความพึง

พอใจต่อความตอ้งการขั้น พ้ืนฐานดา้นอ่ืนๆ (กสุุมา จอ้ยชา้งเนียม, 2547)  เช่นในโรงงาน อุตสาหกรรมไดบ้งัคบัให้

คนงานสวมหนา้กากและรองเทา้ยาง เพ่ือความปลอดภยั หรือการส่งเสริมใหท้ าประกนัสุขภาพ เพ่ือสนบัสนุนและ

รับประกนัความมัน่คงในหนา้ท  ่ีการงาน และความมัน่คงทางดา้น สวสัดิการแก่คนงาน (ชยัเสฎฐ ์พรหมศรี, 

2557) ผลของการวิเคราะห์ดว้ยล าดบัชั้นเชิง วิเคราะห์ AHP  นั้นช้ีใหเ้ห็นวา่ทางเลือกปัจจยั (L1 – L9) นั้นมีแนวคิด

มาจากความสิทธิดา้นมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน และสิทธิต่างๆท่ีมนุษยพึ์งไดรั้บโดยมีพ้ืนฐานมาจากความตอ้งการของ

มนุษยต์ามหลกัทฤษฎีความตอ้งการ หรือทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัดงัท่ี Laemlaksakul and 

Kaewkuekool (2006) กล่าววา่ระบบ มาตรฐานแรงงาน SA8000 ช่วยใหส้ภาพแวดลอ้มการท างานในองคก์รของ

แรงงานดีข้ึนและส่งผลใหแ้รงงาน มีความสามารถในการผลิตงานท่ีดีและมีคุณภาพตามมาซ่ึงเป็นไปตามขอ้

สมมุติฐานท่ีผูวิ้จยัไดต้ั้งไวว้า่ระบบการ จดัการมาตรฐานแรงงาน SA8000 สามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหแ้รงงานมี

ความมัน่คงในการประกอบ อาชีพได ้ 

     กล่าวโดยสรุป ผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีมีความสอดคลอ้งกับงานวิจยัในต่างประเทศท่ีสภาพแวดลอ้ม ในการ

ปฏิบติังานและความสามารถทางการแช่งขนั การผลิตและโอกาสในการจา้งงานท่ีเป็นขอ้ก าหนด ในระบบการ

จดัการมาตรฐานแรงงาน SA8000 ซ่ึงทั้งปัจจยัส าคญั และตวัแปรหลกัเป็นเหมือน แนวทางการปฏิบติัท่ีถึงพร้อม

ดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้นทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงผูวิ้จยัหวงัว่าผลสรุป จากงานวิจยัน้ีจะช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัจจยั

ส าคญัท่ีจะท าใหอ้งคก์รในอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส่งออก ของไทยสามารถพฒันาตนเองเพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ 

และคุณค่าในห่วงโซ่ใหแ้ก่ผูบ้ริหารองคก์รไดใ้นอนาคต  
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ความพงึพอใจในการท างานและความผูกพนัในงานของบุคลากรในสังกดัแผนก 
อุตสาหกรรมและการค้าจงัหวดัเวยีงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 
Job Satisfaction and Work engagement of the Personnel in the Department of 

Industry and Commerce Vientiane Province Lao People’s Democratic Republic 

สวย วงศ์สาราช1และ นิรันดร ทพัไชย2 

Souay Vongsalath1 and Nirudon Tapachai2  
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิจยั 1) ความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัในงานของบุคลากร 
ในสงักดัแผนกอุตสาหกรรมและการคา้จงัหวดัเวียงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
ทั้งหมด จ านวน 145 คน  2) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัในงานจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล และ 3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัในงานกบัความพึงพอใจในการท างาน ผลการวิจยัพบวา่ 
บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานและมีความผกูพนัในงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น  ความผกูพนัในงาน
มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างาน  
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจการท างาน, ความผูกพันในงาน , 
 

Abstract 

This research aimed 1) to study job satisfaction and work engagement level among personnel in the   
department of Industry and Commerce, Vientiane Province, Lao People’s Democratic Republic. All the 145 
personnel 2) to compare job satisfaction and work engagement level among personnel classified by personal 
factors and 3) to study about relationship between work engagement and job satisfaction. The results of the study 
showed that personnel had job satisfaction and work engagement at highest level in all aspects and Work 
engagement have a relationship with job satisfaction.  
Keywords: Job Satisfaction, Work Engagement 
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1. บทน า 
 
              แผนกอุตสาหกรรมและการคา้จงัหวดัเวียงจนัทนป์ระเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็น

หน่ึงในองคก์ารมหาภาคของรัฐท่ีเป็นตวัแทนใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้และจงัหวดัเวียงจนัทนใ์นการ

ดูแลและส่งเสริมบรรดาวิสาหกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆใหมี้การขยายตวัพร้อมกนันั้นกท็ าหนา้ท่ีขบัเคล่ือน

นโยบายของรัฐบาลกคื็อของจงัหวดัเวียงจนัทนใ์หบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์การท่ีจะท าใหอ้งคก์ารบรรลุตาม

วตัถุประสงคไ์ดน้ั้นส่ิงส าคญัท่ีสุดกคื็อ บุคลากรขององคก์าร บุคลากรเปรียบเสมือนเป็นดงัหวัใจหลกัขององคก์าร 

ดงันั้นการท่ีองคก์ารจะประสบความส าเร็จและอยูร่อดไดน้ั้น เป็นผลจากการกระท าของคน ทรัพยากรบุคคลจึงเป็น

ปัจจยัท่ีองคก์ารต่างๆตอ้งพิจารณาและใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรกแมว้า่จะมีการน าเทคโนโลยีหรือเคร่ืองจกัรท่ี

ทนัสมยัมาใชก้ต็าม แต่การท่ีจะด าเนินกิจกรรมหรือใหบ้ริการใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดไดน้ั้นก็

ตอ้งอาศยัทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ   

ความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) นบัวา่เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับบุคลากร

เพราะวา่หากเกิดข้ึนกบับุคคลใดแลว้ยอ่มก่อใหเ้กิดการปฏิบติังานท่ีมีทงัประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีกวา่

บุคคลท่ีไม่พึงพอใจในการท างาน   

ความผกูพนัในงาน( Work Engagement) กเ็ป็นอีกบทบาทหน่ึงท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานขององคก์าร

พนกังานท่ีมีความผกูพนัในงานจะท างานหนกัข้ึนเพ่ิมระดบัความพยายามทุ่มเทในการท างานและมีแนวโนม้ลาออก

นอ้ยกวา่พนกังานท่ีไม่มีความผกูพนัในงาน ในปัจจุบนับุคลากรของแผนกอุตสาหกรรมและการคา้จงัหวดั

เวียงจนัทน ์มีพนกังานทงัหมด 145 คน นบัแต่ในปี พ.ศ. 2548-2556 มีพนกังานลาออกและยา้ยงานจากแผนก

อุตสาหกรรมและการคา้จงัหวดัเวียงจนัทนเ์ฉล่ีย1.5 คนต่อปี ซ่ึงพนกังานดงักล่าวมีอายกุารท างานตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป  

ลกัษณะดงักล่าวมีผลกระทบต่อการท างานของพนกังานและเป็นอุปสรรคต่อแผนกอุตสาหกรรมและการคา้จงัหวดั

เวียงจนัทน ์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้วิ้จยัมีความสนใจ

ท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัในงานของบุคลากรในสงักดัแผนกอุตสาหกรรมและการคา้ 

จงัหวดัเวียงจนัทน ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือวิจยัระดบัความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัในงานของบุคลากรในสังกดัแผนก
อุตสาหกรรมและการคา้ จงัหวดัเวียงจนัทน ์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว  

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัในงานของบุคลากรใน 
สงักดัแผนกอุตสาหกรรมและการคา้ จงัหวดัเวียงจนัทน ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว จ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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3. เพ่ือวิจยัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัในงานกบัความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร
ในสงักดัแผนกอุตสาหกรรมและการคา้จงัหวดัเวียงจนัทนป์ระเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว  

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
 2.1  นิยามและความหมายของความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจในการท างาน เป็นความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวกเป็นความสุข 
ของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน และไดรั้บผลตอบแทน คือ  ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึก 
กระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การท างาน  รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์และคณะ (2541: 100) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจในการท างานว่าเป็น
ทศันคติทัว่ไปของบุคคลท่ีมีต่องาน โดยจะรวมถึงการมีปฏิกิริยาโตต้อบสนองความตอ้งการในการปฏิบติังาน ซ่ึง
ในการท างานนั้นถา้หากคนในองคก์ารหรือหน่วยงานใดมีความพึงพอใจในการท างานมาก ก็จะพยายามท่ีจะสละ
เวลาหรือพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาใหแ้ก่การท างานนั้นมาก บุคคลจะมีความพึงพอใจมากหรือ
นอ้ยข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของบุคคลในการท างาน 

 

2.2  ความส าคัญของความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจในการท างานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุข 
ของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลตอบแทนคือผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึก 
กระตือรือร้นท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การท างาน รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน ์(2541: 125) ใหค้วามส าคญัของความพึงพอใจไวด้งัน้ี 
  1. การรับรู้ปัจจยัต่างๆ มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจงาน ท าใหห้น่วยงานสามารถน าไปใชใ้นการ
สร้างปัจจยัเหล่าน้ีใหเ้กิดข้ึนเป็นประโยชนต่์อการท างาน 
  2. ความพึงพอใจในการท างาน ท าใหบุ้คคลมีความตั้งใจในการท างาน ลดการขาดงาน  
การลางาน การมาท างานสาย และขาดความรับผิดชอบท่ีมีต่องาน  
 3. ความพึงพอใจในการท างานเป็นการเพ่ิมผลผลิตของบุคคลท าใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลไดบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร  
 
 2.3  ปัจจัยหรือองค์ประกอบทีม่ีผลทีก่่อให้เกดิความพงึพอใจในการท างาน 
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์(2441: 126-132) ความพึงพอใจในการท างานมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่าง  
ๆ และปัจจยัเหล่าน้ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือช้ีบอกถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานซ่ึงมีปัจจยัอยู ่3  
ประการ คือ 1. ปัจจยัดา้นบุคคล 2.ปัจจยัดา้นงาน ) และ3. ปัจจยัดา้นการจดัการ 
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  สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคล อาจเปล่ียนแปลงไดเ้สมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ฉะนั้น ผูบ้ริหารในองคก์ารจึงควรไดท้ าการตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือจะไดท้ าการแกไ้ขปรับปรุงองคป์ระกอบต่างๆ ในการปฏิบติังานใหเ้อ้ือหรือสนองความ
ตอ้งการของบุคลากรตลอดไป ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานท าใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายขององคก์าร 
 
 2.4  นิยามและความหมายของความผูกพนัในงาน 
     Schaufeli and Bakker (2010)  ไดใ้หค้วามหมายวา่ ความผกูพนัในงานเป็นสภาวะทางจิตใจดา้น
อารมณ์และความคิดในเชิงบวกท่ีมีต่องาน  โดยไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะกบัวตัถุ  สถานการณ์ ตวับุคคล หรือพฤติกรรม
ใดพฤติกรรมหน่ึง บุคคลท่ีมีความผกูพนัในงานจะมีความขยนัขนัแขง็ในการท างาน มีความทุ่มเท และกระตือรือร้น
อยูเ่สมอ และมองวา่งานเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั และมีความภาคภูมิใจ  มีสมาธิจดจ่ออยู่กบัการท างาน 
 จากความหมายขา้งตน้นั้นผูวิ้จยัสรุปไดว้า่ ความผกูพนัในงาน หมายถึง สภาวะทางจิตใจเชิงบวกของ
บุคคลท่ีมีต่องาน พนกังานท่ีมีความผกูพนัในงานจะมีความขยนัขนัแขง็ในการท างาน มีความทุ่มเทและ
กระตือรือร้น 
มีความภาคภูมิใจ  มีแรงบนัดาลใจในการท างาน และรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวและ มีสมาธิจดจ่ออยู่กบัการท างาน 
 
 2.5  องค์ประกอบของความผูกพนัในงาน 
 นกัวิจยัจ านวนมากไดท้ าการวิจยัและใหค้วามหมายเก่ียวกบัความผกูพนัในงานไวจ้ านวนมากแต่
แนวคิดท่ีไดใ้หค้วามสนใจ คือ ความผกูพนัในงานของ Schaufeli and Bakker. (2010) ซ่ึงไดอ้ธิบายความผกูพนัใน 
งานวา่ เป็นสภาวะทางดา้นจิตใจและอารมณ์เชิงบวกท่ีมีต่องาน และประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 อยา่งคือ    

1. ความกระฉบักระเฉง (Vigor) หมายถึง การมีพลงัและความมัน่ใจในการท างานสูงกล่าวคือ 
ผูป้ฏิบติังานนั้นรู้สึกมีพลงังานท่ีเป่ียมลน้และมีความเต็มใจท่ีจะมุ่งท างานอยา่งมาก  

2. การอุทิศตน (Dedication) หมายถึง ความรู้สึกกระตือรือร้นมีความภาคภูมิใจและแรงบนัดาลใจท่ีมี 
ต่องาน  

3. ความแน่วแน่ (Absorption) หมายถึงการมีความรู้สึกหลงใหล  การมีสมาธิจดจ่อและตั้งมัน่อยู่กบั 
การท างานอยา่งเตม็ท่ี จนรู้สึกเหมือนกบัวา่เวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็วและไม่มีส่ิงอ่ืนใดท่ีจะส าคญัไปกวา่น้ี 
  

3. วธิีการศึกษา 
 

3.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ บุคลากรในสงักดัแผนกอุตสาหกรรมและการคา้จงัหวดั

เวียงจนัทน ์ ทั้งหมด จ านวน 145 คน  
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3.2  การสร้างและทดสอบแบบถาม 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ  
ระดบัการศึกษา  รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาท างาน  ลกัษณะค าถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ (Check list)  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานโดยสอบถามในดา้น 1) งานท่ีท า 
อยูใ่นปัจจุบนั 2) เงินเดือนท่ีไดรั้บจากการท างาน 3)โอกาสดา้นความกา้วหนา้ 4)การก ากบัดูแล และ5) เพ่ือน
ร่วมงาน 

ตอนท่ี  3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันในงาน  โดยสอบถามในด้าน  1) ความ
กระฉบักระเฉง 2) การอุทิศตน และ 3) ความแน่วแน่   

2. การสร้างเคร่ืองมือ โดยการศึกษารายละเอียด แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต าราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของเน้ือหาในการสร้างขอ้ค าถาม และแบบสอบถาม ใน
ส่วนความพึงพอใจในงานได้ใช้แบบสอบถาม(AJDI) 5 ด้าน 25รายการของ Stanton et al  (2001) และในส่วน
แบบสอบถามความผูกพนัในงานไดใ้ชแ้บบสอบถามท่ีพฒันาจาก Utrecht Work Engagement Scale (UWES) ซ่ึง
แบบสอบถามหลกัทั้งหมดเป็นภาษาองักฤษและไดแ้ปลเป็นภาษาลาวจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษาองักฤษอย่าง
ระมดัระวงั น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขและผ่านความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาไปทดลองใช ้(Try–Out) 
ไดค้วามเช่ือมัน่ ดา้นงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบนั 0.715  ดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บ 0.821 ดา้นความกา้วหนา้ในงาน   0.892   
ดา้นการก ากบัดูแล 0.864  ดา้นเพ่ือนร่วมงาน 0.805 และความผกูพนัในงาน 0.930 
 3.3   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ผูวิ้จยัไดท้ าหนงัสือถึงแผนกอุตสาหกรรมและการคา้จงัหวดัเวียงจนัทนเ์พ่ือขออนุญาตเก็บขอ้มลู 
 2.  พบท่านหวัหนา้แผนกอุตสาหกรรมและการคา้จงัหวดัเวียงจนัทนเ์พ่ือแจง้วตัถุประสงคแ์ละ
รายละเอียดต่างๆในการเกบ็ขอ้มลู 
 3.  ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูโดยผูวิ้จยัไดท้ าชองแบบสอบถามจ านวน 145 ชองเพ่ือเกบ็ขอ้มลูจาก
พนกังานของแผนกอุตสาหกรรมและการคา้จงัหวดัเวียงจนัทน์ทงัหมดโดยส่งใหแ้ผนกฝ่ายบุคคลแจกใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 145 คนและรอรับแบบสอบถามคืนหลงัจากผูต้อบแบบสอบถามกรอกขอ้มลูเรียบร้อยโดยใช้
เวลา 3 สปัดาห์ คือ เร่ิมแต่ วนัท่ี 02 มิถุนายน 2557 ถึง 22 มิถุนายน 2557 

3.4  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ขอ้มลูใชว้ิธีเชิงพรรณนา (descriptive analysis) เป็นการอธิบายถึงขอ้มูลปัจจยัส่วน

บุคคล ความพึงพอใจในงาน และความผกูพนัในงาน โดยการน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมารวบรวม 
ลงรหสัและป้อนเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าความถ่ี  ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มลู โดยน ามาแสดงรายละเอียดในรูปตารางร้อยละประกอบการ
อธิบาย 

2. ใชส้ถิติในการทดสอบสมมติฐานคือ Compare mean และทดสอบความสมัพนัธ์โดยใช้
Correlations  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1  ผลการศึกษา 

4.1.1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศพบวา่  บุคลากรร้อยละ 79.3 เพศชาย และร้อยละ 20.70 เพศหญิง  อายพุบวา่ บุคลากรร้อยละ 48.4 

อายมุากกวา่ 35 ปี รองลงมาร้อยละ 24.1 อายรุะหวา่ง 31-35 ปี ร้อยละ 23.4 อายรุะหวา่ง 25 – 30 ปี และร้อยละ 4.1 อายุ
ต ่ากวา่ 25 ปี  ระดบัการศึกษาพบวา่ บุคลากรร้อยละ 62.8 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 34.4 จบ
การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี และร้อยละ 2.8 จบการศึกษาระดบัปริญญาโท  ระยะเวลาการท างานพบวา่ บุคลากร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.5 มีระยะเวลาการท างานมากกวา่ 3 ปีข้ึนไป รองลงมาร้อยละ 4.1 ระยะเวลาการท างานระหวา่ง1-3 
ปี และร้อยละ 1.4 ระยะเวลาการท างานต ่ากวา่ 1 ปี   รายไดต่้อเดือนพบวา่ บุคลากรร้อยละ 53.1 มีรายไดต่้อเดือน
ระหวา่ง 1,500,001–2,000,000 กีบ รองลงมาร้อยละ 27,6 มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 1,000,001–1,500,000 กีบ ร้อยละ 
17.2 มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 2,000,000 กีบ และร้อยละ 2.1 มีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 1,000,000 กีบ 

4.1.2  ความพงึพอใจในการท างาน 
ผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรมีระดบัความพึงพอใจในภาพรวมในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (ค่าเฉล่ีย  

4.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่บุคลากรมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไป
หานอ้ยดงัน้ี ดา้นเพ่ือนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 4.71) รองลงมาคือ ดา้นโอกาสดา้นความกา้วหนา้จากงาน (ค่าเฉล่ีย 4.63) 
ดา้นงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั และ ดา้นหวัหนา้งานและการก ากบัดูแล (ค่าเฉล่ีย 4.50) เท่ากนัทั้งสองดา้น   และดา้น
เงินเดือนท่ีไดรั้บจากงาน (ค่าเฉล่ีย 4.21) ตามล าดบั  

4.1.3  ความผูกพนัในงาน 
ผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรมีความผกูพนัในการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย  

5.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีความผกูพนัในการท างานระดบัมากท่ีสุดทุกดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไป
หานอ้ยดงัน้ี ดา้นความแน่วแน่ (ค่าเฉล่ีย 5.63) รองลงมาคือ ดา้นการอุทิศตน (ค่าเฉล่ีย 5.58) และดา้นความ
กระฉบักระเฉง (ค่าเฉล่ีย 5.56) ตามล าดบั  

4.1.4  การทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการท างานในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ บุคลากรเพศชาย และ
เพศหญิง มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บจากงานโดยบุคลากรเพศชายมีความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24  ส่วนเพศหญิง มีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 
 ผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการท างานในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกช่วงอายมีุความ
แตกต่างกนัในดา้นงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัและดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บจากงาน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดย
บุคลากรท่ีมีช่วงอายนุอ้ยมีความพึงพอใจนอ้ยกวา่ช่วงอายกุลุ่มอ่ืน ๆ 
 ผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการท างานใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่บุคลากรทุกช่วง 
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ระดบัการศึกษามีความแตกต่างกนัในดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บจากงานโดยบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษานอ้ยมีความพึง
พอใจในงานนอ้ยกวา่ช่วงระดบัการศึกษากลุ่มอ่ืน ๆ 
 ผลการ วิจยั พบวา่ บุคลากรท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการท างานใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  อยา่งไรกต็ามเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกช่วง
รายไดแ้ตกต่างกนัในดา้นงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั และดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บจากงาน โดยบุคลากรท่ีมีช่วงรายไดต่้อ
เดือนนอ้ยมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ 
 ผลการ วิจยั พบวา่ บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการท างานต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการท างาน
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งไรกต็ามเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกช่วง
ระยะเวลาการท างานแตกต่างกนัในดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บจากงาน โดยบุคลากรท่ีมีช่วงระยะเวลาการท างานนอ้ยมี
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ  
 ผลการ วิจยั พบวา่บุคลากรท่ีมี เพศต่าง  อาย ุ ระดบัการศึกษา  รายไดต่้อเดือน และ ระยะเวลาการ 
ท างานต่างกนัมีระดบัความผกูพนัในงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยทุกดา้นมีระดบั 
ความผกูพนัในงานในระดบัมากท่ีสุด  

ผลการวิจยัพบวา่ ความผกูพนัในงานมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างาน  
 

4.2 อภิปราย 
4.2.1 ความพงึพอใจในการท างานและความผูกพนัในงาน 

จากผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานในดา้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ท่ีสุดทุกดา้นไดแ้ก่  ดา้นหวัหนา้งานและการก ากบัดูแล  ดา้นโอกาสดา้นความกา้วหนา้จากงาน ดา้นงานท่ีท าอยูใ่น
ปัจจุบนั ดา้นเพ่ือนร่วมงาน และดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บจากงาน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่แผนกอุตสาหกรรมและการคา้ไดมี้
การบริหารงานท่ีดี มีประสิทธิภาพส่งผลใหบุ้คลากรในองคก์ารมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงความสามารถในการบริหารงานของผูบ้ริหาร ตลอดจนความเตม็ใจในการท างานของบุคลากรทุกคนในองคก์าร 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ  ทศนาพร  ตนัติวีรกลุ (2550) ไดวิ้จยัเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน
บริษทั เค. จี. เอส. สตีล จ ากดั ผลการวิจยั พบวา่ พนกังานมีระดบัความพึงใจในการท างานในระดบัสูงทุกดา้น 

4.2.2 ความผูกพนัในงาน 
 จากผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรมีความผกูพนัในงานในดา้นภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 

ไดแ้ก่  ดา้นความกระฉบักระเฉง  ดา้นการอุทิศตน และดา้นความแน่วแน่  ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่บุคลากรส่วนใหญ่ 
มากกวา่ 3 ปีข้ึนไป ถือวา่มีอายุการท างานค่อนขา้งมาก ส่งผลใหมี้ความผกูพนัในการท างานในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ภรรคพร เลก็ขาว (2551) ไดวิ้จยั เก่ียวกบั  ปัจจยัในการท างานท่ีส่งผลต่อความเครียดและ
ความผกูพนัในงานของบุคลากรส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน จากการวิจยั พบวา่ ความเครียดของพนกังานอยูใ่น
ระดบัต ่า และความผกูพนัในงานของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  
 4.2.3 การทดสอบสมมติฐาน 
   ผลการวิจยั พบวา่ บุคลากร ท่ีมีเพศต่างกนั  มีอายตุ่างกนั มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั และมีระยะเวลา
การท างานต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
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ไว ้อยา่งไรกต็ามเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  บุคลากรท่ีเป็นเพศหญิง บุคลากรท่ีมีช่วงอายนุอ้ย บุคลากรท่ีมีช่วง
รายไดต่้อเดือนนอ้ย แตกต่างกนัในดา้นงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัและดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บ โดยบุคลากรท่ีเป็นเพศหญิง 
บุคลากรท่ีมีช่วงอายนุอ้ย และบุคลากรท่ีมีช่วงรายไดต่้อเดือนนอ้ย มีความพึงพอใจนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ เพราะวา่
บุคลากรท่ีเป็นเพศหญิง บุคลากรท่ีมีช่วงอายนุอ้ย และบุคลากรท่ีมีช่วงรายไดต่้อเดือนนอ้ย ไดท้ างานท่ีมีลกัษณะ
ขอบเขตแคบ ท างานเฉพาะดา้น ท างานตามสัง่ ไม่มีความเป็นอิสระในการท างาน ส่งผลใหไ้ดรั้บเงินเดือนก็นอ้ย
ตามไปดว้ย  ส่วนบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต ่าและมีระยะเวลาในการท างานนอ้ยมีความแตกต่างกนัในดา้น
เงินเดือนท่ีไดรั้บจากงาน เพราะวา่บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต ่าและบุคลากรท่ีมีช่วงระยะเวลาการท างานนอ้ย เพ่ิง
เร่ิมท างาน เป็นผูช่้วย ท างานตามสัง่ ไม่มีความเป็นอิสระในการท างาน ท าใหไ้ดรั้บเงินเดือนนอ้ยไม่เพียงพอกบั
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินชีวิดประจ าวนั ส่งผลใหเ้ขามีระดบัความพึงพอใจนอ้ยแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการวิจยัของ อาภรณ์  นุ่มน่วม (2553) ไดวิ้จยั เก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของบริษทั โลตสั อิเลคทริ
คอล แมคคานิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั จากการวิจยัพบวา่พนกังานมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการ
ท างานแตกต่างกนั   
 ผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั มีอายตุ่างกนั  มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีรายไดต่้างกนัและมี
ระยะเวลาการท างานต่างกนัมีระดบัความผกูพนัในงานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้โดยบุคลากรทุกๆดา้นมีความผกูพนัในงานในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพราะทางแผนกอุตสาหกรรมและการคา้
จงัหวดัเวียงจนัมีการบริหารงานท่ีดี ท าใหบุ้คลากรทุกคนมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ารจึงมีระดบัความผกูพนัในงานไม่
แตกต่างกนั 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1   ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุกคล 

ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ บุคลากร ร้อยละ 79.3 เพศชาย ร้อยละ 
48.4 อายมุากกวา่ 35 ปี ร้อยละ 62.8 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.5 มีระยะเวลาการท างาน
มากกวา่ 3 ปีข้ึนไป และร้อยละ 53.1 มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 1.500.001 – 2,000,000 กีบ   

5.2   ความพงึพอใจในการท างาน 
ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรดา้นภาพรวม พบวา่ บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีความพึงพอใจในการท างานระดบัมากท่ีสุด
ทุกดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นเพ่ือนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 4.71) รองลงมาคือ ดา้นโอกาสดา้น
ความกา้วหนา้จากงาน (ค่าเฉล่ีย 4.63) ดา้นงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั และ ดา้นหวัหนา้งานและการก ากบัดูแล (ค่าเฉล่ีย 
4.50) เท่ากนัทั้งสองดา้น และดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บจากงาน (ค่าเฉล่ีย 4.21)  

5.3   ความผูกพนัในงาน 
ความผกูพนัในการท างานของบุคลากรดา้นภาพรวม พบวา่ บุคลากรมีความผกูพนัในการท างานอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 5.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีความผกูพนัในการท างานระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น
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โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นความแน่วแน่ (ค่าเฉล่ีย 5.63) รองลงมาคือ ดา้นการอุทิศตน (ค่าเฉล่ีย
5.58) และดา้นความกระฉบักระเฉง (ค่าเฉล่ีย 5.56)  

5.4   การทดสอบสมมติฐาน 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดสมมติฐานไว ้6 ขอ้ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 1. บุคลากรในสงักดัแผนกอุตสาหกรรมและการคา้  จงัหวดัเวียงจนัทนท่ี์มีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจ
ในการท างานและความผกูพนัในงานของบุคลากรแตกต่างกนั พบวา่ เพศชายมีความพึงพอใจและความผกูพนัใน 
งานมากกวา่เพศหญิงเกือบทุกดา้น โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นเพ่ือนร่วมงาน (µ = 4.70)  โอกาสดา้น

กา้วหนา้จากงาน (µ = 4.64)  และมีความผกูพนัในงานมากท่ีสุด (µ = 5.59)  

 2. บุคลากรในสงักดัแผนกอุตสาหกรรมและการคา้  จงัหวดัเวียงจนัทนท่ี์มีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจ
ในการท างานและความผกูพนัในงานของบุคลากรแตกต่างกนั พบวา่ บุคลากรท่ีมี อายรุะหวา่ง  31 – 35 ปี มีความ
พึงพอใจและความผกูพนัในงานมากกวา่กลุ่มอายอ่ืุน ๆ โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นเพ่ือนร่วมงาน (µ = 
4.74) โอกาสดา้นกา้วหนา้จากงาน (µ = 4.63)  หวัหนา้งานและการก ากบัดูแล (µ = 4.51) และมีความผกูพนัในงาน
มากท่ีสุด (µ = 5.61)  
 3. บุคลากรในสงักดัแผนกอุตสาหกรรมและการคา้  จงัหวดัเวียงจนัทนท่ี์มีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัในงานของบุคลากรแตกต่างกนัพบวา่ บุคลากรท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาโท มีความพึงพอใจและความผกูพนัในงานมากกวา่บุคลากรท่ีจบการศึกษาในกลุ่มระดบัอ่ืน ๆ โดยมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นเพ่ือนร่วมงาน โอกาสดา้นกา้วหนา้จากงาน งานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั  (µ = 4.75) เท่ากนั และ
ดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บ และหวัหนา้งานและการก ากบัดูแล (µ = 4.50)  และมีความผกูพนัในงานมากท่ีสุด (µ =5.57)  
 4. บุคลากรในสงักดัแผนกอุตสาหกรรมและการคา้  จงัหวดัเวียงจนัทนท่ี์มีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมี
ความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัในงานของบุคลากรแตกต่างกนั พบวา่ บุคลากรท่ีมีรายไดต่้อเดือน
มากกวา่ 2,000,000 กีบ มีความพึงพอใจและความผกูพนัในงานมากกวา่กลุ่มบุคลากรท่ีมีรายไดอ่ื้น ๆ  โดยมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นเพ่ือนร่วมงาน (µ = 4.79) โอกาสดา้นกา้วหนา้จากงาน (µ = 4.67) งานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั  
(µ = 4.66) และมีความผกูพนัในงานมากท่ีสุด (µ = 5.70)  
 5. บุคลากรในสงักดัแผนกอุตสาหกรรมและการคา้  จงัหวดัเวียงจนัทนท่ี์มีระยะเวลาการท างาน
ต่างกนัมีความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัในงานของบุคลากรแตกต่างกนั พบวา่ บุคลากรท่ีมีระยะเวลา
การท างานต ่ามากกวา่ 3 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจและความผกูพนัในงานมากกวา่กลุ่มบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการ
ท างานอ่ืน ๆ  โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นเพ่ือนร่วมงาน (µ = 4.70) โอกาสดา้นกา้วหนา้จากงาน (µ = 4.63) 
งานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั (µ = 4.51) และมีความผกูพนัในงานมากท่ีสุด (µ = 5.59)  

6. ความผกูพนัในงานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างาน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่  

ความผกูพนัในงานมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างาน 
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ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัในงานของ
บุคลากรในสังกดัแผนกอุตสาหกรรมและการคา้จงัหวดัเวียงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชน
ลาว  ดงัน้ี 

1.  ผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรมีระดบัความพึงพอใจในการท างานในระดบั “มากท่ีสุด”  ทุกดา้น  ดงันั้น
ผูบ้ริหารของแผนก ควรรักษาระดบัความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรไม่ใหล้ดลง  เพราะวา่ ระดบัความพึง
พอใจในการท างานของบุคลากรอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
 2.  ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรมีระดบัความผกูพนัในงานในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ดงันั้นผูบ้ริหารของ
แผนกอุตสาหกรรมและการคา้ ควรรักษาระดบัความผกูพนัในงานไม่ใหล้ดลงใหอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 3.  ผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรเพศหญิงมีระดบัความพึงพอใจในดา้นรายไดต้ ่ากวา่บุคลากรเพศชาย ดงันั้น 
ผูบ้ริหารของแผนก ควรจดัหาค่าตอบแทนและสวสัดีการต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น การใหโ้อกาสได้
ท างานล่วงเวลาหรืองานพิเศษ อาหารกลางวนั เงินสวสัดิการในเวลาเจบ็ป่วยและคลอดลกู เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินชีวิดประจ าวนั  
 4.  ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรในกลุ่มท่ีมีอายนุอ้ยท่ีสุดและบุคลากรท่ีมีรายไดน้อ้ยสุด มีความพึงพอใจนอ้ย
กวา่บุคลากรในกลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่และรายไดม้ากกวา่ในดา้นงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั และดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บ 
ดงันั้น ผูบ้ริหารของแผนก ควรใหค้วามส าคญักบับุคลากรในกลุ่มอายนุอ้ยท่ีสุดและกลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ยสุดโดยเพ่ิม
ความหลากหลายของลกัษณะงาน เพ่ือไม่ใหง้านมีความจ าเจ และใหมี้อิสระในการท างานมากข้ึน นอกจากนั้นควร
จดัหา ค่าตอบแทน และสวสัดีการต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น รถรับส่งพนกังาน  อาหารกลางวนั เพ่ือช่วย
ลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินชีวิตประจ าวนัเพ่ือท าใหบุ้คลากรกลุ่มท่ีมีอายนุอ้ยท่ีสุดมีความพึงพอใจมากข้ึน    
 5.  จากผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรในกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาต ่าท่ีสุด มีความพึงพอใจนอ้ยกวา่บุคลากรใน
กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษามากกว่า ในดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บ ดงันั้นผูบ้ริหารของแผนกควรดูแลบุคลากรในช่วงระดบั
การศึกษาต ่าสุดโดยการใหค่้าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น อาหารกลางวนั จดัรถ
รับส่งในการไปท างาน เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินชีวิดประจ าวนั 
 6. จากผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรในกลุ่มท่ีมีระยะเวลาการท างานนอ้ยสุด มีความพึงพอใจนอ้ยกวา่
บุคลากรในกลุ่มท่ีมีระยะเวลาการท างานมากกวา่ในดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บ  ดงันั้น ผูบ้ริหารของแผนก ควรดูแล
บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการท างานนอ้ยท่ีสุด โดยการใหค่้าตอบแทน และสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน 
อยา่งเช่น อาหารกลางวนั จดัรถรับส่งในการไปท างานเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินชีวิดประจ าวนั 
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การตดัสินใจของผู้บริหารที่มีผลต่อความส าเร็จในการอนุรักษ์พลงังาน 
Management Decision on the Success of Energy Conservation Campaign 

อรวรรณ ฤชาเชวง1 และ บดินทร์ รัศมเีทศ2 

Orawan Ruecharchaveng  and  Bordin  Rassameethes 
  

บทคดัย่อ 
ประเทศไทยมีการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยใ์นปี พ.ศ.2557 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ.2556 การเพ่ิมข้ึนของ
พลงังานในแต่ละปี ส่วนหน่ึงเกิดจากการสูญเสียทางดา้นประสิทธิภาพพลงังาน และการใชพ้ลงังานอยา่งส้ินเปลือง  
การอนุรักษพ์ลงังานเป็นแนวทางหน่ึงช่วยใหเ้กิดการใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่าเพ่ือน าไปสู่การบริหารจดัการพลงังาน
อยา่งมีระบบในอนาคต การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการอนุรักษพ์ลงังาน 
โดยมุ่งเนน้ท่ีมุมมองของผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการอนุรักษพ์ลงังานจาก
การวิจยัพบวา่ความตระหนกัของบุคลากรในองคก์ร ผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม การสนบัสนุนจากภายนอกองคก์ร 
และความคุม้ค่าในการลงทุนดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน ต่างส่งผลต่อความส าเร็จในการอนุรักษพ์ลงังานทั้งส้ิน ในการ
วิจยัไดท้ าการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง ผูท่ี้ท างานอยูใ่นอาคารท่ีมีการจดัท าระบบบริหารจดัการพลงังาน และหากน าปัจจยั
แต่ละส่วนมาวิเคราะห์จะพบวา่การสนบัสนุนทั้งภายในและภายนอกองคก์รผนวกกบัการตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ีมี
ความมุ่งมัน่จึงจะสามารถน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จของการอนุรักษพ์ลงังาน 
 

ค าส าคัญ: การตัดสินใจ, ความส าเร็จ, การอนุรักษ์พลงังาน, ส่ิงแวดล้อม 
 

Abstract 
In the year 2013, energy usage in Thailand was increased to 2.5 percent compare in 2014. Every year the 
consumption was increasing and some of those was loss from inefficiency or energy waste.  Energy conservation 
is the way to save the energy that leads to energy management system in the future. This research is survey which 
study the factors and the decision making of the management. The focus was the success factors of energy 
conservation for management decision. The success factors which related on this research were: awareness of 
energy efficiency, environmental intension, political and economic support , optimization of energy investment  
that were impacted to the energy conservation success. The population is the people who worked in the energy 
management building. In each factors founded that supported from inside and outside the organization were also 
management decision that is more impacted to the success of energy conservation. 
Keywords: Decision Making, Success Factor, Energy Conservation, Environments 
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1. บทน า 
 
 อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีปรับตวัสูงข้ึนจะส่งผลให้กิจกรรมภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมี
ความตอ้งการใชพ้ลงังานเพ่ิมสูงข้ึน จากการประเมินของส านกังานพลงังานสากล (International  Energy Agency 
:IEA) มีการประเมินว่าประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุ่น มีแนวโนม้ความตอ้งการการใช้
น ้ามนัลดลง  เน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการใชท่ี้เพ่ิมสูงข้ึน การท่ีภาครัฐมีนโยบายลดการใชพ้ลงังานในหน่วยงาน 
ส านักงาน ส่วนราชการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านพลงังานของประเทศ โดยมีการส่งเสริมการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  ดงันั้นบทบาทของผูบ้ริหารต่อความผิดชอบดา้นพลงังานจึงมีความสัมพนัธ์กบั
กิจกรรมการอนุรักษพ์ลงังานภายในองคก์ร การรับรู้ศกัยภาพขององคก์รเป็นปัจจยัส าคญัในการลงทุน เพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จของกิจการ  
 การอนุรักษพ์ลงังานภายในองค์กรเป็นการลงทุนของกิจการในระยะยาว โดยตอ้งจดัเตรียมทรัพยากรดา้น
บุคคลากรและเคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนการอนุรักษพ์ลงังานอย่างต่อเน่ือง  ปัจจยัท่ีท าใหก้ารอนุรักษพ์ลงังาน
ส าเร็จมาจากการสนบัสนุนของผูบ้ริหารภายในองคก์ร และปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีลกัษณะตอ้งการความส าเร็จดา้น
อนุรักษพ์ลงังานร่วมกนั ซ่ึงสามารถแสดงออกไดใ้นเชิงพฤติกรรม และเชิงทศันคติ  ในเชิงพฤติกรรม เช่น การมี
ส่วนร่วม หรือ การให้การสนบัสนุนนโยบายขององค์กร   เชิงทศันคติ เช่น การยอมรับ การเขา้ใจ ซ่ึงน าไปสู่การ
เรียนรู้และเผยแพร่ในวงกวา้ง  ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลอย่างมากต่อการตดัสินใจเพ่ือด าเนินกิจกรรมอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึง
เป็นภาระกิจของผูบ้ริหารท่ีจ าเป็นตอ้งส่ือสารและท าความเขา้ใจต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เน่ืองจาก
เป็นการลงทุนท่ีตอ้งใชท้รัพยากรหลายดา้นและมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบติังานในชีวิตประจ าวนั 
อย่างไรก็ตาม ความคาดหวงัในการอนุรักษ์พลงังานจึงควรมีการส ารวจทศันคติท่ีมีต่อการอนุรักษ์พลงังานและ
สอบถามความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารในการประกอบการตดัสินใจด าเนินโครงการ
อนุรักษพ์ลงังานในองคก์ร  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของการตดัสินใจท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการอนุรักษ์
พลงังาน และน าความสัมพนัธ์ของแต่ละตวัแปรมาวิเคราะห์ถึงการตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
การอนุรักษพ์ลงังาน ภายหลงัจากท าการวิจยัผูท่ี้ไดรั้บประโยชนคื์อ ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การจดัการอนุรักษ์พลงังาน รวมถึงเป็นแนวทางในการบริหารความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูจ้ดัการหรือผูดู้แลดา้นการจดัการพลงังาน และบุคคลากรในองคก์รได ้มีความเขา้ใจและมีแนวทางในการ
ตดัสินใจเลือกใชก้ารอนุรักษพ์ลงังานไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งเป็นแนวทางใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจท่ี
จะด าเนินการวิจยัดา้นอนุรักษพ์ลงังานในดา้นอ่ืนๆ  
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
  
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการตดัสินใจผู้บริหาร 
 แนวทางงานวิจยัดา้นการตดัสินใจเป็นการศึกษาในเชิงพฤติกรรมมนุษย ์ เพ่ืออธิบายวิธีการและเหตุผลของบุคคล 
ในการตดัสินใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงบุคคลจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในงานท่ีปฏิบติัเพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจอยา่งมี
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เหตุผล เพ่ือพฒันาเป็นแนวทางในการพยากรณ์พฤติกรรมของบุคคลหรือองคก์ารในการยอมรับการอนุรักษพ์ลงังาน 
การสร้างความเขา้ใจเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าใหบุ้คคลในองคก์รเกิดการยอมรับและการเรียนรู้อนัน าไปสู่การร่วมมือให้
โครงการประสบความส าเร็จ (Simon , 1960) เสนอประเภทของการตดัสินใจทางการบริหารเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ การ
ตดัสินใจท่ีตั้งโปรแกรมไวแ้ละการตดัสินใจท่ีไม่ไดต้ั้งโปรแกรมไว ้  การตดัสินใจเป็นหน่ึงในทางจิตวิทยาสงัคม 
(Social Psychology) ท่ีน ามาใชใ้นการอธิบายเหตุการณ์ท่ีตอ้งมีการแกปั้ญหา การจดัสรรทรัพยากร และการจดัการ
เพ่ือจะบรรลุเป้าหมาย ดวัแสดงในแบบจ าลองรูปท่ี 1 
 
 
 
                                             
                 Probability of  Non Achieved 

Certainty Risk Uncertainty Ambiguity 

 
 
 
 
  
 
 รูปท่ี 1 แบบจ าลองเง่ือนไขท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นไปไดท่ี้การตดัสินใจลม้เหลว (สาโรจน ์โอพิทกัษชี์วิน) 
 
 จากรูปท่ี 1 แบบจ าลองเง่ือนไขท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นไปไดท่ี้การตดัสินใจลม้เหลว การตดัสินใจท่ีตั้ง
โปรแกรมไวก้บัการตดัสินใจท่ีไม่ไดต้ั้งโปรแกรมไวจ้ะมีระดบัความไม่แน่นอนท่ีแตกต่างกนั และบางอยา่งอาจไม่
สามารถแกปั้ญหาได ้ หรือไม่ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีปรารถนาไว ้  ดงันั้นผูบ้ริหารจึงพยายามท่ีจะใหไ้ดข้อ้มลู และ
สารสนเทศเพ่ือเป็นทางเลือกในการตดัสินใจ วิธีการแกปั้ญหามีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปและมีความสัมพนัธ์กบั
ชีวิตประจ าวนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารท่ีตอ้งตดัสินใจประกอบไปดว้ยปัญหาดา้นอุปสงค์
หรือความตอ้งการของตลาด คือปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการของตลาด เป็นการวิเคราะห์และคาดคะเนอุปสงค์
จากการด าเนินผลผลิตในโครงการใดโครงการหน่ึง ปัญหาดา้นเทคนิคเป็นปัจจยัต่อการเลือกตดัสินใจหรือปฏิเสธ 
หากขอ้มทูางดา้นเทคนิคยงัไม่เป็นท่ีตอ้งการของ ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัต่อการด าเนินธุรกิจในระยะกลาง
ถึงระยะยาวท่ามกลางสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลก  ปัญหาดา้นการเงินเป็นปัจจยัท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
ตดัสินใจในการลงทุนของโครงการและมีผลกระทบต่อโครงการในระยะยาว เพราะเงินทุนเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญั
ในการท าใหกิ้จกรรมด าเนินไปไดอ้ยา่งสะดวก ปัญหาดา้นพฤติกรรมองคก์รเป็นการแสดงออกซ่ึงความพร้อมของ
บุคลากรในดา้นของทศันคติ ความรู้ ความเขา้ใจเพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือน าไปสู่จุดมุ่งหมายขององคก์ร และปัญหา
ดา้นสงัคมเป็นปัจจยัท่ีท าใหอ้งคก์รเกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด 

Organization Problem   

Programmed       Nonprogrammed 
Decision Making                    Decision Making 

Solve Problem Method 
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 แนวทางการศึกษาทศันคติท่ีมีผลต่อองคก์ร ทศันคติหมายถึง ความรู้สึกส่วนตวัท่ีเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 
ต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง  ซ่ึงทศันคตินั้นมีผลต่อพฤติกรรมองคก์ร ดงัแสดงแบบจ าลองรูปท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2 แผนภาพองคป์ระกอบทศันคติตามแนวความคิดของผูว้ิจยั 
 
 จากรูปท่ี 2 แสดงถึงองคป์ระกอบทศันคติภายในของมนุษย ์ และส่ิงท่ีเกิดจากทศันคติย่อมมีอิทธิพลต่อ
ผูบ้ริหารและบุคคลในองคก์ร ซ่ึงมีความเช่ือมโยงมาจากการรับรู้ ความพึงพอใจไม่วา่จะเป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือ
เชิงลบ (Roger, 1978 อา้งใน อุไรรัตน ์รัศมี, 2553) ทศันคติเป็นดชันีช้ีวดับุคคลนั้นคิดและรู้สึกอยา่งไรกบัคนรอบขา้ง
วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคตินั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรม
ในอนาคตได ้ ทศันคติเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีมีความสัมพนัธ์ 2 ทาง คือบุคคลท่ีไดรั้บผล (Receiver)  
และบุคคลท่ีเป็นผูก้ระท า (Actor) ดว้ยกระบวนการกลุ่มและก่อใหเ้กิดเป้าหมายร่วมกนั  
  
2.2 แนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 จากพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550) บญัญติัไวว้า่ การ
อนุรักษพ์ลงังาน หมายถึง การผลิตและใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั   
 ผลงานวิจยัทางดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจดา้นอนุรักษพ์ลงังาน ไดแ้ก่  (Woodroof.E.A., 1998) ปัจจุบนัการ
ขบัเคล่ือนทางการตลาดท าใหผู้บ้ริหารและผูจ้ดัการตอ้งหาเทคโนโลยีท่ีจะช่วยลดตน้ทุนและสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขนั การบริหารจดัการพลงังานเป็นการลงทุนท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุน
สินคา้และบริการและลดแรงกดดนัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Hsanbeigi A.,&Menke C.,&P. du Pont, 2010)  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพพลงังานสามารถท าใหต้น้ทุนการผลิตสินคา้และบริการลดลงและช่วยใหค่้าใชจ่้ายดา้นพลงังานลดลง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังานจดัไดว้า่เป็นค่าใชจ่้ายในรูปของตน้ทุนธุรกรรม (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , 
2555) ความรับผิดชอบของสังคมเป็นการประกอบกิจการดว้ยความดูแลใส่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สงัคม
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีคุณธรรมโดยพร้อมจะแกไ้ขเพ่ือลดผลกระทบ  (Schleich and Gruber, 2008) ในประเทศท่ี

ทศันคติ 

ความรู้ 

(Knowledge) 

ความรู้สึก 

(Effect) 

การรับรู้  
 การถ่ายทอด 
การปฎิบติั 

ความพึงพอใจ 
 ความคิด 

การมีส่วนร่วม 

กระบวนการ
ยอมรับ 

กระบวนการ
เรียนรู้ 

 
 

พฤติกรรม 
(Behavior) 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                566  
 

พฒันาแลว้ เช่น เยอรมนั มีการศึกษาถึงอุปสรรคของการเพ่ิมประสิทธิภาพในสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆพบพบวา่อุปสรรค
ส าคญัส าหรับนกัลงทุนคือการขาดซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัการบริโภคพลงังานอยา่งมีระบบระเบียบแบบแผน (de Groot        
et al., 2001) จ าแนกอุปสรรคในการเพ่ิมประสิทธิภาพได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 1.) อุปสรรคทางดา้นเศรษฐกิจ 2.)อุปสรรค
ทางดา้นพฤติกรรม 3.) อุปสรรคทางดา้นโครงสร้างองคก์ร ( Nagesha, 2005) อุปสรรคต่อการอนุรักษพ์ลงังานส่วนหน่ึง
มาจากการรับรู้สาเหตุหน่ึงท่ีท าใหข้อ้มูลดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไม่ไดรั้บความสนใจ เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์  
การใหข้อ้มลูในทางท่ีถูกตอ้ง  การมีผูเ้ช่ียวชาญแนะน าในการปฏิบติั  และการฝึกอบรม ซ่ึงหากภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน
อุปสรรคเหล่าน้ีก็จะลดลง ผลการศึกษาอุปสรรคในการปรับปรุงประสิทธิภาพพลงังานและพฤติกรรมการตดัสินใจต่อ
การลงทุนดา้นอนุรักษพ์ลงังานของอุตสาหกรรมในไทยพบวา่ พนกังานมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มลูเก่ียวกบั
การอนุรักษพ์ลงังาน การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร การสนบัสนุนจากภาครัฐ และการสร้างแรงจูงใจท่ีไดจ้ากการอนุรักษ์
พลงังาน จากแผนปฏิบติัการอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573) กระทรวงพลงังาน ระบุถึงกลุ่มเป้าหมายในการ
อนุรักษพ์ลงังานคือ อาคารควบคุม และโรงงานควบคุม ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายน้ีจะตอ้งมีการจดัเตรียมเงินทุนและทรัพยากร
เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ ฉะนั้นการอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งเตรียมความพร้อมเพ่ือใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์ศูนยท์รัพยากรฝึกอบรมเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน (2552) เขียนถึงองคป์ระกอบของการอนุรักษพ์ลงังานมี
ดงัน้ี  1.) นโยบายดา้นพลงังานเป็นการแสดงความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ีมีต่อพนกังานวา่มีความตั้งใจมากนอ้ยอยา่งไร
ในการอนุรักษพ์ลงังานในองคก์ร 2.) การจดัการโครงสร้างดา้นการจดัการ พลงังาน เพ่ือมอบหมายความรับผิดชอบดา้น
อนุรักษพ์ลงังานภายในองคก์ร 3.) การกระตุน้จิตส านึก ใหพ้นกังานเกิดความกระตือรือร้น และเห็นความส าคญัของ
การอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆดว้ยความเต็มใจ 4.) ระบบขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐานเพ่ือเป็นการบริหาร
จดัการขอ้มูลในการน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 5.) การประชาสัมพนัธ์ เป็นการรักษาระดบัความ
สนใจเพ่ือใหเ้กิดความตะหนกัดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 6.) การลงทุนและแหล่งเงินทุน เป็นการจดัหาแหล่งเงินทุน
และทรัพยากรดา้นต่างๆเพ่ือน ามาสนบัสนุนโครงการใหบ้รรลุผล 
  ในงานวิจยัน้ีไดต้ั้งสมมติฐานโดยมีตวัแปรหลกั (1) การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  (Management Support)  (2) 
ความตระหนกัดา้นอนุรักษพ์ลงังาน (Awareness of Energy Efficiency)  (3) ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment 
Intention) (4)  การสนบัสนุนจากภายนอกองคก์ร(Political and Economy Support) (5) ความคุม้ค่าการลงทุน 
(Optimization Of Investment) ซ่ึงแต่ละตวัแปรจะมีความสมัพนัธ์ต่อความส าเร็จในการอนุรักษพ์ลงังงาน เม่ือทราบ
ผลของตวัแปรต่างๆจะสามารถน าขอ้มลูเหล่านั้นไปวิเคราะห์หาแนวทางรวมถึงอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนต่อวามส าเร็จ
ในการอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึงสามารถเป็นประโยชนต่์อการตดัสินใจของผูบ้ริหารเพ่ือก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์
พลงังานใหป้ระสบความส าเร็จ 
 
3. วธีิการศึกษา 
   การศึกษาวิจยัเร่ือง การตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ีมีต่อความส าเร็จในการอนุรักษพ์ลงังาน เป็นการศึกษาเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนกังานท่ีท างานในอาคารท่ีมีการจดัการดา้นพลงังาน ขนาดของตวัอยา่ง
จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน โดยอาศยัแนวคิด
การค านวณหาค่ากลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ในกรณีไม่ทราบขนาดกลุ่มประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % 
และยอมรับความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5% จ านวน 240 ชุด วิธีการสุ่มตวัอยา่งจะใชแ้บบสอบถามประกอบดว้ย
ค าถามชนิดปลายเปิด และปลายปิด โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) 
ท าการสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) เกบ็ตวัอยา่งจากพนกังานท่ีอยูใ่นอาคารอนุรักษ์
พลงังาน โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัดงัน้ี 1.) การวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชแ้นวทางการสมัภาษณ์เจาะลึก (In depth 
Interview) กบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการพลงังานและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนสนบัสนุนการอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือ
สนบัสนุนกรอบแนวคิดในการศึกษาการวิจยัและวิเคราะห์ถึงตวัแปรในความส าเร็จของการอนุรักษพ์ลงังาน 2.) การ
วิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชแ้บบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนโดยอาศยัทฤษฎี และการศึกษาขอ้มูลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
แบบสอบถามดงักล่าวมีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้ในการวิจยั ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และตามกรอบแนวคิด
ของวิทยานิพนธ์ ผูต้อบแบบสอบถามตอบดว้ยตนเอง  
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      ผูท้  าการวิจยัไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซ่ึงมีวิธีการดงัต่อไปน้ี 1.) ขอ้มูล
ทุติภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ซ่ึงไดจ้ากต ารา
วิชาการ เอกสารทางวิชาการ และผลการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากทั้งในอินเตอร์เน็ต และห้องสมุดต่าง ๆ 2.) ขอ้มูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นบุคลากรหรือพนกังานท่ีท างานในอาคาร
ท่ีมีการจดัการดา้นอนุรักษพ์ลงังาน ไดแ้ก่ บริษทั ทิสโก ้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) , อาคารบริษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ ากดั รวมจ านวน 240 ตวัอย่าง จากนั้นน าไปลงโปรแกรม SPSS (Statistic Package for Social 
Science) โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาตรวจสอบความถกูตอ้งตามจ านวน   
 2. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบความถกูตอ้งเรียบร้อยแลว้ มาบนัทึกขอ้มลูลงในคอมพิวเตอร์ 
 3. ประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลูคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชวิ้ธีทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) โดยสถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยสถิติเชิงอนุมานผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีค่า t-test  แบบ Independentใช้
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่ง 2 กลุ่ม  การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA (F-Test) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis) 
 
4. ผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. หากผูบ้ริหารองคก์รมีการใหก้ารสนบัสนุนท่ีดี จะท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จในการอนุรักษพ์ลงังาน 
ซ่ึงจะท าใหท้ราบปัญหาและความตอ้งการของผูบ้ริหารเพ่ือท่ีจะตดัสินใจใหก้ารสนบัสนุนการอนุรักษพ์ลงังาน 
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 2. ความสัมพนัธ์ของพนกังานในองคก์รกบัความตะหนกัเร่ืองการอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึงจะท าใหท้ราบแนวทาง
ถึงทศันคติและพฤติกรรมขององคก์รต่อการอนุรักษพ์ลงังาน 
 3. ความสมัพนัธ์ของผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึงจะท าใหพ้ยากรณ์ว่าปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อสงัคมและองคก์ร 
 4. ความสัมพนัธ์ของการสนบัสนุนจากภายนอกองค์กรกบัการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ซ่ึงท าให้ทราบว่าถา้
องคก์รไดรั้บการสนบัสนุนจะท าใหก้ารอนุรักษพ์ลงังานสามารถด าเนินกิจกรรมไปสู่ความส าเร็จได ้
 5. ความสัมพนัธ์ของความคุม้ค่าในการลงทุนดา้นการอนุรักษพ์ลงังานกบัการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ซ่ึงท า
ให้ทราบว่า ถา้องค์กรต้องการความคุม้ค่าในการลงทุนดา้นอนุรักษ์พลงังาน ตอ้งให้ความส าคญักบัการด าเนิน
กิจกรรมอยา่งไรบา้ง 
 แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป อาจเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างจากโรงงานควบคุม ท่ีอาจมีแนวคิดหรือแนว
ทางการอนุรักษท่ี์แตกต่างกนั หรืออาจเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างจากประชาชนทัว่ไปท่ีมีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน
ตามท่ีพกัอาศยั ซ่ึงอาจสะทอ้นใหท้ราบถึงอุปสรรคท่ีมีต่อความส าเร็จในการอนุรักษพ์ลงังานในแต่ละส่วน 
     ทั้งน้ี จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัคาดหวงัว่า ผูจ้ดัการ ผูรั้บผิดชอบดา้นการจดัการพลงังาน บริษทัจดั
การพลงังานและผูบ้ริหาร สามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปประยุกต์ใชก้บัองค์กรเพ่ือวางแผน หรือวางกลยุทธ์ ใน
การด าเนินโครงการการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้กิดความส าเร็จอยา่งต่อเน่ือง  
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การแบ่งกลุ่มพนักงานระดบัปฏิบัตกิารโดยการใช้ระดบัมาตรฐานการปฏิบัตพิฤตกิรรม
การบริการที่เป็นเลศิ กรณศึีกษาโรงพยาบาลวภิาวดี 

The Division of Practitioner Level Staff by using Excellent Survice Behavior 
Standard Case Study Vibhavadi Hospital 

กนกพรรณ สีหวิทยากร1และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ2 
Kanokphan Sehavittayakorn and Suthawan Chirapanda 

 

บทคดัย่อ 

     การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติัพฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศและ

เพ่ือแบ่งกลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการโดยใชร้ะดบัการปฏิบติัมาตรฐานการปฏิบติัพฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ         

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการของโรงพยาบาลวิภาวดี จ านวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม การเก็บขอ้มูลใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster 

SamPling) เป็นจดักลุ่มพ้ืนท่ี จ านวน 29 แผนก ผลการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มพนกังานได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี

ตอ้งพฒันาพฤติกรรมการบริการ กลุ่มผูมี้จิตบริการ และกลุ่มผูท้  างานบริการ โดยผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปเพ่ือ

พฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานดา้นการบริการของพนกังานเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีโรงพยาบาลก าหนด                             

ค าส าคัญ: การบริการ, โรงพยาบาลวิภาวดี, พฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ 
 

Abstract 

      The objective of this independent study is intended to study the behavior of practitioner level staff that 

follow the Excellent Service Behavior standard and divide the staff into the group as their practiced 

behavior. The sample group is 205 practitioner level staff at Vibhavadi Hospital. The survey questionnaire 

information is collected from the Cluster Sampling method. The result of study find that staff can be 

divided into 3 groups which was improving service behavior, service mind, and service work group. This 

research can be used to improve and develop the service behavior of staff as hospital standard.   

Keywords: Service, Vibhavadi Hospital, Excellent Service Behavior 
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1. บทน า 
 
     โรงพยาบาลวิภาวดี ถือก าเนิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2529 ตั้งอยูเ่ลขท่ี51/3 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาวเขต
จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 โดยเนน้การใหบ้ริการดา้นการดูแลรักษาสุขภาพตลอดจนตรวจวินิจฉยับ าบดัโรค โดยทีม
แพทย ์และบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นทุกสาขาพร้อมดว้ยอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั มีรถพยาบาลพร้อมรับ-ส่งคนไขท้ัว่
ประเทศเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ต่อมา โรงพยาบาลวิภาวดี ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีด าเนินธุรกิจดา้น
สถานพยาบาลไดเ้ขา้สู่ตลาดหลกัทรัพย ์และเป็นบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึงปัจจุบนัธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนมีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีสูงข้ึนท าใหแ้ต่ละโรงพยาบาลมุ่งเนน้ดา้นคุณภาพและบริการมากข้ึน 
ดงันั้นจึงไดมี้การศึกษา การแบ่งกลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการโดยใชปั้จจยัดา้นมาตรฐานการปฏิบติัพฤติกรรมการ
บริการท่ีเป็นเลิศ กรณีศึกษาโรงพยาบาลวิภาวดี (ขอ้มลูจาก www.vibhavadi.com) 
     ทั้งน้ีในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือศึกษาการปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติัพฤติกรรมการ
บริการท่ีเป็นเลิศและเพ่ือแบ่งกลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการโดยใชร้ะดบัการปฏิบติัมาตรฐานการปฏิบติัพฤติกรรม
การบริการท่ีเป็นเลิศ ผลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปพฒันาดา้นการบริการและเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขนัในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอีกดว้ย 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิด และงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

มาตรฐานการปฏิบัตพิฤตกิรรมบริการที่เป็นเลศิ 

     ESB 1.มาตรฐานบุคลิกภาพและการแต่งกาย 

 1.1 ภาษากาย 

  - แสดงกริยาท่าทางการใหบ้ริการขณะผูรั้บบริการนัง่ ยืน นอนไดถ้กูตอ้งเหมาะสมและใหเ้กียรติ

ผูรั้บบริการ 

  - เดินน าผูรั้บบริการและยืนหรือนัง่เตรียมพร้อมบริการไดถ้กูตอ้ง 

  - ยื่นเอกสาร/แผน่พบัหรือปากกาใหผู้รั้บบริการไดถ้กูตอ้ง 

  - ผายมือทุกคร้ังเม่ือตอ้งบอกทางผูรั้บบริการ 

  - แสดงท่าทางการไหวผู้รั้บบริการไดถ้กูตอ้งตามระดบัท่ีมาตรฐานก าหนด 

 1.2 ภาษาพดู : แสดงค าพดูและน ้าเสียงท่ีเหมาะสม มีหางเสียงทุกคร้ัง 

 1.3 ดูแลทรงผม ใบหนา้ เลบ็ ใส่เคร่ืองประดบัและแต่งกายถกูตอ้งตามกฎของโรงพยาบาล 

     ESB 2.มาตรฐานการต้อนรับ 

 2.1 ตอ้นรับแบบเผชิญหนา้ 

  - ยิม้ สบตา กล่าว “สวสัดี” และยกมือไหว ้
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  - สอบถามความตอ้งการ และแสดงความกระตือรือร้นอยากท่ีจะช่วยเหลือดว้ย    

ความจริงใจสัมผสัไดถึ้งความใส่ใจและอบอุ่น 

  - ใหบ้ริการดว้ยความมัน่ใจ รวดเร็ว ถกูตอ้ง ดูน่าเช่ือถือ 

  - ไม่เดินผละออกจากผูรั้บบริการโดยไม่บอกกล่าวและส่ือค าพดูท่ีประทบัใจเม่ือจากลา 

 2.2 ตอ้นรับทางโทรศพัท ์

  - รีบรับโทรศพัทเ์ม่ือไดย้ินเสียง (หา้มดงัเกิน 3 คร้ัง) และกล่าวทกัทาย “สวสัดีค่ะ/ครับ แผนก...

ช่ือ...ยินดีบริการค่ะ/ครับ” 

  - กรณีผูรั้บบริการโทรผิด/ไม่ทราบขอ้มลู ใหโ้อนสายไปหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก่อนโอนสาย

ใหก้ล่าวขออนุญาต และแจง้หมายเลขท่ีจะโอนทุกคร้ัง 

  - กรณีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีเจา้หนา้ท่ีอยู ่ใหรั้บเร่ืองแทนและขอช่ือ เบอร์    

ติดต่อกลบั เพ่ือด าเนินการให ้

  - ไม่เค้ียวอาหารขณะพดูโทรศพัท ์

  - ขณะเพ่ือนร่วมงานคุยโทรศพัทห์า้มเสียงดงั หรือพดูจาไม่ไพเราะ 

  - ผูรั้บบริการบริการวางสายก่อนทุกคร้ัง และไม่วางโทรศพัทก์ระแทกเสียงดงั 

     ESB 3.มาตรฐานการส่ือสารที่มปีระสิทธิภาพ 

 3.1 ผูใ้หส้าร 

  - รู้จริงในขอ้มลูท่ีจะให ้และใหข้อ้มลูทุกคร้ังก่อนบริการหรือเม่ือเห็นวา่     

ผูรั้บบริการตอ้งคอยนาน 

  - แจง้ขอ้มูลใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงเท่านั้น หรือไดรั้บการอนุญาตจากผูท่ี้     

เก่ียวขอ้งโดยตรง หรือไดรั้บสิทธ์ิอนัชอบธรรมจากกฎหมาย 

  - ขอ้มลูท่ีใหต้อ้งสั้นกระชบั เขา้ใจง่าย 

  - ใหข้อ้มูลดว้ยความเตม็ใจ มัน่ใจ และสบตาขณะใหข้อ้มลู 

  - ใชส้รรพนามท่ีเหมาะสม ใหเ้กียรติผูรั้บบริการ 

 3.2 ผูรั้บสาร 

  - ฟังอยา่งตั้งใจ โดยขณะฟังตอ้งสบตา พร้อมแสดงท่าทางท่ีบ่งบอกถึงความรู้สึกวา่เขา้ใจหรือ

สงสยัในขอ้มูลท่ีไดรั้บ เช่น พยกัหนา้ ออกเสียงตอบรับ ถามค าถามต่อเน่ือง 

  - จบัประเดน็ในขอ้มูลท่ีรับและทวนสอบความเขา้ใจ 

  - ช่วยจด หากไม่สามารถจ าไดห้มด 
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     ESB 4.มาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 

  - รับฟัง/แนะน าตวั/กล่าวขอโทษ จะใชค้ าไหนก่อนข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ 

  - เชิญเขา้ไปนัง่ในหอ้งท่ีเป็นส่วนตวัหรือเลือกใชส้ถานท่ีท่ีไม่พลุกพล่านพร้อมจดัหาน ้าเยน็ๆใหด่ื้ม 

  - ขอขอ้มลู หรือรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีท าใหไ้ม่พอใจ 

  - กล่าวขอบคุณในขอ้มลูท่ีแจง้ใหท้ราบ เพ่ือทางโรงพยาบาลจะไดน้ าไปเป็นโอกาสพฒันา 

  - วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และรีบแกไ้ขปัญหา พร้อมเสนอทางเลือกใหผู้รั้บบริการ (ถา้สามารถ

จดัการได)้ กรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัที ใหรั้บเร่ืองไวก่้อนและขอช่ือ หมายเลขโทรศพัทเ์พ่ือโทรแจง้

ความคืบหนา้ของการด าเนินการ 

  - เดินไปส่งผูรั้บบริการท่ีรถ พร้อมไหว ้กล่าวค าสวสัดี และขอบคุณในขอ้มลูท่ีแจง้อีกคร้ัง 

  - รายงานหวัหนา้เวรหรือผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือด าเนินการพฒันาในเชิงระบบ และเพ่ือแจง้ความ

คืบหนา้ของการด าเนินการแก่ผูรั้บบริการภายใน 3 วนั 

  - กรณีไม่สามารถรับมือไดใ้หแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูต้รวจการ 

     ESB 5.มาตรฐานการใช้พืน้ที่ร่วม 

  - ใหเ้กียรติผูรั้บบริการก่อนเสมอ 

  - ยิม้ ทกัทาย กล่าว “สวสัดี” โดยเลือกใชใ้หเ้หมาะสมตามสถานการณ์ และใชภ้าษากายภาษาพดู

ท่ีสุภาพ  

  - แสดงความช่วยเหลือทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส เช่น ช่วยถือของเม่ือเห็นวา่มีมากเกินไป หรือเป็น

ผูสู้งอาย/ุผูห้ญิงตั้งครรภ ์

  - โนม้ตวัเลก็นอ้ย เม่ือตอ้งเดินผา่นผูรั้บบริการ 

  - ช่วยดูและสถานท่ีใหส้ะอาด เป็นระเบียบ ดูสวยงาม 

  - ไม่แสดงกริยา ท่าทาง ค าพดูท่ีไม่สุภาพในพ้ืนท่ีร่วมท่ีมีผูรั้บบริการอยู ่เช่น พดูคุยหรือหยอกลอ้

กนัเอง คุยโทรศพัทส่์วนตวัเสียงดงั นัง่หรือเดินรับประทานอาหารหรือเค้ียวหมากฝร่ัง นัง่ไขวห่า้ง นัง่กระดิกเทา้ 

และวิพากษว์ิจารณ์บุคคลท่ีสามหรือผูรั้บบริการ 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
      
     นงนุช  กณัหะเนตร์ ( 2548: บทคดัยอ่ ) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการพฒันาบุคลากรสู่มาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลแม่
วงก ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาปัญหาการพฒันาบุคลากรสู่มาตรฐานคุณภาพและเสนอรูปแบบการพฒันาบุคลากรสู่
มาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค ์ผลการวจิยัพบวา่ ในภาพรวมปัญหาดา้นการพฒันาบุคลากรสู่
มาตรฐานคุณภาพทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมีปัญหามาก ดา้นการเตรียมความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีก่อนประจ าการพบปัญหามาก
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ท่ีสุด ดา้นการจดักิจกรรมเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะ ดา้นการประเมินแผนพฒันาและประเมินผลการฝึกอบรม ดา้นจดัท า
แผนพฒันาบุคลากรและใหอ้บรมตามแผน และการประเมินความตอ้งการและเน้ือหาในการพฒันา รองลงมาตามล าดบั 
     เนตรนภา  เดชหสัดิน ( 2553 : บทคดัยอ่ ) ศึกษาเร่ือง บุคลิกภาพ ความตอ้งการตามแนวคิดของ Maslow 

บรรยากาศองคก์าร กบัพฤติกรรมการใหบ้ริการของพยาบาลประจ าการณ์ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือ ศึกษาบุคลิกภาพ ความตอ้งการตามแนวคิดของ Maslow องคก์าร กบัพฤติกรรมการใหบ้ริการของพยาบาล

ประจ าการณ์ โรงพยาบาลศิริราช ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพความตอ้การตามแนวคิดของ Maslow 

บรรยากาศองคก์าร กบัพฤติกรรมการใหบ้ริการของพยาบาลประจ าการณ์ โรงพยาบาลศิริราช และศึกษาตวัแปร

พยากรณ์ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ ความตอ้งการตามแนวคิดของ Maslow บรรยากาศองคก์าร ท่ีร่วมกนัพยากรณ์

พฤติกรรมการใหบ้ริการของพยาบาลประจ าการณ์ โรงพยาบาลศิริราช ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพทั้ง 5 

แบบอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว บุคลิกภาพแบบแสดงตวั บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง 

บุคลิกภาพแบบอ่อนโยน บุคลิกภาพแบบมีสติ ส่วนความตอ้งการตามแนวคิดของ Maslow โดยภาพรวมพบวา่ 

ความตอ้งการต ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ในระดบัปานกลาง ความตอ้งการสูงไดรั้บการตอบสนองแลว้ในระดบัสูง 

ทางดา้นบรรยากาศองคก์ารพบวา่ สามารถเอ้ือต่อการปฏิบติังานไดใ้นระดบัปานกลางและพฤติกรรมการใหบ้ริการ

โดยภาพรวมนั้นพบวา่มีความเหมาะสมในระดบัสูง ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ บุคลิกภาพ และความ

ตอ้งการตามแนวคิดของ Maslow และบรรยากาศองคก์าร มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกกบัพฤติกรรมการใหบ้ริการ

ของพยาบาลประจ าการอยา่งมีนยัส าคญั และพบอีกวา่บุคลิกภาพบรรยากาศองคก์าร ความตอ้งการตามแนวคิดของ 
Maslow สามารถร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรมการใหบ้ริการของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลศิริราชได ้

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานโรงพยาบาลวิภาวดี ท่ีผา่นการอบรมมาตรฐานการปฏิบติัพฤติกรรม
การบริการท่ีเป็นเลิศและอยู่ในหน่วยงานท่ีสมัผสักบัผูรั้บบริการโดยตรง จ านวน 438 คน        ( ขอ้มลูจากรายช่ือผู ้
เขา้อบรม 18 รุ่น ของฝ่ายพฒันาและฝึกอบรม ) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ ของ
โรงพยาบาลวิภาวดี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan (1970) โดยใชร้ะดบัค่า
ความเช่ือมัน่ 95% และค่าคลาดเคล่ือน 0.05 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู
ในการวิจยัน้ีคือแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัมาตรฐานการปฏิบติัพฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ (ESB : 
Excellent Service Behavior) ทั้งหมด 5 มาตรฐาน โดยการเกบ็ขอ้มลูใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area 
Cluster SamPling) เป็นจดักลุ่มพ้ืนท่ี กลุ่มตวัอยา่งจากพนกังานระดบัปฏิบติัการโรงพยาบาลวิภาวดี เฉพาะแผนก 29 
แผนกท่ีท างานสมัผสักบัผูรั้บบริการ โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี  
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ประชากรที่จะศึกษา 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวความคิดส าหรับการวจิยัเพื่อการแบ่งกลุ่ม 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีท าการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ดงัน้ี 

     1. Cluster Analysis  

     1.1 การก าหนดตวัแปรยอ่ยเชิงปริมาณท่ีจะใชแ้บ่งกลุ่มโดยใชม้าตรฐานทั้ง 5 ดา้นของโรงพยาบาล 

     1.2 การก าหนดวิธีการวดัระยะห่างระหวา่งส่ิงท่ีตอ้งการแบ่งกลุ่ม (Squared Euclidean Distance) 

     1.3 การแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอนคือ Hierarchical เพ่ือเลือกจ านวนกลุ่มและตามดว้ย Partitioningเพ่ือ   จ าแนกคน

ลงในกลุ่มยอ่ยๆ 

ตวัแปรย่อย 

มาตรฐานการปฏิบัตพิฤตกิรรมบริการที่เป็นเลศิ 

1. มาตรฐานบุคลิกภาพและการแต่งกาย 

2. มาตรฐานการตอ้นรับ 

3. มาตรฐานการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. มาตรฐานการจดัการขอ้ร้องเรียน 

5. มาตรฐานการใหบ้ริการในพ้ืนท่ีร่วม 

 

 

พนกังานระดบัปฏิบติัการของ

โรงพยาบาลวิภาวดี 

กลุ่มท่ี 1                  กลุ่มท่ี 2 

 

กลุ่มท่ี 3                       … 
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2. Chi-Square Test  

     การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขอ้มลูทางประชากรศาสตร์ในส่วนท่ี 1 ของแบบสอบถามและมาตรฐานการปฏิบติั

พฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศในแบบสอบถามส่วนท่ี 2และ 3 โดยการแจกแจงความถ่ีแบบ 2 ทาง (Crosstsbs) และ 

Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั Sig < 0.05 

3. ANOVA 

     น าค่าท่ีไดจ้ากวิธี K-means ไปทดสอบ ANOVA เพ่ือใหค่้าท่ีไดต้ ่ากวา่ 0.05 และน ามาหาค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่ม 

เม่ือน ามาแบ่งกลุ่มไดแ้ลว้จึงตั้งช่ือกลุ่มใหเ้หมาะสม 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
      ผลการศึกษาพบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 205 คนและวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มพนกังานโดยใชปั้จจยัดา้น
มาตรฐานการปฏิบติัพฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ พบวา่สามารถแบ่งกลุ่มพนกังานไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
     กลุ่ม 1 กลุ่มที่ต้องพฒันาพฤตกิรรมการบริการ 

     กลุ่ม 2 กลุ่มผู้มจีติบริการ 

     กลุ่ม 3 กลุ่มผู้ท างานบริการ 

     กลุ่ม 1 กลุ่มท่ีตอ้งพฒันาพฤติกรรมการบริการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 48 คน อายรุะหวา่ง 

15-25 ปี จ านวน 20 คน การศึกษาระดบัมธัยมปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 26 คน รายได ้ ระหวา่ง 10,001-20,000 

บาท จ านวน 24 คน อายงุาน 1-5 ปี จ านวน 27 คน ลกัษณะงานผูช่้วยพยาบาล จ านวน  18 คน สงักดัฝ่ายการพยาบาล 

จ านวน 73 คน และเขา้รับการอบรม ESB รุ่นท่ี 7 (27 ธ.ค. 56) จ านวน 8 คน พนกังานกลุ่มท่ี 1 เป็นพนกังานท่ีไม่มี

ความสม ่าเสมอในการปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติัพฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ ดูจากค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดใน
ทุกๆมาตรฐาน 

     กลุ่ม 2 กลุ่มผูมี้จิตบริการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 66 คน อายรุะหวา่ง 15-25 ปี จ านวน 29 คน 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 41 คน รายได ้ ระหวา่ง 10,001-20,000 บาท จ านวน 39 คน อายงุาน 1-5 ปี 

จ านวน 45 คน ลกัษณะงานพยาบาล จ านวน  23 คน สงักดัฝ่ายการพยาบาล จ านวน 75 คน และเขา้รับการอบรม 

ESB รุ่นท่ี 6 (26 ธ.ค. 56)จ านวน 8 คน พนกังานกลุ่มท่ี 2 เป็นพนกังานท่ีปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติัพฤติกรรม
การบริการท่ีเป็นเลิศไดอ้ยา่งสม ่าเสมอในทุกมาตรฐานโดยดูจากค่าเฉล่ียท่ีสูงสุดในทุกๆ มาตรฐาน  

     กลุ่ม 3 กลุ่มผูท้  างานบริการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 85 คน อายรุะหวา่ง 26-35 ปี จ านวน 33 

คน การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 45 คน รายได ้ระหวา่ง 10,001-20,000 บาท จ านวน 54 คน อายงุาน 1-5 ปี 

จ านวน 49 คน ลกัษณะงานผูช่้วยพยาบาล จ านวน  28 คน สงักดัฝ่ายการพยาบาล จ านวน 20 คน และเขา้รับการ
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อบรม ESB รุ่นท่ี (11 ธ.ค. 56) จ านวน 13 คน พนกังานกลุ่มท่ี 3 เป็นพนกังานท่ีปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติั

พฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศในบางดา้น จากค่าเฉล่ียจะเห็นไดว้า่มีค่าสูงสุดบางขอ้ ในมาตรฐานการตอ้นรับ และ

มาตรฐานการใชพ้ื้นท่ีร่วม  

     การอภิปรายผลเม่ือน าตวัแปร (ค าถาม) ซ่ึงมีทั้งหมด 39 ค าถาม โดยแบ่งเป็น 5 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 1) มาตรฐาน

บุคลิกภาพและการแต่งกาย 2) มาตรฐานการตอ้นรับ 3) มาตรฐานการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 4) มาตรฐานการ

จดัการขอ้ร้องเรียน 5) มาตรฐานการใชพ้ื้นท่ีร่วม ซ่ึงผลการวิเคราะห์ Cluster Analysis พบวา่สามารถแบ่งกลุ่ม
พนกังานออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

     กลุ่ม 1 กลุ่มท่ีตอ้งพฒันาพฤติกรรมการบริการ ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยั 

ส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบัต ่ากวา่ 0.05 ในทุกค าถาม แต่เม่ือพิจารณาแลว้ในขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การ

ยิม้ สบตา กล่าว “สวสัดี” และยกมือไหวผู้รั้บบริการทุกคร้ัง อยูใ่นมาตรฐานการตอ้นรับ มีค่าเฉล่ีย 4.34 โดยในกลุ่ม 

1 มีค่าเฉล่ียของแต่ละขอ้ต ่าสุดเม่ือเทียบกบักลุ่ม 3 และ 3 จะเห็นไดว้า่กลุ่ม 1 เป็นกลุ่มท่ีตอ้งปรับปรุงมาตรฐานการ

ใหบ้ริการในทุกๆ ดา้นเน่ืองจากมีการปฏิบติัตามแบบไม่สม ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการบริการของ 

นิติพล ภูตะโชติ, ( 2549 ) ในเร่ืองความเขม้ขน้รุนแรงต่อความรู้สึกของพนกังาน เพราะลกูคา้มีอารมณ์ท่ีแตกต่างกนั 

ความพึงพอใจกแ็ตกต่างกนัดว้ย บางคร้ังพนกังานอาจไม่สามารถควบคุมอารมณ์ใหส้ามารถปฏิบติัตนตามมาตรฐาน

การบริการได ้

     กลุ่ม 2 กลุ่มผูมี้จิตบริการ ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ี

ระดบัต ่ากวา่ 0.05 ในทุกค าถาม แต่เม่ือพิจารณาแลว้ในขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ท่านยิม้ ทกัทาย กล่าว 

“สวสัดี” โดยเลือกใชใ้หเ้หมาะสมตามสถานการณ์ และใชภ้าษากายภาษาพดูท่ีสุภาพ อยูใ่นมาตรฐานการใชพ้ื้นท่ี

ร่วม มีค่าเฉล่ีย 4.96 และในกลุ่ม 2 ยงัเป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในทุกๆ ดา้นเม่ือเทียบกบักลุ่ม 1 และ 3 จะเห็นไดว้า่

ในกลุ่ม 2 มีจิตบริการโดยการใหบ้ริการตามมาตรฐานทั้ง 5 อยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบังานวิจยัของนงนุช  

กณัหะเนตร์, ( 2548 ) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการพฒันาบุคลากรสู่มาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลแม่วงก ์ ใน
ภาพรวมปัญหาดา้นการพฒันาบุคลากรสู่มาตรฐานคุณภาพทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมีปัญหามาก  

     กลุ่ม 3 กลุ่มผูท้  างานบริการ ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) 

ท่ีระดบัต ่ากวา่ 0.05 ในทุกค าถาม แต่เม่ือพิจารณาแลว้ในขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู ่ 3 ขอ้ คือการแสดงค าพดู

และน ้าเสียงท่ีเหมาะสม มีหางเสียงทุกคร้ัง อยูใ่นมาตรฐานบุคลิกภาพและการแต่งกาย , การกล่าวทกัทาย “สวสัดี

ค่ะ/ครับ แผนก...ช่ือ...ยินดีบริการค่ะ/ครับ” อยูใ่นมาตรฐานการตอ้นรับ , การใหเ้กียรติผูรั้บบริการก่อนเสมอ เช่น 

ใหผู้รั้บบริการเขา้ลิฟทก่์อน คือ การยิม้ สบตา กล่าว “สวสัดี” และยกมือไหวผู้รั้บบริการทุกคร้ัง อยูใ่นมาตรฐานการ

การใชพ้ื้นท่ีร่วม โดยทั้ง 3 ขอ้มีค่าเฉล่ีย 4.78 เท่ากนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการบริการของ นิติพล ภูตะ

โชติ, ( 2549 ) ในขอ้ท่ีวา่การบริการมีลกัษณะท าซ ้ าๆ การท างานซ ้าๆทุกวนัอาจท าใหพ้นกังานเกิดความเคยชิน จึง
ปฏิบติัตามมาตรฐานจนติดเป็นนิสยั 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

 
สรุปผลการศึกษา  

     กลุ่ม 1 กลุ่มท่ีตอ้งพฒันาพฤติกรรมการบริการ ควรใชก้ลยทุธ์ จบัตาดูฉนัรู้เธอท า 

     กลุ่ม 2 กลุ่มผูมี้จิตบริการ ควรใชก้ลยทุธ์ ช่ืนชมสมใจ     

     กลุ่ม 3 กลุ่มผูท้  างานบริการ ควรใชก้ลยทุธ์ พฒันากา้วหนา้กา้วไกล  

ข้อเสนอแนะ ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัขอเสนอแนวทางในการด าเนินการของทั้ง 3 กลุ่ม ดงัน้ี  

     กลุ่ม 1 กลุ่มน้ีอาจตอ้งคอยจบัตามองพฤติกรรม ตอ้งคอยควบคุมโดยการมีคนเดินตรวจตราพฤติกรรมการบริการ

วนัละ 2 รอบ แบ่งเป็นช่วงเชา้และช่วงบ่าย โดยสลบัเวลาไปเร่ือยๆ มีการใหค้ะแนน ใหร้างวลัเพ่ือเป็นการจูงใจ เช่น 

มีบตัรสะสมแตม้เม่ือผูต้รวจพบวา่ปฏิบติัตามพฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศใหค้ าชมและใหแ้ตม้ เม่ือสะสมแตม้

ครบตามท่ีก าหนดสามารถน าไปแลกของรางวลัได ้ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและยงัเป็นการสร้างนิสยัใหคุ้น้เคย

กบัการปฏิบติัพฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ จากท่ีเคยท าเฉพาะช่วงเวลาท่ีมีคนเดินตรวจก็จะไดท้ าเป็นนิสยัตลอด
ระยะเวลาท างาน 

     กลุ่ม 2 กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีใจในการบริการอยูแ่ลว้และปฏิบติัตามมาตรฐานอยา่งสม ่าเสมอในทุกๆ ดา้น ดงันั้นจึง

ตอ้งมีการช่ืนชม เช่น การจดับอร์ดเพ่ือยกยอ่งช่ืนชมส าหรับคนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้ เพ่ือใหพ้นกังานมีก าลงัท่ีจะท า

ต่อไปละยงัท าใหพ้นกังานคนอ่ืนๆ ปฏิบติัตามประหน่ึงเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัเพ่ือร่วมงาน โดยการหมุนเวียนกนั
เดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือใหพ้นกังานภูมิใจในหนา้ท่ีและวิธีปฏิบติัของตนเอง 

     กลุ่ม 3 กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีปฏิบติัตามมาตรฐานเน่ืองจากมีมาตรฐานคอยควบคุม ไม่ถึงขั้นมีจิตบริการ กลุ่มน้ีตอ้ง

คอยใหก้ารอบรมและใหค้วามรู้เพ่ิมเติมเพ่ือใหพ้ฒันาไปสู่กลุ่มผูมี้จิตบริการใหไ้ด ้ กลุ่มน้ีอาจมีบางคร้ังท่ีปฏิบติัตาม

มาตรฐานลดลงบา้งแต่เป็นกลุ่มท่ีน่าจะสามารถพฒันาไดง่้าย พยายามปลกูฝังค่านิยมดีให ้ยกตวัอยา่งเช่น การบริการ

ท่ีไม่ไดห้วงัแต่ผลก าไรอยา่งเดียวการใหบ้ริการลกูคา้ในธุรกิจโรงพยาบาลถือเป็นการท าบุญดว้ย เพ่ือใหลู้กคา้หาย

ป่วยไดก้ลบับา้นอยา่งสดใส พนกังานกจ็ะไดบุ้ญไปดว้ย อยา่คิดวา่เป็นแค่การท างานใหคิ้ดวา่เป็นการช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั ตวัพนกังานเองกจ็ะมีความสุข ลูกคา้ไดรั้บบริการท่ีดีกมี็ความสุขไปดว้ย 
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การศึกษาความแตกต่างด้านความพงึพอใจในการท างานระหว่างพนักงานบริษทัเทสโก้
โลตสั กบั พนักงานบิ๊กซีซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

A Study of Differences  in  work satisfaction employees between TESCO 
LOTUS and BigC SuperCenter Company in Bang Khun Tien district, Bangkok 

 

รชิษ โป๊ฟ้า1 และ ศิวฤทธ์ิ สุนทรเสณี2 

Richit  Pofa and Siwarit  Sultornsanee 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1.เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานทั้ง 2 บริษทั 2.
เพ่ือศึกษาความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานทั้ง 2 บริษทั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และระยะเวลาในการปฏิบติังาน  3.เพ่ือศึกษาคน้หาปัจจยัดา้น
ความพึงพอใจในการท างานท่ีใชใ้นการจ าแนกกลุ่มพนกังานบริษทั เทสโกโ้ลตสั กบั บริษทั บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากดั จากศึกษา พบว่า พนกังานบริษทัเทสโกโ้ลตสั มีระดบัความพึงพอใจอย่างยิ่งในดา้นสถานะทางอาชีพ และมี
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยสุดในดา้นชีวิตส่วนตวั ส่วนพนกังานบริษทับ๊ิกซีซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ มีระดบัความพึงพอใจ
อยา่งยิ่งในดา้นความส าเร็จในงานท่ีปฏิบติั และมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยสุดในดา้นชีวิตส่วนตวั และความแตกต่าง
ดา้นความพึงพอใจในการท างานท่ีมีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ 
ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นสถานะทางอาชีพ และดา้นชีวิตส่วนตวั 
 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการท างาน, ลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ, ความรับผิดชอบ, ความส าเร็จของงานท่ีปฏิบัติ 
 

Abstract 
 The purpose of this study 1. To study about the level of employee satisfaction in working of both 
companies 2. To study the different in level of employees satisfaction in working with two companies which 
have different personal factors, include the gender, age, status, education level, income, and duration of work. 3. 
To study the factors of satisfaction in working to classification the group of employees from the company The 
result of this study were found that the employees of TESCO LOTUS have the high level of satisfaction with 
their working status, but lowest level of satisfaction in personal life. The BigC SuperCenter employees were high 
satisfaction with successful in their work, but also lowest level satisfaction in their personal life. The differences 
in work cause to the different in satisfaction are Type of work performed, The responsibility, Growth 
Opportunity, Career status, and Personal life.  
 

Keywords: Working satisfaction, Type of work performed, Responsibility, success in work 
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1. บทน า 
 ธุรกิจในปัจจุบนัน้ีการท าก าไรถือวา่เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะท าใหธุ้รกิจด าเนินได ้ เพราะในเม่ือธุรกิจสามารถ
ท าก าไรได้ก็มีส่วนประกอบส าคัญๆ มากมาย เช่น เงินทุน การบริหารจัดการ ความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือแมแ้ต่กระทัง่ ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นส่วนประกอบส าคญัอีกส่วนหน่ึงท่ีท าให้ธุรกิจสามารถ
ด าเนินอยู่ได ้ซ่ึงในการบริหารจดัการในองคก์รจะตอ้งอาศยัการท างานร่วมกนัหลายฝ่ายใหก้ารสนบัสนุนในทุก ๆ ดา้น 
มิเช่นนั้นการท างานก็มกัจะมีอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่เสมอ องค์กรท่ีมีบุคลากรร่วมกันท างานเช่นน้ีตอ้งอาศัย
กระบวนการบริหารท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจของบุคลากรรวมถึงการแสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคคลมีส่วนส าคญัท่ี
จะช่วยช้ีใหท้ราบวา่หน่วยงานนั้นเป็นอยา่งไร มีความกา้วหนา้ประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว  
 ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถจะต้องอาศัยการบริหารงานบุคคล (Personal Administrator) 
เน่ืองจากว่าปัจจยัพ้ืนฐานของการบริหารงานคือบุคลากรซ่ึงเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะว่าบุคลากรจะเป็นผูป้ฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีก าหนดข้ึนในองคก์ร ความพึงพอใจในงานเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการบริหารงานบุคคล 
เพราะความพึงพอใจในงานของบุคคลในองค์กรมีผลต่อความส าเร็จของงานและองค์กร รวมทั้งความสุขของผูท้  างาน
ดว้ย องคก์รใดก็ตาม หากบุคคลมีความพึงพอใจในงานสูงก็จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบติังานคือบุคคลจะอุทิศก าลงักาย
ก าลงัใจและก าลงัสติปัญญาใหแ้ก่งานอยา่งเต็มท่ี อนัจะน ามาซ่ึงผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสูงไปดว้ย 
นอกจากน้ีความพึงพอใจในงานยงัเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและภาวะผูน้ าของผู ้
บริหารงาน  
 ดังนั้น ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจท่ีต้องการการศึกษาความแตกต่างด้านความพึงพอใจในการท างานระหว่าง
พนักงานบริษทัเทสโกโ้ลตสั กับ พนักงานบริษทั บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
เพราะผูวิ้จยัไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนของพนักงานท่ีมกัจะมาสาย หยุดงาน ลางานบ่อย และไม่มีความผูกพนัต่อ
องคก์รท่ีก าลงัเกิดข้ึนกบัทั้ง 2 บริษทั นอกจากน้ีทั้ง 2 บริษทัมีท าเลท่ีตั้งใกลก้บัการเคหะธนบุรี ซ่ึงมีจ านวนผูม้าใชบ้ริการ
เป็นจ านวนมาก จึงส่งผลท าใหพ้นกังาน ทั้ง 2 บริษทัตอ้งรับภาระงานท่ีหนกัเกินไป ท าใหไ้ม่มีความสุขในงาน และยงัมี
อตัราการลาออกเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี เน่ืองมาจาก จึงท าใหท้ั้ง 2 บริษทัตอ้งมีการคดัเลือกพนกังานเขา้มาท างานใหม่อยูเ่สมอ 
 ขอบเขตการศึกษาวจิยั 
    1. พนกังาน บริษทั เทสโกโ้ลตสั เขตบางทุนเทียน กรุงเทพมหานคร จ านวน 900 คน 
    2. พนกังาน บริษทั บ๊ิกซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั เขตบางทุนเทียน กรุงเทพมหานคร จ านวน 900 คน 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. เพ่ือทราบถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานทั้ง 2 
บริษทั 
    2. เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างานของพนกังาน และเพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 
    3. เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานบริษทัเทสโกโ้ลตสั และ พนกังานบริษทั 
บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของความพงึพอใจในการท างาน 
 นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจในการท างาน ไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 
 D’Elia (1979) ไดใ้หค้  าจ ากดั ความของความพึงพอใจในการท างาน ไวว้า่เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีสนองตอบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มของดา้นความพึงพอใจ หรือเป็นสภาพจิตใจของบุคคลท่ีสนองตอบต่องานว่า มีความชอบงานนั้นมาก
นอ้ยเพียงไร 
 Good (1973) ใหค้ าจ ากดัความของ ความพึงพอใจในการท างาน วา่เป็นระดบัความรู้สึกพอใจอนัสืบเน่ืองมาจาก
ความสนใจและเจตคติของบุคคลต่องานท่ีท าอยู ่
 แพรพรรณ ทูลธรรม (2546) ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของคนท่ีแสดงออกมาในดา้นดี
หรือไม่ดีนั้นจะมีความสมัพนัธ์กบัการท่ีบุคคลนั้นๆไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีปรารถนา ซ่ึงความพึงพอใจจะเกิดข้ึน
เม่ือบุคคลนั้นไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีตอ้งการ และความพึงพอใจจะลดลงเม่ือความตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการ
ตอบสนอง 
 ปรียาพร วงศอ์นุดรโรจน ์(2544) สรุปวา่ ความพึงพอใจในการท างาน เป็นความรู้สึกของคนท่ีมีต่อการท างาน
ดา้นดี  
 จากความหมายท่ีนกัวิจยัไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ผูวิ้จยัสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง เจตคติของ
มนุษยท่ี์มีต่องานท่ีท าอยู ่อนัเน่ืองมาจากการไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการทั้งทางร่างกายจิตใจ ถา้มนุษยน์ั้น
ไดรั้บการตอบสนอง กส่็งผลใหเ้กิดความกระตือรืนร้นในการท างาน และท างานดว้ยความมานะอุตสาหะ แต่ในทางตรง
ขา้มกนัหากไม่ไดก้ส่็งผลใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ซ่ึงยอ่มจะส่งผลเสียต่อความส าเร็จขององคก์ร 
 

 แนวคิดทฤษฎ ี
   1. ทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow need hierarchy)  
       (Maslow, 1970 อา้งถึงใน ทตัพร ราษฎร์นิยม, 2538) กล่าวว่า บุคคลมีความตอ้งการไม่จ ากดัและเม่ือความ
ตอ้งการได้รับการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการในส่ิงอ่ืนๆ จะเขา้มาแทนท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด ความตอ้งการท่ีได้รับการ
ตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจอีก เวน้แต่วา่มีความตอ้งการข้ึนอีก ความตอ้งการสามารถจดัล าดบัไดต้ั้งแต่ขั้นต ่าสุดไป
ถึงขั้นสูงสุด เรียกวา่ ล  าดบัขั้นของความตอ้งการ แบ่งเป็น 5 ขั้น 
         ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เช่น พ้ืนฐานปัจจยั 4   ความตอ้งการทางเพศ ฯลฯ 
        ขั้นท่ี 2 ความต้องการความมัน่คงปลอดภัย (Safety Needs)  หมายถึง ความต้องการได้รับการปกป้องจาก
อุปสรรค และการออกจากงาน ความปลอดภยัในงาน เป็นตน้ 
        ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) หมายถึง ความตอ้งการเพ่ือน ความรัก ความเป็นเจา้ของ เป็น
ส่วนหน่ึงของสงัคม 
        ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการไดรั้บการยกย่องยอมรับจากสังคม (Esteem Needs) หมายถึง ความตอ้งการเป็นอิสระ 
ตอ้งการการยอมรับ ไดรั้บเกียรติจากผูอ่ื้น เป็นตน้ 
        ขั้ น ท่ี  5 ความต้องการบรรลุผลส าเร็จสูงสุด (Self-Actualization Needs) หมายถึง ความต้องการได้รับ
ความส าเร็จสูงสุดในส่ิงท่ีปรารถนาทุกอยา่งท่ีตั้งใจไว ้
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 ทฤษฎีของ Maslow เนน้ถึงการพฒันาตนเองของมนุษย ์ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่มนุษยน์ั้นรู้จกัตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รู้ขีด
ความสามารถของตน ผูบ้ริหารจะมีความรู้สึกในดา้นดีต่อคนงาน ฝ่ายบริหารควรท่ีจะสร้างสรรคส์ถานการณ์ท่ีจะท าให้
พนักงานองค์กร มีความรู้สึกรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลอนัจะมีผลต่อ
วตัถุประสงค์ขององค์กรเป็นส่วนรวม สรุปไดว้่า ทฤษฎีดงักล่าวสามารถใช้กรอบในการบ ารุงขวญัและก าลงัใจให้
สอดคลอ้งกบัล าดบัขั้นความตอ้งการของผูท้  างาน เช่น ความตอ้งการของผูท้  างานโดยพ้ืนฐานทัว่ไป คือ เร่ืองสวสัดิการ 
 
 2.  ทฤษฎีสองปัจจยั เป็นทฤษฎีการจูงใจภายนอก (External Motivation)  เพราะควบคุมปัจจยัต่างๆ ท่ีท าให้
บุคคลมีความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในการท างาน แยกไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน กบั ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความไม่พึงพอใจในงาน ซ่ึง Herberg (1959; อา้งในเกษมสันต์ วิลาวรรณ, 2543) ไดศึ้กษาคน้พบว่า ปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานมี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
    1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) เก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงท่ีจูงใจใหค้นชอบในงานท่ีท า หากส่ิงเหล่าน้ีไม่มี
อยู ่กไ็ม่ไดห้มายความวา่บุคคลนั้นจะไม่มีความพอใจในงานท่ีท า ซ่ึงมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
       1.1 ความส าเร็จของงานท่ีปฏิบติั (achievement) คือ ความส าเร็จท่ีไดรั้บเม่ือผูท้  างาน เกิดความรู้สึกว่า เขา
ท างานส าเร็จ ซ่ึงส่ิงส าคญั คือ งานนั้นตอ้งเป็นท่ีมีความทา้ทายศกัยภาพ 
       1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (recognition) คือ ไดรั้บการยอมรับจากหวัหนา้งาน หรือ จากเพ่ือนร่วมงาน  
       1.3 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (work itself) คือ งานท่ีสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยั ความคิดสร้างสรรคใ์นการลงมือ
ท างาน 
       1.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) เป็นความชอบใจท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบงานใหม่ๆ 
และมีอ านาจในการตดัสินใจอยา่งเตม็ท่ี 
       1.5 ความกา้วหนา้ในงาน (advancement) การไดเ้ล่ือนต าแหน่ง การมีโอกาสคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม  
    2. ปัจจัยค ้ าจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยท่ีหากขาดไปคนจะรู้สึกไม่พอใจในการท างาน แต่ก็มิได้
หมายความวา่ คนจะพอใจในการท างาน หรือมีแรงกระตุน้ในการท างาน ซ่ึงมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
       2.1 เงินเดือนและสวสัดิการ (salary) หมายถึง เงินเดือนท่ีไดจ้ากการท างาน อาจจะอยูใ่นรูปของเงิน หรือส่ิงอ่ืนๆ 
       2.2 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานร่วมกนัและ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
       2.3 สถานะทางอาชีพ (status) อาชีพท่ีท างานอยูน่ั้นเป็นท่ียอมรับจากสงัคม มีเกียรติ มีศกัด์ิศรี 
       2.4 นโยบายและการบริหารงาน(company policy and administration policies) หมายถึง ความสามารถใน
การบริหารจดัการต่างๆใหเ้ก่ียวขอ้งกบันโยบายขององคก์ร 
       2.5 การบงัคบับญัชา (supervision) คือ เหตุการณ์ท่ีหวัหนา้งานสามารถวิเคราะห์ความสามารถของพนกังาน
ไดว้า่จะตกอยูใ่นเหตุการณ์แบบใด 
       2.6 สภาพการท างาน (working conditions) คือ ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือสภาพแวดลอ้มใน
สถานท่ีท างาน เช่น อากาศ ตลอดจนความสบายใจการท างาน 
       2.7 ความมัน่คงในงาน (security) คือ ความรู้สึกมัง่คงต่องานท่ีท า และต่อองคก์ร 
       2.8 ชีวิตส่วนตวั (personal life) ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี เกิดข้ึนมาจากผลท่ีไดรั้บจากงานท่ีท าเช่น ตอ้งยา้ยไป
ท างานท่ีใหม่ ซ่ึงห่างไกลจากบา้น ส่งผลใหไ้ม่มีความสุข ไม่พอใจกบังานท่ีท า 
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 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
    พุฑฒิชัย เติมประยูร (2542) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณี กองคลงั ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากพนกังาน ซ่ึงไดน้ าขอ้มูลท่ี
ไดม้าท าการแจกแจงความถ่ีเพ่ือหาค่าเฉล่ีย และน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารวิเคราะห์ผล เพ่ือหาระดบัความ
พึงพอใจในการท างานของพนกังาน และไดท้ าการจดัเรียงจากล าดบัต ่าท่ีสุดไปหาสูงท่ีสุด พบวา่ โดยรวมความพึงพอใจ
อยูใ่นเกณฑป์านกลาง โดยเรียงจากต ่าสุดไปหาสูงสุด คือ นโยบายและการบริหาร ความภาคภูมิใจในองคก์ร รายไดแ้ละ
สวสัดิการ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ความส าเร็จของผลงาน ความกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพ การยอมรับนบัถือ การ
ดูแลบริหารงาน และเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้ งหมด 9 ปัจจยั และในด้านของปัญหา พนักงานไดแ้สดงความคิดเห็นว่า 
พนกังานมีความพอใจท่ีจะไดรั้บทราบนโยบาย และการบริหารท่ีจ าเป็นต่อการท างาน ท่ีมีความเหมาะสม และชดัเจน
จากผูบ้ริหารต าแหน่งท่ีสูงมากกวา่ท่ีท าอยู ่
    อังศดา สังวาลทิพย์ (2550) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทส
โกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พนกังานเทสโกโ้ลตสั มีระดบัการจูงใจในการปฏิบติังานสูงสุดคือ ดา้นความ
มัน่คงปลอดภยั และดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และดา้นท่ีมีระดบัการจูงใจต ่าท่ีสุดคือ ดา้นสภาพการท างาน 
    อจัจิมา หอมระร่ืน (2552) ไดท้ าวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษัท แคนนอน ไฮ-
เทค ( ประเทศไทย ) จ ากดั พบว่า พนกังานพึงพอใจในการท างานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง นอกจากน้ีปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีส่งผลท าใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีต่างกนั แต่ปัจจยัดา้นเพศ อายุ และระยะเวลาในการท างาน ไม่ไดส่้งผลให้เกิดความพึงพอใจในการท างานท่ี
แตกต่างกนั 
 

3. วธิีการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
       - พนกังาน บริษทั เทสโกโ้ลตสั เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร จ านวน 900 คน 
       - พนกังาน บริษทั บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร จ านวน 900 คน 
  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
    1. โดยการรวบรวบขอ้มูลท่ีมีผูท้  าไวใ้นอดีต โดยการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร บทความ งานวิจยัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง แลว้น ามารวบรวมเพ่ือเป็นขอ้มลูในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
    2. โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวงมขอ้มลูจากพนกังานบริษทัเทสโกโ้ลตสั จ านวน 100 
คน และพนกังานบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั จ านวน 100 คน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เม่ือไดข้อ้มูลแลว้
น าไปประมวลผลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ และท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
    1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ไดแ้ก่ 
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        1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) 
        1.2 ศึกษาดา้นความพึงพอใจในการท างานของกลุ่มตวัอย่าง โดยหาค่าคะแนนเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจ 
    2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ทดสอบความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในงานของพนกังาน บริษทัเทสโกโ้ลตสั และ บริษทั บ๊ิกซี ซุปเปอร์
เซ็นเตอร์ จ ากดั เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยใชค่้าสถิติ T-test ดว้ยการประมวลผลแบบ Independent-Samples T 
Test, ค่าสถิติ  F-test ด้วยการประมวลผลแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance : ANOVA) และ Discriminant 
Analysis  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 - 35 ปี 
มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบั ปวช./ปวส. มีรายได ้10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน และมีระยะเวลาใน
การท างาน 1 - 3 ปี 
 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างด้านความพึงพอใจในการท างานระหว่างพนักงานเทสโก้โลตสั กับ พนักงานบิ๊กซี 
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่า Mean ของแต่ละดา้น 

ปัจจยั 
Mean 

เทสโก้โลตสั บิ๊กซี Total 

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 3.66 3.42 3.54 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.67 3.64 3.66 
ดา้นความรับผิดชอบ 3.85 3.63 3.74 
ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 3.33 3.70 3.52 
ดา้นความส าเร็จในงานท่ีปฏิบติั 3.76 3.96 3.86 
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 3.37 3.21 3.29 
ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 3.73 3.68 3.71 
ดา้นสถานะทางอาชีพ 3.90 3.62 3.76 
ดา้นนโยบายและการบริหารงาน 3.43 3.69 3.56 
ดา้นการบงัคบับญัชา 3.55 3.69 3.62 
ดา้นสภาพการท างาน 3.55 3.61 3.58 
ดา้นความมัน่คงในงาน 3.57 3.60 3.58 
ดา้นชีวิตส่วนตวั 3.27 3.07 3.17 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า พนกังานบริษทัเทสโกโ้ลตสั กบัพนกังานบริษทับ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ มีความพึงพอใจเฉล่ีย
สูงสุดในดา้นความส าเร็จในงานท่ีปฏิบติั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.86 รองลงมา คือ ดา้นสถานะทางอาชีพ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นความ
มัน่คงในงาน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นชีวิตส่วนตวั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.27 
 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานทั้ง 2 บริษทั จะพบว่า พนกังานเทสโกโ้ลตสัมีความพึง
พอใจเฉล่ียสูงสุดในดา้นสถานะทางอาชีพ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.90 และมีความพึงพอใจเฉล่ียต ่าสุดในดา้นชีวิตส่วนตวั โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.27 ส่วนพนกังานบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์มีความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุดในดา้นความส าเร็จในงานท่ีปฏิบติั โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.96 และมีความพึงพอใจเฉล่ียต ่าสุดในดา้นชีวิตส่วนตวั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.07 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่า F-Ratio, ค่า Significant ของค าถามในแต่ละขอ้ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ ANOVA 

ความพงึพอใจในการท างาน F-Ratio Sig. 
ปริมาณงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสม 16.534 .000 
ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่ง 14.468 .000 
งานท่ีท่านท าอยู่มีความหลากหลาย ทา้ทาย ไม่จ าเจ 12.922 .000 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตของท่านสมบูรณ์แลว้ 12.525 .001 
ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนสูงข้ึน 10.855 .001 
งานท่ีท่านท าอยูเ่ป็นอาชีพมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี 7.341 .007 
สวสัดิการต่างๆท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั 6.662 .011 
ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกฎต่างๆ 6.526 .011 
นโยบาย และกฎต่างๆของบริษทัท าใหก้ารท างานของท่านคล่องตวั 6.116 .014 
งานท่ีท่านท าอยู่มีเป้าหมายในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 5.642 .018 
งานท่ีท่านท าอยูเ่ป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากสงัคม 5.326 .022 
บริษทัท่ีท่านท างานอยูเ่ป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง 4.908 .028 
ท่านสามารถแกปั้ญหาการท างานต่างๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงได ้ 4.433 .037 
ท างานของท่านท าไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด 3.876 .050 

  
ผลจากการทดสอบความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างานระหว่างพนักงานบริษทัเทสโกโ้ลตสักบั

พนกังานบริษทับ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ในตารางท่ี 2 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 
of Variance) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ือง 
ปริมาณงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสม, ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่ง, งานท่ีท่านท าอยูมี่ความหลากหลาย 
ทา้ทาย ไม่จ าเจ, มีส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตของท่านสมบูรณ์แลว้, ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนสูงข้ึน, งานท่ี
ท่านท าอยู่เป็นอาชีพมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี, สวสัดิการต่างๆท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั, ท่านมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและกฎต่างๆ, นโยบาย และกฎต่างๆของบริษทัท าให้การท างานของท่านคล่องตวั, งานท่ีท่านท าอยู่มี
เป้าหมายในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน, งานท่ีท่านท าอยู่เป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคม, บริษทัท่ีท่านท างานอยู่
เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง และ ท่านสามารถแกปั้ญหาการท างานต่างๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงได ้
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ตารางที่ 3 แสดงค่า Pearson Chi-Square ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

Pearson Chi-Square Asymp. Sig. (2-sided) ความแตกต่าง 
เพศ 0.881 ไม่แตกต่าง 
อาย ุ 0.000 แตกต่าง 

สถานภาพ 0.537 ไม่แตกต่าง 
ระดบัการศึกษา 0.006 แตกต่าง 
รายไดต่้อเดือน 0.029 แตกต่าง 

ระยะเวลาในการท างาน 0.051 ไม่แตกต่าง 
  

จากตารางท่ี 3 พบวา่ผลการวิเคราะห์ดว้ยวิธี Chi-Square Test ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดผ้ลการวิจยัดงัน้ี 
เพศ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.881 อายุ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.537 ระดบัการศึกษา มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.006 รายไดต่้อเดือน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.029 และระยะเวลาในการท างาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.051 
 ซ่ึงสามารถแปลความหมายไดว้่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั
ในทางดา้น เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการท างาน และมีความแตกต่างกนัในทางดา้น อาย ุระดบัการศึกษา และรายได้
ต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่  4  ตารางเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ยวิธีเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way  
                 Analysis of Variance), การวิเคราะห์ดว้ยวิธี Structure Matrix และการวิเคราะห์ดว้ยวิธี Standardized  
                 Canonical Discriminant Function Coefficients 

- เปรียบเทียบค าถามท่ีมีความส าคัญ 6 อันดับแรกท่ีสามารถใช้ในการจ าแนก 2 กลุ่มด้วยวิธีการท่ี
แตกต่างกนั 

ล าดบั
ความ 
ส าคญั 

Structure Matrix 
Standardized Canonical 

Discriminant Function Coefficients 
ANOVA 

ค าถาม 
ค่า 

Loading 
ค าถาม 

ค่า 
Standardized 
Coefficients 

ค าถาม 
ค่า 
F-

Ration 

1 
ปริมาณงานท่ีท่าน
ไดรั้บมอบหมายมี
ความเหมาะสม 

.336 
ท่านมีโอกาสได้
เล่ือนต าแหน่ง .580 

ปริมาณงานท่ีท่านไดรั้บ
มอบหมายมีความเหมาะสม 

16.534 

2 
ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือน
ต าแหน่ง 

-.305 

มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกในชีวติ
ของท่านสมบูรณ์
แลว้ 
 

.530 
ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือน
ต าแหน่ง 

14.468 
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ล าดบั
ความ 
ส าคญั 

Structure Matrix 
Standardized Canonical 

Discriminant Function Coefficients 
ANOVA 

ค าถาม 
ค่า 

Loading 
ค าถาม 

ค่า 
Standardized 
Coefficients 

ค าถาม 
ค่า 
F-

Ration 

3 
งานท่ีท่านท าอยูมี่
ความหลากหลาย ทา้
ทาย ไม่จ าเจ 

.302 
ท างานของท่าน
ท าไดส้ าเร็จตาม
เวลาท่ีก าหนด 

.486 
งานท่ีท่านท าอยูมี่ความ
หลากหลาย ทา้ทาย ไม่จ าเจ 

12.922 

4 
มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกในชีวติของ
ท่านสมบูรณ์แลว้ 

.293 
ปริมาณงานท่ีท่าน
ไดรั้บมอบหมาย
มีความเหมาะสม 

.449 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกใน
ชีวติของท่านสมบูรณ์แลว้ 

12.525 

5 
ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือน
ขั้นเงินเดือนสูงข้ึน 

-.264 

งานท่ีท่านท าอยูมี่
เป้าหมายในการ
ด าเนินงานอยา่ง
ชดัเจน 

.386 
ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนขั้น
เงินเดือนสูงข้ึน 

10.855 

6 
งานท่ีท่านท าอยูเ่ป็น
อาชีพมีเกียรติ มี
ศกัด์ิศรี 

.234 

งานท่ีท าอยูท่  าให้
ท่านมีโอกาสเป็น
คนท่ีมี
ความส าคญัใน
สายตาบุคคลอ่ืน 

-.375 
งานท่ีท่านท าอยูเ่ป็นอาชีพมี
เกียรติ มีศกัด์ิศรี 

7.341 

  
จากตารางท่ี 4 ผลจากวิเคราะห์ความส าคญัของขอ้ค าถาม สามารถสรุป 6 ค าถามส าคญัท่ีจะใชใ้นการจ าแนก 2 

กลุ่ม ประกอบดว้ย ปริมาณงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสม ท่านมีโอกาไดเ้ล่ือนต าแหน่ง งานท่ีท่านท าอยู่มี
ความหลากหลาย ท้าทาย ไม่จ าเจ มีส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตของท่านสมบูรณ์แลว้ ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนขั้น
เงินเดือนสูงข้ึน และ งานท่ีท่านท าอยูเ่ป็นอาชีพมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี 
 
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม 

6 ข้อค าถามที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่ม 
กลุ่ม 1 

บริษทั เทสโก้โลตสั 

กลุ่ม 2 
บริษทั บ๊ิกซีซุปเปอร์ 

เซ็นเตอร์ 

ปริมาณงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสม 
ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
[ ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
[     ] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
[     ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
[ ]  ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ท่านมีโอกาไดเ้ล่ือนต าแหน่ง 
ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
[     ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
[ ] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
[]  สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
[     ] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 
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6 ข้อค าถามที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่ม 
กลุ่ม 1 

บริษทั เทสโก้โลตสั 

กลุ่ม 2 
บริษทั บ๊ิกซีซุปเปอร์ 

เซ็นเตอร์ 

งานท่ีท่านท าอยูมี่ความหลากหลาย ทา้ทาย ไม่จ าเจ 
ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
[ ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
[      ] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
[      ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
[ ]  ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

มีส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตของท่านสมบูรณ์แลว้ 
ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
[  ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
[       ] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
[     ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
[ ]  ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนสูงข้ึน 
ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
[       ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
[  ] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
[ ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
[      ] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

งานท่ีท่านท าอยูเ่ป็นอาชีพมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี 
ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
[ ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
[     ] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
[     ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
[ ] ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 
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ภาพที่ 1  แสดงค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง   
                 พนกังานบริษทัเทสโกโ้ลตสั กบั พนกังานบริษทับ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
เสน้สีน ้าเงิน คือ งานท่ีท าอยูมี่ความหลากหลาย ทา้ทาย ไม่จ าเจ 
 เสน้สีเขียว  คือ  ปริมาณงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสม 
 เสน้สีเทา  คือ  ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่ง 
 เสน้สีม่วง  คือ  ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนสูงข้ึน 
 เสน้สีเหลือง  คือ  งานท่ีท่านท าอยูเ่ป็นอาชีพท่ีมีเกียรต์ิ มีศกัด์ิศรี 
 เสน้สีแดง  คือ  มีส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตของท่านสมบูรณ์แลว้ 
 จากตาราง 4,5  และภาพท่ี 1 พบวา่ กลุ่ม 1 (พนกังานบริษทัเทสโกโ้ลตสั) มีขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียกลุ่มสูงกวา่
ค่าเฉล่ียรวม ไดแ้ก่ ปริมาณงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสม งานท่ีท าอยู่มีความหลากหลาย ทา้ทาย ไม่จ าเจ 
ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนสูงข้ึน และ งานท่ีท่านท าอยู่เป็นอาชีพท่ีมีเกียรต์ิ มีศกัด์ิศรี ส่วนขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ีย
กลุ่มต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม ไดแ้ก่ ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่ง และ มีส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตของท่านสมบูรณ์แลว้ 
 กลุ่ม 2 (พนกังานบริษทับ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์) มีขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม ไดแ้ก่ ท่านมี
โอกาสไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนสูงข้ึน และ ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งส่วนขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียกลุ่มต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 
ไดแ้ก่ ปริมาณงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสม งานท่ีท าอยูมี่ความหลากหลาย ทา้ทาย ไม่จ าเจ มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกในชีวิตของท่านสมบูรณ์แลว้ และ งานท่ีท่านท าอยูเ่ป็นอาชีพท่ีมีเกียรต์ิ มีศกัด์ิศรี  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างานระหว่าง พนักงานบริษทัเทสโกโ้ลตสั 
กบั พนกังานบ๊ิกซีซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
 1. ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานทั้ง 2 บริษทั พบว่า ระดบัความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก 
คือ ดา้นความส าเร็จในงานท่ีปฏิบติั ดา้นสถานะทางอาชีพ และดา้นความรับผิดชอบ ในขณะท่ีระดบัความพึงพอใจต ่าสุด 
คือ ดา้นชีวิตส่วนตวั และ เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานทั้ง 2 บริษทั จะพบว่า พนกังานเทสโก้
โลตสัมีความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุดในดา้นสถานะทางอาชีพ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.90 และมีความพึงพอใจเฉล่ียต ่าสุดในดา้น
ชีวิตส่วนตวั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.27 ส่วนพนกังานบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์มีความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุดในดา้นความส าเร็จใน
งานท่ีปฏิบติั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.96 และมีความพึงพอใจเฉล่ียต ่าสุดในดา้นชีวิตส่วนตวั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.07 
 2. ความแตกต่างด้านความพึงพอใจในการท างานระหว่าง พนักงานทั้ ง 2 บริษัท  จ าแนกตามด้าน
ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างทั้ งสองกลุ่มไม่มีความ
แตกต่างกนัในทางดา้น เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการท างาน แต่ในทางดา้น อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 
ส่งผลต่อมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3. ความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างานระหว่าง พนกังานทั้ง 2 บริษทั พบว่า ค าถามท่ีส่งผลต่อความ
แตกต่างของระดบัความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ปริมาณงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสม ท่านมีโอ
กาไดเ้ล่ือนต าแหน่ง และ งานท่ีท่านท าอยูมี่ความหลากหลาย ทา้ทาย ไม่จ าเจ 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 เน่ืองจากความพึงพอใจในการท างานมีความส าคญัต่อการท างาน และท าใหพ้นกังานสามารถท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษายงัพบวา่ ความพึงพอใจอีกหลายดา้นท่ีพนกังานใหค้วามส าคญั ท่ีเป็นตวักระตุน้ใหท้ างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจยัดา้นความส าเร็จในงานท่ีปฏิบติั พนกังานให้ความพึงพอใจมากท่ีสุด ควรมีการให้รางวลัเพ่ือตอบแทน 
เช่น โบนสั ดา้นสถานะทางอาชีพ รองมา ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
ดา้นการได้รับการยอมรับนับถือ ส่วนปัจจยัด้านชีวิตส่วนตัวมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด บริษทัควรพิจารณาถึงด้าน
เงินเดือน สวสัดิการต่างๆ ของพนกังานใหเ้หมาะสมกบัค่าครองชีพ สภาพการท างานปัจจุบนั และทดัเทียมกบับริษทัอ่ืน
ในธุรกิจประเภทเดียวกนั เช่น เร่ืองค่าล่วงเวลา ค่ารักพยาบาล ค่าโบนสั เป็นตน้ เพ่ือท่ีพนกังานจะไดมี้เงินเพียงพอ มีเงิน
เหลือท่ีจะสามารถน าไปซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตได ้
 
ข้อเสนอแนะการวจิยั 
 จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างานระหว่างพนักงานบริษทัเทสโก้
โลตสั กบั พนกังานบ๊ิกซีซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัใคร่ขอเสนอแนะดงัต่อไปนี 
 1. ควรมีนโยบายในการสนับสนุนให้พนักงานไดมี้การศึกษาเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลางาน หรือเสริมสร้าง
บรรยากาศให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่ เป็นผูท่ี้มีการศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า และ ปริญญาตรี เท่านั้น เป็นวยัหนุ่มสาวซ่ึงน่าจะไดรั้บการพฒันาใหค้วามรู้เพ่ิมเติม อนัจะเป็นโอกาสให้
พนกังานไดส้ะสมความรู้ เพ่ือเป็นหนทางน าไปสู่ความกา้วหนา้ในโอกาสต่อไป 
 2. ควรใหค้วามสนใจในการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนกังาน ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆของ
พนักงาน  เน่ืองจากผลการวิจยัคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่าปัจจยัดา้นชีวิตส่วนตวัอยู่ในล าดบัท้ายสุด และส่วนใหญ่พนักงานมี
ความรู้สึกไม่พึงพอใจ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และมีความสุขท่ีไดอ้ยูใ่นท างานดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างานของทั้ง 2 บริษทัในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน โดยแยกตาม
สายงาน เพ่ือเปรียบเทียบความคลา้ยหรือความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน 
 2. เร่ืองความพึงพอในในการท างานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั กบัพนักงานบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในสาขา
อ่ืนๆ ดว้ย เพ่ือเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการท างาน และจะเป็นผลรวมท่ีมีความเช่ือมัน่เพ่ิมข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มพนักงานบริษทั บริการเช้ือเพลงิการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
โดยใช้ระดบัความพงึพอใจในการท างาน 
Level of satisfaction in the workplace 

 Case study: Staff of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company 
พลาทูน ปัญญาธร 

Platoon Panyathorn 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง “การแบ่งกลุ่มพนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจในการ
ท างาน”  และจ าแนกประชากรตามระดบัความพึงพอใจในการท างาน โดยกลุ่มตวัอยา่งประชากร เป็นพนกังานในองคก์รจ านวน 
200 คน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามเพื่อวดัระดบัความพึงพอใจในการท างานอา้งอิงจากทฤษฎีจูงใจ-ค ้าจุนของ
เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s dual factor theory) คือ ดา้นความประสบความส าเร็จ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นลกัษณะงาน 
ดา้นความรับผิดชอบ ด้านความกา้วหน้า  ด้านผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ดา้นวิธีบังคบับัญชา ด้านความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน ด้าน
นโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มของงาน และดา้นความมัน่คงในงาน ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรถูก
จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มท่ีมีระดบัความพึงพอใจในภาพรวมอยูท่ี่ระดบัปานกลาง กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ีอยากให้องคก์รให้ความใส่ใจ
มากข้ึน กลุ่มท่ี 2  กลุ่มท่ีพึงพอใจในการท างานระดบัปานกลาง กลุ่มท่ี 3  กลุ่มท่ีพึงพอใจในการท างานระดบัสูง 
 

ค าส าคัญ: ระดับความพึงพอใจในการท างาน,บริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน),ทฤษฎีจูงใจ-ค า้จุน  
 

Abstract 

The study on topic of “Level of satisfaction in the workplace Case study : Staff of Bangkok Aviation Fuel Services 
Public Company” the instrument used in the research is in a form of scaled questionnaires which applies the 
Herzberg’s dual factor theory. The result of the study indicates that the sample is classified into 3 groups. And the 
three group are the competence employees which have a medium satisfaction level in the workplace. The first group, 
the organization should pay more attention of there staffs. Second group, staff customers who have moderate to high 
satisfaction since having satisfaction. Third group, Staff who have abundant satisfaction since having the score more 
than the overall average score. 
 

Keywords: Level of satisfaction in the workplace, Bangkok Aviation Fuel Services Public Company, Herzberg’s dual 
factor theory 
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1. บทน า 
        องคก์รเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนาจะเขา้ไปท างานเพ่ือท าให้มีงานและรายไดใ้นการด ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบนั 

ซ่ึงการท างานภายในองค์กรตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายระดบั ทั้งผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ด้านท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดในองค์กรก็คือความพึงพอใจในการท างาน ได้รับการสนใจจากหลายฝ่าย ทั้ งจาก
นกัจิตวิทยา นกัวิชาการและนกับริหาร แมว้า่ในปัจจุบนัจะมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีไปมาก โดยเทคโนโลยีไดเ้ขา้
มาแทนท่ีการท างานของคน แต่ก็ไมไดเ้ป็นการเคร่ืองบ่งช้ีว่าส าคญัท่ีสุดในความส าเร็จ คนท่ีท างานอยู่ในองค์กรนั้น
ต่างหากท่ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีเพราะคนจะเป็นผูคิ้ด ผูท้  างานและผูว้างแผนในการท างาน ดงันั้น ถา้คนในองคก์รมีความพร้อม
ท่ีจะพฒันาตวัเองและสนุกไปกบังานกจ็ะบรรลุไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

        การศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการท างานของพนักงานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั 
(มหาชน) ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาอย่างยิ่ง เน่ืองจากผลงานวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร เพราะในปัจจุบนัอตัรา
การลาออกทุกแผนกนั้นมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปีต่อเน่ืองกนั ท าใหต้อ้งมีการรับพนกังานใหม่ และสอนงานใหม่ท าให้
ตอ้งเสียเวลา งานท่ีตอ้งท าต่อเน่ืองก็มีการหยุดชะงกั มีผลกระทบต่อเน่ืองเสียหายตามแผนกต่างๆ และแนวโน้มการ
ลาออกยงัมี จ านวนเพ่ิมข้ึนอยู่อยา่งต่อเน่ือง เพราะทางบริษทัอาจไม่ไดม้อบปัจจยัท่ีเป็นแรงผลกัดนัความตอ้งการ จึงเป็น
ส่ิงบัน่ทอนความเอาในการท างานใหดี้ พบว่ามีสถานการณ์หลายประการไม่เอ้ืออ านวยในการท างานไดอ้ย่างเต็มท่ี เกิด
ความไม่ไดด้ัง่ใจในการท างานท่ีมอบหมายไวใ้หแ้ละกเ็ลือกท่ีจะเปล่ียนท่ีท างานใหม่ๆ  

        ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการศึกษา ความพึงพอใจของพนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจะท าใหไ้ดท้ราบขอ้มูลและปัจจยัดา้น ความพึงพอใจในการท างาน ผูวิ้จยัมีความเช่ือมัน่วา่การท าให้
เกิดความพึงพอใจท าให้พนักงานรักบริษทัเกิดความ ทุ่มเทร่างกายและจิตใจท่ีจะปฏิบัติงาน  ซ่ีงจะส่งผลให้บริษทั
สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถไวก้บับริษทั และลดอตัราการลาออกของพนกังานได ้

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

        (ลอกค ์Locke 2001: 126) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างาน มีความส าคญัต่อการเปิดโอกาสใหค้นได้
ใชค้วามรู้ ความสามารถ หรือความช านาญ ประสบการณ์ ตลอดจนความคิดริเร่ิมในการท่ีมีอยู่ในการท างาน และผลงาน
ของคนท่ีท าดว้ยใจรักยอ่มดีกวา่ผลงานท่ีท าโดยคนท่ีไม่รักในงาน 

        (เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ 2540) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีจูงใจ-ค ้าจุน เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ไดน้ า
แนวความคิดในเร่ืองความตอ้งการ มาศึกษาคน้ควา้วิจยัในเร่ืองการจูงใจใหค้นท างาน โดย เฮอร์ซเบอร์ก พยายามจะหา
ค าตอบวา่คนทัว่ๆ ไปมีความตอ้งการอะไรในงานท่ีเขาท าและรับผิดชอบ และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด
ของคนในองคก์าร แบ่งความแตกต่างกนัออกเป็น 2 ปัจจยั  

        1. ปัจจยัจูงใจ หรือปัจจยัภายใน (Motivational Factors) กล่าวไดว้่าเป็นปัจจยัทางตรงท่ีเก่ียวกบัการท างาน 
เพ่ือจูงใจใหค้นรักท่ีจะท างานภายในองคก์ร ไดแ้ก่ 
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        1.1 การประสบความส าเร็จในการท างาน (Achievement) การท่ีคนท างานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์และ
ประสบความส าเร็จในระดบัท่ีตั้งใจ เกิดความรู้สึกภูมิใจในงานและองคก์ร  

        1.2 การไดรั้บการยอมรับ (Recognition) เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในการไดรั้บการยอมรับคุณค่าในองค์กร ไม่
วา่จะเป็นหวัหนา้ เพ่ือนร่วมงาน และลกูนอ้ง ในรูปแบบค าชมเชย  

        1.3 ลกัษณะของงาน (Work Itself) งานท่ีน่าสนใจ ทา้ทาย และใชค้วามถนดัของแต่ละคน เป็นงานท่ีสามารถ
ท าไดโ้ดยล าพงัเพียงคนเดียว 

        1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความพึงพอใจท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบงานท่ีถนดัหรืองานใหม่ 
และสามารถมีอ านาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในงานนั้น  

        1.5 ความกา้วหน้า (Advancement)  การเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึนจากเดิมของคนในองค์กรมีโอกาสไดรั้บ
ประสบการณ์การท างานใหม่ๆและทา้ยทายกวา่เดิม และการปรับเงินเดือนใหสู้งข้ึน 

        2. ปัจจยัค ้าจุน หรือปัจจยัภายนอก (Hygiene Factors) กล่าวไดว้่าเป็นปัจจยัทางออ้มท่ีเก่ียวกบัการท างาน เพ่ือ
ค ้าจุนแรงใจคนท่ีอยูใ่นองคก์รตลอดเวลา ตอ้งมีปัจจยัน้ีไม่งั้นในองคก์รจะเกิดความขดัแยง้ ไดแ้ก่ 

        2.1 ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ (Salary and Compensation) รายได ้ค่าจา้งประจ าเดือนท่ีเป็นธรรมซ่ึงบุคคลไดรั้บ
อนัเป็นผลตอบแทนจากการท างานของบุคคลนั้น  

        2.2 วิธีบังคับบัญชา (Supervision Technical) ความสามารถของหัวหน้าในการท างานหรือควบคุมความ
ยติุธรรมในการบริหารและการท างานภายในองคก์ร 

        2.3 ความสมัพนัธ์ในท่ีท างาน (Interpersonal Relation) การส่ือสารไม่วา่จะเป็นการพูดคุยหรือการแสดงออก
ต่างๆ ท าใหก้ารท างานร่วมกนัมีความเขา้ใจตรงกนัและสร้างสมัพนัธไมตรีท่ีดีต่อกนัภายในองคก์ร 

        2.4 ต าแหน่งงาน (Status) ต าแหน่งในอาชีพมีความทา้ทายหรือตอบโจทยค์วามตอ้งการ มีความสุขกบัอาชีพท่ีท า 

        2.5 นโยบายและการบริหารงาน (Policy and Administration) ระบบการจดัการและการบริหารขององค์กร 
เช่น การใหอ้  านาจแก่บุคคลในการใหเ้ขาด าเนินงานไดส้ าเร็จ รวมถึงการติดต่อส่ือสาร 

        2.6 สภาพแวดลอ้มของงาน (Working Conditions) สภาพของงาน ปริมาณงาน ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  

        2.7 ความมัน่คงในงาน (Job Security) ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อความมัน่คงในงาน ความยัง่ยืนในอาชีพ
หรือความมัน่คงขององคก์ร 

 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

        (สุพร เจดีย ์2548) ไดท้ าการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างพนกังาน 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ หน่วยงานบริการการ
บิน หน่วยงานการท่าอากาศยาน หน่วยงานรักษาความปลอดภยั และหน่วยงานกูภ้ยั จ านวน 301 คน โดยศึกษาปัจจยัดา้น
ความพึงพอใจในการท างาน 8 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้น
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ความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นความมัน่คงใน
การท างาน และดา้นค่าตอบแทน พบวา่ ดา้นท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน เช่น บรรลุวตัถุประสงค์
ของงาน และดา้นความรับผิดชอบ เช่น รับผิดชอบงานท่ีถนดัหรืองานใหม่ ดา้นท่ีส าคญัปานกลาง คือ ดา้นลกัษณะของ
งานท่ีปฏิบัติ  เช่น ต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมายเหมาะสมแล้ว ด้านความก้าวหน้า เช่น การเล่ือนต าแหน่ง ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เช่น สร้างสัมพนัธไมตรีท่ีดีต่อกนัภายในองคก์ร ดา้นความมัน่คงในการท างาน เช่น ความ
ยัง่ยืนในอาชีพหรือความมัน่คงขององค์กร ดา้นค่าตอบแทน เช่น รายได ้ค่าจา้งประจ าเดือนท่ีเป็นธรรม และดา้นการ
ปกครองบงัคบับญัชา เช่น ความยติุธรรมในการปกครองบงัคบับญัชาภายในหน่วยงาน 

        (วีรพล จกัษ์ตรีมงคล 2548) ไดท้ าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบวฒันธรรมองค์กรกบัความพึง
พอใจในการท างานของพนกังานฝ่ายครัวการบิน บริษทั การบินไทยจ ากดั (มหาชน) ณ สนามบินดอนเมือง เกบ็รวบรวม
ขอ้มูลดว้ยการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างพนักงาน 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กองปฎิบติัการ กองบริการจดัส่ง กองการ
ภตัตาคาร และกองการผลิต จ านวน 384 คน โดยศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างาน 8 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น
สถานะทางอาชีพ ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นการไดรั้บยอมรับนบัถือ ดา้นความกาวหนา้ 
ดา้นเงินเดือน ดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชา และดา้นสภาพการท างาน พบว่า ดา้นท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ดา้นสถานะทาง
อาชีพ เช่น งานมีช่ือเสียงในระดบัโลกและมีศกัด์ิศรีเป็นท่ียอมรับ ดา้นความส าเร็จในงาน เช่น บรรลุวตัถุประสงค์ของ
งาน ดา้นความมัน่คงในงาน เช่น ความยัง่ยืนในอาชีพหรือความมัน่คงขององคก์ร และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
เช่น มีเกียรติในอาชีพท่ีไดท้ าอยู่ในปัจจุบนั ดา้นท่ีส าคญัปานกลาง คือ ดา้นความกา้วหนา้ เช่น การเล่ือนต าแหน่ง  ดา้น
เงินเดือน เช่น รายได ้ค่าจา้งประจ าเดือนท่ีเป็นธรรม และดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชา เช่น ความยุติธรรมในการ
ปกครองบงัคบับญัชาภายในหน่วยงาน ดา้นท่ีส าคญัน้อย คือ ดา้นสภาพการท างาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงการ
ท างาน 

กรอบแนวความคิดส าหรับการวจัิยเพือ่ “การแบ่งกลุ่ม” 

 
 

 

 

 

 

 ประชากรท่ีจะศึกษา 

 

พนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิง

การบินกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) 

ประชากรกลุ่มยอ่ย 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

กลุ่ม 3 ... 

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

ปัจจยัดา้น ความพึงพอใจในการท างาน ทฤษฎีจูงใจ-ค ้าจุน เฮอร์ซเบอร์ก 
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3. วธิีการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทั้งหมด 407 คน 
การก าหนดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการใชเ้กณฑต์ารางส าเร็จรูปของของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan:1970) ได้
ระบุว่า ระดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และมีการคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างมาท าการศึกษาจ านวน 
198 คน ผูท้  าการวิจยัจ าเป็นตอ้งเพ่ิมขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากท่ีแสดงไวใ้นตารางส าเร็จรูปของ (Krejcie and Morgan:1970)  
จากตวัอย่างจากเดิม 198 คน เป็น 200 คน เม่ือเพ่ิมกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 200 คน ท าให้ระดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
95.05% และมีการคลาดเคล่ือนเปล่ียนเป็นเท่ากบั 0.0495 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผูต้อบ เป็นแบบให้ตรวจสอบรายการ 
(Checklist) และส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจ โดยในแต่ละขอ้จะมีตวัเลือกให้ตอบ 5 ตวัเลือกได้
เพียง 1 ตวัซ่ึงเป็นระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั (Rating Scale) ซ่ึงใชว้ิธีแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale)  

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จยัได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม 
ประกอบดว้ย ฝ่ายบริการน ้ามนัอากาศยาน จ านวน 120 คน ฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค จ านวน 50 คน และ
ฝ่ายเทคนิค จ านวน 30 คน โดยท าการแจกแบบสอบถามและเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง ช่วงวนัและเวลาในการรวบรวม
แบบสอบถามจะอยูใ่นช่วงเดือนธนัวาคม 2557 

ปัจจยัจูงใจ 

        1. ความประสบความส าเร็จในการท างาน 

        2. การไดรั้บการยอมรับ 

        3. ลกัษณะของงาน 

        4. ความรับผดิชอบ 

        5. ความกา้วหนา้ 

ปัจจยัค ้าจุน 

        6. ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 

        7. วธีิบงัคบับญัชา 

        8. ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน 

        9. นโยบายและการบริหารงาน 

        10. สภาพแวดลอ้มของงาน  

        11. ความมัน่คงในงาน 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                        599  
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ โดยใชใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ ไดด้งัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีใชใ้นการอธิบายลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน รายได ้และต าแหน่งงาน และวิเคราะห์ตวัแปรเชิง
ปริมาณ ไดแ้ก่ ดา้นความประสบความส าเร็จ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
ความกา้วหนา้  ดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ดา้นวิธีบงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์ในท่ีท างาน ดา้นนโยบายและการบริหาร 
ดา้นสภาพแวดลอ้มของงาน และดา้นความมัน่คงในงาน 

        ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม โดยใชวิ้ธี Hierachical เพ่ือคน้หาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม          

        ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม โดยใชวิ้ธี Partitioning ซ่ึงเม่ือไดจ้ านวนกลุ่มท่ีตอ้งการจากผลการท าวิธี 
Hierachical แลว้น าจ านวนกลุ่มมาก าหนดจุดเร่ิมตน้ และจดัขอ้มลูแต่ละรายการลงแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี K-means 

        ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มส าหรับแต่ละตวัแปรและท าการสรุปกลุ่ม  

        ขั้นตอนท่ี 5 น าค่าท่ีไดห้ลงัจากวิธี K-means ไปทดสอบ ANOVA เพ่ือใหค่้าท่ีไดต้ ่ากว่า 0.05 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์
ดี และน ามาแบ่งกลุ่มยอ่ย พร้อมตั้งช่ือกลุ่ม 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

      งานวิจยัท่ีศึกษาไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานของ ทฤษฎีจูงใจ -ค ้าจุน เพ่ือใชว้ดั
ระดบัความพึงพอใจของพนกังานในองคก์ร ทั้งหมด 11 ดา้น สามารถแบ่งกลุ่มไดเ้ป็น 3 กลุ่ม สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

        1. ด้านความประสบความส าเร็จ มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผูพ้นักงานทั้ ง 3 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 
พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุพร เจดีย ์2548) ศึกษาความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มท่ี 2 พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัมาก กลุ่มท่ี 3 
พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  

        2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับ มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูพ้นกังานทั้ง 3 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 พนกังานมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วีรพล จกัษ์ตรีมงคล 2548) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
รูปแบบวฒันธรรมองค์กรกับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยจ ากัด 
(มหาชน) ณ สนามบินดอนเมือง กลุ่มท่ี 2 พนกังานมีความพึงพอใจในระดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุธานิธ์ิ นุกลู
อ้ึงอารี 2555) ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ กลุ่มท่ี 
3 พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  

       3. ดา้นลกัษณะงาน มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูพ้นกังานทั้ง 3 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 พนกังานมีความพึง
พอใจในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (พลูศรี จิรพงษเ์มตต ์2550) ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดั ล าปาง กลุ่มท่ี 2 พนกังานมีความพึงพอใจในระดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ (นิพร สามค า 2550) ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารออมสิน สังกดัเขตเชียงราย 
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กลุ่มท่ี 3 พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ศิรลกัษณ์เบญญา มาแสวง 2550) 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกบัความพึงพอใจในการท างานของพนักงานส่วนต าบลในจงัหวดั
ร้อยเอด็  

        4.ดา้นความรับผิดชอบ มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูพ้นกังานทั้ง 3 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 พนกังานมีความ
พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (พูลศรี จิรพงษเ์มตต ์2550) ศึกษาความพึงพอใจในการท างาน
ของพนักงานฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวดั ล าปาง กลุ่มท่ี 2 พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึ ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุพร เจดีย ์2548) ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) กลุ่มท่ี 3 พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

        5. ดา้นความกา้วหนา้ มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูพ้นกังานทั้ง 3 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 พนกังานมีความ
พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วิริญญา ชูราษี 2553) ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของ
บุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี กลุ่มท่ี 2 พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ (จีระพงษ ์ขุนพิลึก 2551) ปัจจยัความพึงพอใจในการท างานท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของครูเขตจอมทอง 
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มท่ี 3 พนักงานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ (กนก
กาญจน์ บุปผาชาติ 2548) ศึกษาความพึงพอใจในการท างาน การสนับสนุนทางสังคม และความเครียดของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี  

        6. ดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บ มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูพ้นกังานทั้ง 3 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 พนกังานมี
ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วิริญญา ชูราษี 2553) ศึกษาความพึงพอใจในการท างาน
ของบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี กลุ่มท่ี 2 พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ 2549) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกบั
ประสิทธิผลการท างานของนกับญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอ่มในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กลุ่มท่ี 3 พนกังาน
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุพร เจดีย ์2548) ศึกษาความพึงพอใจในการท างาน
ของพนกังานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)   

        7. ดา้นวิธีบงัคบับญัชา มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูพ้นกังานทั้ง 3 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 พนกังานมีความ
พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (พูลศรี จิรพงษเ์มตต ์2550) ศึกษาความพึงพอใจในการท างาน
ของพนกังานฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดั ล าปาง กลุ่มท่ี 2 พนักงานมีความพึงพอใจในระดบัมาก กลุ่มท่ี 3 
พนักงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วีรพล จักษ์ตรีมงคล 2548) ศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบวฒันธรรมองคก์รกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานฝ่ายครัวการบิน บริษทั การ
บินไทยจ ากดั (มหาชน) ณ สนามบินดอนเมือง  

        8. ด้านความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผูพ้นักงานทั้ ง 3 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 
พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (จีระพงษ ์ขุนพิลึก 2551) ศึกษาปัจจยัความพึง
พอใจในการท างานท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของครูเขตจอมทอง สังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มท่ี 2 พนกังานมีความพึง
พอใจในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ภทัรินญา แกว้ต๊ิบ 2551) ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของครู 
โรงเรียนเอกชนในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มท่ี 3 พนักงานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ผูร่้วมงาน ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุพร เจดีย ์2548) ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน)  

         9. ด้านนโยบายและการบริหาร มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผูพ้นักงานทั้ ง 3 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 
พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุพร เจดีย ์2548) ศึกษาความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มท่ี 2 พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัมาก กลุ่มท่ี 3 
พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (กนกกาญจน ์บุปผาชาติ 2548) ศึกษาความพึง
พอใจในการท างาน การสนบัสนุนทางสงัคม และความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี  

        10. ด้านสภาพแวดล้อมของงาน มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผูพ้นักงานทั้ ง 3 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 
พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ภทัรินญา แกว้ต๊ิบ 2551) ศึกษาความพึงพอใจ
ในการท างานของครู โรงเรียนเอกชนในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มท่ี 2 พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ศิรลกัษณ์เบญญา มาแสวง 2550) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัความพึง
พอใจในการท างานของพนกังานส่วนต าบลในจงัหวดัร้อยเอด็ กลุ่มท่ี 3 พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี 2555) ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานบริษทั การบิน
ไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่  

        11. ดา้นความมัน่คงในงาน มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูพ้นกังานทั้ง 3 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 พนกังานมี
ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ศิรลกัษณ์เบญญา มาแสวง 2550) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานส่วนต าบลในจงัหวดัร้อยเอด็ กลุ่มท่ี 2 พนกังาน
มีความพึงพอใจในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั(วีรพล จกัษต์รีมงคล 2548) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบ
วฒันธรรมองค์กรกบัความพึงพอใจในการท างานของพนักงานฝ่ายครัวการบิน บริษทั การบินไทยจ ากดั (มหาชน) ณ 
สนามบินดอนเมือง  กลุ่มท่ี 3 พนักงานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุพร เจดีย ์
2548) ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  

5. สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปและข้อเสนอแนะในการศึกษา 

กลุ่มท่ี 1 มีจ านวนสมาชิก 26 คน จากทั้งหมด 200 พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 25 คน มีอายรุะหว่าง 30 
– 39 ปี จ านวน 10 คน มีสถานภาพสมรส จ านวน 18 คน มีการศึกษาระดบัต ากว่าปริญญาตรีและระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 12 คน มีระยะเวลาการท างาน 15 ปีข้ึนไป จ านวน 13 คน มีรายไดต่้อเดือน 9,000 – 20,000 บาท จ านวน 11 คน 
และมีต าแหน่งพนกังานเติมน ้ามนั จ านวน 18 คน 

กลุ่มท่ี 2 มีจ านวนสมาชิก 106 คน จากทั้งหมด 200 พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 69 คน มีอายุระหว่าง 
30 – 39 ปี จ านวน 34 คน มีสถานภาพสมรส จ านวน 59 คน มีการศึกษาระดบัต ากว่าปริญญาตรีและระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 46 คน มีระยะเวลาการท างาน 5 – 15 ปี จ านวน 38 คน มีรายไดต่้อเดือน 9,000 – 20,000 บาท จ านวน 40 คน และ
มีต าแหน่งพนกังานเติมน ้ามนั จ านวน 57 คน 
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กลุ่มท่ี 3 มีจ านวนสมาชิก 69 คน จากทั้งหมด 200 พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 67 คน มีอายรุะหว่าง 40 
– 49 ปี จ านวน 26 คน มีสถานภาพสมรส จ านวน 43 คน มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 32 คน มีระยะเวลา
การท างาน 15 ปีข้ึนไป จ านวน 29 คน มีรายไดต่้อเดือน 9,000 – 20,000 บาท จ านวน 27 คน และมีต าแหน่งพนกังานเติม
น ้ามนั จ านวน 33 คน 

5.2 ขอ้เสนอแนะ  

       1.  กลุ่มตวัอยา่งของพนกังานในงานวิจยัน้ี เป็นตวัอย่างท่ีไดม้าจากการเก็บขอ้มลูเพียงบางต าแหน่งท่ีมีจ านวน
มาก จึงควรมีการเพ่ิมการเกบ็ขอ้มลูจากหลายๆต าแหน่งในองคก์ร 

      2.  เม่ือท าการเกบ็ขอ้มูลมาควรท าการตรวจเช็คขอ้มูลจากแบบสอบถาม วา่ครบถว้นหรือไม่ หรืออาจมีการเก็บ
เผื่อเพ่ือป้องกนัขอ้มูลแบบสอบถามบางชุดไม่สมบรูณ์ เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามบางคนอาจเกิดขอ้ผิดพลาดในการ
ท าแบบสอบถาม ท าใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นนบางรายการ        
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยับรรยากาศองค์กรและวิธีการแบ่งปันความรู้ของพนกังานระหว่าง
องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน 2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยับรรยากาศองค์กรกบัวิธีการแบ่งปัน
ความรู้ของพนกังานในองคก์รภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรสังกดัส่วนกลาง
ขององคก์รภาครัฐ จ านวน 341 คน และพนกังานขององค์กรภาคเอกชน จ านวน 310 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
การเก็บแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช ้t-
test และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั 
 
ค าส าคัญ: การแบ่งปันความรู้, การจัดการความรู้, บรรยากาศองค์กร, องค์กรภาครัฐ, องค์กรภาคเอกชน 
 

Abstract 
The objectives of this study were to 1) compare the organizational climate factors and knowledge sharing methods of 
employees between public and private organizations 2) study the relationship of organizational climate factors and 
knowledge sharing methods of employees in public and private organizations. Data were collected from 341 
employees in public organization (central office) and 310 employees in private organization. Questionnaires survey 
was conducted in the research. Descriptive analysis such as mean and standard deviation will be applied and t-test, 
Pearson correlation coefficient will be verified the hypothesis. 
 
Keywords: Knowledge Sharing, Knowledge Management, Organizational Climate, Public Organization, Private 
Organization 
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1. บทน า 
 
     ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์และการพฒันาสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ น ามาซ่ึงผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
องค์กรต่างๆทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีความรู้เป็นสินทรัพย์ท่ีส าคัญยิ่งในการขับเคล่ือนองค์กรและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั อีกทั้งยงัช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยท่ีองค์กรอ่ืนไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได ้(ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน,์ 2551) องคก์รจึงตอ้งใชก้ลยุทธ์การจดัการความรู้ในการใชค้วามรู้ท่ีมีอยู่
ขององคก์รใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รและสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดว้ยเหตุน้ี 
องคก์รจ านวนมากไดน้ ากลยุทธ์การจดัการความรู้มาใชใ้นการบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จะเห็น
ไดจ้ากการก าหนดรางวลัคุณภาพแห่งชาติและรางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมอบให้กบัองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีมีการบริหารจดัการและผลการด าเนินงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมีประเด็นหน่ึงท่ีไดใ้หค้วามส าคญั
เป็นอย่างมากคือ การจดัการความรู้ ท่ีถือวา่เป็นพ้ืนฐานในการบริหารจดัการผลการด าเนินงานโดยรวม และมุ่งเนน้ให้มี
การรวบรวมถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ในองคก์ร 
     การจดัการความรู้จึงมีความส าคญัยิ่งในการน าองค์กรทั้งหลายสู่ความส าเร็จ ดงันั้น การจดัการความรู้ท่ีองค์กรจะ
น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดไดน้ั้น จึงมีกระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การแบ่งปันความรู้ในองคก์รท่ีมีส่วนส าคญัใน
การเพ่ิมความสามารถและส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร (Yang, 2007) ดงันั้น องค์กรจึงตอ้งให้ความส าคญักับ
วิธีการและการปฏิบติัท่ีท าใหค้วามรู้ถูกแบ่งปันภายใตรู้ปแบบขององคก์รท่ีแตกต่างกนัและเป็นส่ิงส าคญัส าหรับกลยุทธ์
การจดัการความรู้ และท าใหก้ารแบ่งปันความรู้เกิดประสิทธิภาพ (Majewska and Szulczynska, 2014) นอกจากน้ีการท่ี
พนกังานจะน าความรู้ออกมาใชแ้ละมีการแบ่งปันความรู้กนันั้น องคก์รตอ้งมีส่วนสนบัสนุนโดยสร้างบรรยากาศภายใน
องคก์รท่ีดีท่ีท าใหพ้นกังานเกิดความไวว้างใจและมีแนวโนม้ในการแบ่งปันความรู้ต่อเพ่ือนร่วมงาน (Bock et al., 2005) 
     ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงศึกษาถึงวิธีการแบ่งปันความรู้ของพนกังานและปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์รท่ีมีผลต่อการแบ่งปัน
ความรู้ โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองคก์รภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทางใหแ้ก่องคก์ร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาปรับปรุงวิธีการแบ่งปันความรู้ของพนกังานให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
บรรยากาศภายในองค์กรให้เหมาะสมกบัรูปแบบขององค์กร โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบ
ปัจจยับรรยากาศองค์กรและวิธีการแบ่งปันความรู้ของพนักงานระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน 2) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยับรรยากาศองค์กรกับวิธีการแบ่งปันความรู้ของพนักงานในองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     กระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุดและถือเป็นหวัใจของการจดัการความรู้ในองคก์ร คือ การแบ่งปันความรู้ (วิจารณ์  พานิช, 
2548) องค์กรจะสามารถเร่ิมต้นในการจัดการทรัพยากรความรู้ขององค์กรได้ ก็ต่อเม่ือพนักงานมีความเต็มใจท่ีจะ
แบ่งปันความรู้กบัเพ่ือนร่วมงาน (Lin, 2006) การแบ่งปันความรู้จึงถือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความคิดใหม่ๆและพฒันา
โอกาสใหม่ๆทางธุรกิจโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการสร้างประสิทธิภาพในการท างาน
และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Reid, 2003; Noor and Salim, 2011) การแบ่งปันความรู้จึงหมายถึง กระบวนการใน
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การแบ่งปัน แลกเปล่ียน หรือถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานและไม่เก่ียวขอ้งกบั
งานผา่นปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลในองคก์ร ทั้งภายในหน่วยงานและทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือการสร้างความรู้และการประยกุตใ์ช้
ความรู้ในการปฏิบติังาน ซ่ึงพนกังานจะแบ่งปันความรู้ของตนเองแก่บุคคลอ่ืนๆดว้ยวิธีการและการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั
ออกไปตามแนวคิดของ Bartol and Srivastava (2002) ไดก้ล่าวถึงวิธีการแบ่งปันความรู้ 4 วิธี คือ การถ่ายทอดความรู้และ
บนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูลขององค์กรการประชุมอย่างเป็นทางการของหน่วยงานการพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ
ระหว่างพนกังาน และการแบ่งปันความรู้ภายใตชุ้มชนนกัปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Yi (2005) ท่ีกล่าวถึง
การแบ่งปันความรู้ใน 4 วิธี คือ การแบ่งปันความรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษร การส่ือสารโดยการประชุมท่ีเป็นทางการ การมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการโดยการพูดคุย และชุมชนนกัปฏิบติันอกจากน้ีการศึกษาของ Majewska and Szulczynska 
(2014) ไดท้ าการรวบรวมวิธีการแบ่งปันความรู้ท่ีฝังลึกภายในองคก์รวา่มีหลากหลายวิธี ไดแ้ก่ การประชุม ระบบพ่ีเล้ียง 
การรวบรวมและจดัเก็บความรู้ในฐานขอ้มูล การหมุนเวียนงานและเยี่ยมชมหน่วยงานอ่ืนๆ การจดักิจกรรมความรู้ 
รวมถึงการแบ่งปันความรู้โดยใชส่ื้อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อีเมล ์โทรศพัท ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรเป็นตน้ รวมไปถึง บุญดี  บุญญากิจ และคณะ (2547) ท่ีกล่าวถึงวิธีการท่ีใชใ้นการแบ่งปันความรู้ โดยแบ่งตาม
ประเภทของความรู้ ไดแ้ก่ วิธีการแบ่งปันความรู้ท่ีชดัแจง้ คือ การจดัเกบ็ความรู้ในรูปของเอกสาร การเล่าเร่ือง สมุดหนา้
เหลือง และฐานความรู้ อีกทั้งวิธีการแบ่งปันความรู้ท่ีฝังลึก คือ การจดัตั้งทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มนวตักรรมและ
คุณภาพ ชุมชนนกัปฏิบติั ระบบพ่ีเล้ียง การสับเปล่ียนงานและการยืมตวับุคลากร และเวทีการแลกเปล่ียนความรู้ ดงันั้น 
ผูวิ้จยัจึงสรุปวิธีการแบ่งปันความรู้ของพนกังานท่ีไดรั้บการกล่าวถึงมาก ไดแ้ก่ฐานขอ้มูลองคก์รและการจดัเก็บความรู้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร การประชุม การเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ กิจกรรมความรู้ การแลกเปล่ียนหมุนเวียนงานการพดูคุย การ
ใชส่ื้อ และชุมชนนกัปฏิบติั โดยวิธีการแบ่งปันความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูลขององคก์ร รวมถึงการบนัทึกและจดัเก็บ
ความรู้นั้นเป็นการจดัเก็บและการเขา้ถึงความรู้ และเก่ียวขอ้งกบัระบบความจ าขององคก์ร หรือ Organizational memory 
ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีองคก์รเกบ็รวบรวม สะสม และการใชค้วามรู้ท่ีพนกังานสามารถเขา้ถึงได ้(ยุรพร  ศุทธรัตน,์ 2552) ผูว้ิจยั
จึงไม่ไดน้ ามาศึกษาในคร้ังน้ี ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ีจึงศึกษาวิธีการแบ่งปันความรู้โดยแบ่งเป็น 7 วิธี ดงัน้ี  

1. การประชุม  การจดัการประชุมของกลุ่มหรือหน่วยงาน ท่ีก าหนดข้ึนอย่างเฉพาะเจาะจงและเป็นทางการเพ่ือ
การระดมความคิด แบ่งปันขอ้มลูความรู้และประสบการณ์ และคน้หาแนวความคิดใหม่ๆ ท าใหเ้กิดการแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างพนกังานและสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาและประยุกต์ใชใ้นการท างานประกอบไปดว้ย
การจดัประชุมอยา่งเป็นทางการ การประชุมเชิงปฏิบติัการ การประชุมระดมสมอง และการน าเสนองาน 

2. การเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ  พนกังานไดรั้บการถ่ายทอดประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ความเช่ียวชาญในการ
ท างานจากผูเ้ช่ียวชาญภายในองคก์ร ท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะการท างานและสร้างการเรียนรู้แก่พนกังาน รวมไป
ถึงการใช้ระบบพ่ีเล้ียงท่ีเป็นการแบ่งปันข้อมูลความรู้และให้ค าแนะน าในการท างานจากผูมี้ความรู้ให้แก่
พนกังานใหม่ 

3. กิจกรรมความรู้  องคก์รมีการจดักิจกรรมข้ึนในองคก์ร โดยการรวมตวักนัของพนกังานเพ่ือพบปะพดูคุยกนัและ
มีการน าเสนอส่ิงต่างๆแก่ผูอ่ื้นในองค์กรกิจกรรมท่ีให้พนักงานมาร่วมแลกเปล่ียนเร่ืองราวต่างๆและวิธีการ
ท างานเพ่ือความส าเร็จรวมถึงแบ่งปันความลม้เหลวในการท างานแก่ผูอ่ื้นดว้ย เช่น การสัมมนา การจดังาน
วิชาการ เป็นตน้ 

4. การแลกเปล่ียนหมุนเวียนงาน  การแบ่งปันความรู้ของพนกังานผ่านการปฏิบติังาน ท่ีท าให้พนกังานไดเ้รียนรู้
จากเพ่ือนร่วมงานท่ีในหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนๆ โดยการสับเปล่ียนพนกังานไปท างานในหน่วยงานอ่ืนๆ 
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และการยืมตัวพนักงานท่ีมีความสามารถจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือมาช่วยท างานท่ีจะมีการแบ่งปันความรู้ท่ี
หลากหลายเกิดข้ึนในระหวา่งการท างาน 

5. การพูดคุย  พนกังานมีการพูดคุยแลกเปล่ียนเร่ืองราวทัว่ไประหวา่งกนั เช่น ในเวลาพกัจากการท างานและเวลา
พกักลางวนั ภายในหวัขอ้หรือเร่ืองทัว่ไปท่ีอาจไม่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน โดยการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ี
เกิดข้ึนจากความใกลชิ้ดของพนักงานท่ีจะท าให้มีการแบ่งปันความรู้กนั รวมถึงความเต็มใจในการช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงานในเร่ืองต่างๆ 

6. การใชส่ื้อ  พนกังานมีการใชส่ื้อและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้การใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการอ านวยความสะดวกและเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารและเช่ือมโยง
ระหว่างบุคคล เช่น การใชอี้เมล ์การพูดคุยทางโทรศพัท์ระบบอินทราเน็ต และการประชุมผ่านทางวิดิโอ เป็น
ตน้ 

7. ชุมชนนักปฏิบติั  การรวมกลุ่มดว้ยความสมคัรใจของพนักงานในองค์กรเพ่ือการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและความรู้ระหว่างกนัภายใตห้วัขอ้หรือความสนใจร่วมกนั ซ่ึงส่ิงท่ีสนใจดงักล่าวอาจไม่เก่ียวขอ้งกบั
งานกไ็ด ้โดยจุดประสงคข์องชุมชนนกัปฏิบติั คือ สมาชิกท่ีเขา้ร่วมมีความตอ้งการสร้างความสมัพนัธ์และสร้าง
แนวคิดใหม่ๆ เพ่ือการแบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มลูและความรู้กนัภายใตค้วามสนใจร่วมกนั 

     แต่เน่ืองจากพนกังานมกัเก็บความรู้เอาไวก้บัตวัและไม่แบ่งปันแก่ผูอ่ื้น จึงท าใหก้ารแบ่งปันความรู้เป็นกระบวนการ
จดัการความรู้ท่ีเกิดข้ึนไดย้าก ดงันั้น ความสามารถขององคก์รในการสนบัสนุนส่งเสริมใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้ดว้ย
วิธีการต่างๆในองคก์ร จึงถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหก้ลยทุธ์การจดัการความรู้ประสบกบัความส าเร็จ และปัจจยัส าคญั
ใดท่ีช่วยสนับสนุนหรือยบัย ั้งความตั้งใจและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการแบ่งปันความรู้ (Aziz, Wahba, and 
Sagheer, 2013) โดย Tohidinia and Mosakhani (2010) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัหน่ึงท่ีจะมีผลกระทบในการแบ่งปันความรู้ คือ 
บรรยากาศขององคก์ร ซ่ึงถือเป็นตวัผลกัดนัส าคญัท่ีมีอิทธิพลโดยตรงและท าใหพ้นกังานเกิดการแบ่งปันความรู้ (Bock 
et al., 2005; Chen, Chuang, and Chen, 2012) บรรยากาศองคก์ร หมายถึง คุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร
ท่ีคงอยู่กับองค์กรอย่างยาวนานและท าให้องค์กรมีความแตกต่างจากองค์กรอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถรับรู้ไดโ้ดยสมาชิกใน
องค์กร และมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและการแสดงออกทางดา้นพฤติกรรมในการท างาน ผูวิ้จยัจึงรวบรวมแนวคิดและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยับรรยากาศองค์กรท่ีมีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของพนักงาน จากงานวิจยัของ Bock et al. 
(2005) พบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์กรท่ีมีผลต่อการแบ่งปันความรู้ ได้แก่ การให้ความเป็นธรรม การท างานด้วย
นวตักรรม และความร่วมมือของพนักงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Li, Zhu, and Luo (2010) และ Chen, Chuang, 
and Chen (2012) นอกจากน้ีงานวิจยัของ Kanaan, Masa'deh, and Gharibeh (2013) ท่ีพบว่า มีปัจจยัการสนับสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชา ปัจจยัดา้นรางวลัและผลตอบแทน และปัจจยัดา้นการใช้เทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้ 
เช่นเดียวกบัการศึกษาของประศาสน์  นิยม (2554) ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการแบ่งปันความรู้มี 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ วฒันธรรมการเรียนรู้ บทบาทของผูบ้ริหาร ความหลากหลายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร รวมถึงส่ิงจูงใจ ดงันั้น ปัจจยับรรยากาศองคก์รท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1. การสนบัสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน  ความสัมพนัธ์ท่ีดีของพนกังานในองค์กร การปฏิบติัของเพ่ือนร่วมงานดว้ย
ความร่วมมือ การท างานร่วมกัน การช่วยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน บรรยากาศของมิตรภาพ และ
ความสมัพนัธ์ท่ีก่อใหเ้กิดความไวว้างใจระหวา่งกนั 
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2. การสนบัสนุนจากหัวหนา้งาน  การปฏิบติัของหัวหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชาในการสนบัสนุนและช่วยเหลือ
พนกังานในการท างาน ท าใหเ้กิดความไวว้างใจและมีความมุ่งมัน่ในการท างาน 

3. นวตักรรมและความสร้างสรรค์  องค์กรให้การสนับสนุนการท างานของพนักงานด้วยนวตักร รมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอและส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน พนักงานสามารถ
ส่ือสารระหวา่งกนัและแสดงความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 

4. รางวลัและผลตอบแทน  การสนบัสนุนขององคก์รต่อการท างานและการสร้างแรงจูงใจแก่พนกังานโดยการให้
รางวลัและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม ซ่ึงรวมไปถึงผลตอบแทนทั้งท่ีเป็นตวัเงิน เช่น การใหเ้งินเดือน 
และผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เช่น การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งและการยกย่องชมเชย ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการท างานและน าไปสู่พฤติกรรมการท างานท่ีดี 

5. ความเป็นธรรม  การรับรู้ของสมาชิกถึงการปฏิบติัขององคก์รต่อพนกังานดว้ยความยติุธรรม ความเสมอภาคเท่า
เทียมกนั และการมีเหตุผลท่ีชดัเจนซ่ึงจะช่วยใหพ้นกังานเกิดความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ต่อองคก์ร ท่ีส่งผล
ต่อการแสดงพฤติกรรมท่ีดีในการท างาน 

 
     ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัท่ีแสดงใน รูปท่ี 1 ดงัน้ี 
 

                        
 
รูปที่  1    กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือศึกษาปัจจยับรรยากาศองคก์รและวิธีการแบ่งปันความรู้ของพนกังานใน
องคก์รภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีประชากรท่ีศึกษา คือ บุคลากรสังกดัส่วนกลางขององคก์รภาครัฐ 3 องคก์ร ไดแ้ก่ 
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมการพฒันาชุมชน รวม 2,335 คน และพนกังานขององค์กรภาคเอกชน 3 องคก์ร 
ไดแ้ก่ บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากดับริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) และบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากดั รวม 1,377 คน และก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ไดก้ลุ่มตวัอย่างจากองค์กรภาครัฐ
จ านวน 341 คน และกลุ่มตวัอย่างจากองค์กรภาคเอกชนจ านวน 310 คน จากนั้นใช้การสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิตาม

ปัจจยับรรยากาศองค์กร 

- การสนบัสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน 
- การสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน 
- นวตักรรมและความสร้างสรรค ์
- -รางวลัและผลตอบแทน 
- ความเป็นธรรม 

วธีิการแบ่งปันความรู้ 

- การประชุม 
- การเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ 
- กิจกรรมความรู้ 
- การแลกเปล่ียนหมุนเวียนงาน 
- การพดูคุย 
- การใชส่ื้อ 
- ชุมชนนกัปฏิบติั 
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สดัส่วน โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถามท่ีไดพ้ฒันามาจากแนวคิดและงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัวิธีการแบ่งปัน
ความรู้ และตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยับรรยากาศองคก์ร โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นของลิ
เกิร์ต (ในแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3) แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 5 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, 4 เห็นดว้ย, 3 ไม่
แน่ใจ, 2 ไม่เห็นด้วย, 1ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จากนั้นท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวม
แบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบโดยใช ้t-test และการหาความสัมพนัธ์โดย
ใชค่้าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั 
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ คือ ทราบความแตกต่างของปัจจยับรรยากาศองค์กรและวิธีการแบ่งปันความรู้ของ
พนักงานในองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน อีกทั้งยงัทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยับรรยากาศองค์กรกบั
วิธีการแบ่งปันความรู้ของพนกังานในองคก์รภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงจะสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาและ
ปรับปรุงวิธีการเพ่ือสนบัสนุนการแบ่งปันความรู้ของพนกังานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รวมถึงใชเ้ป็น
แนวทางในการเสริมสร้างบรรยากาศองค์กรท่ีดี ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัรูปแบบขององค์กร ท าให้การ
พฒันาการแบ่งปันความรู้ของพนกังานในองคก์รบรรลุความส าเร็จ และสามารถน าไปเป็นขอ้มูลใหแ้ก่ผูบ้ริหารและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาในการวางแผนและปรับปรุงนโยบายดา้นการจดัการความรู้ขององคก์ร รวมถึง
พฒันากลยุทธ์การจดัการความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและน าองค์กรให้กา้วไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
สร้างความเป็นเลิศต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อวฒันธรรมองค์การ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของ
วฒันธรรมองคก์ารกบัสมรรถนะหลกัของบุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั 
ไดแ้ก่ บุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการ โดยกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งหวัหนา้งานหรือเทียบเท่า
ข้ึนไป และ ผูป้ฏิบติังานตามต าแหน่งในสายงาน จ านวน 369 คน ไดม้าจากสูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่างของทาโร ยา
มาเน หลงัจากนั้นท าการสุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นจนครบตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละหน่วยงาน
ของวิทยาเขตบางเขน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามวฒันธรรมองค์การ กับ แบบสอบถาม
สมรรถนะหลกั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที  
(t-test) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่าย ซ่ึงผลวิจยักลุ่มตวัอย่างท่ีท าการเก็บแบบส ารวจไดใ้นคร้ังน้ีคือ  412 คน 
แบ่งเป็น ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานหรือเทียบเท่าข้ึนไป จ านวน 50 คน และ ผูป้ฏิบติังานตามต าแหน่งในสายงาน 
จ านวน  362 คน 
ค าส าคัญ: วัฒนธรรมองค์การ,  สมรรถนะหลกั, บคุลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

Abstract 
This research aims 1) personal factors on organizational culture 2) to study the relationship level between the 
organizational culture and core competency of supporting and academic-staff at Kasetsart University Bangkhen 
Campus. The Samples used in this research were 369 participants divided into two groups including supervisor or 
equivalent and the performance of the position in the line. The samples were selected by Taro Yamane’s Sampling 
Calculation and the stratified sampling to complete the proportion of the samples. The instrument used in this research 
was questionnaire to elicit the opinions on organizational culture and core competency of supporting and academic-
staff. Statistical analysis of data included percentage, mean, standard deviation, t-test, and simple correlation. This 
research sampling results 412 participants including supervisor or equivalent 50 participants and the performance of 
the position in the line 362 participants. 
Keywords: Organizational Culture, Core Competency, Supporting and Academic-Staff 
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1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษามีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ผูเ้รียนมีโอกาสเลือกสถาบนัเพ่ือเขา้ศึกษาไดม้ากข้ึน 
สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ตกอยูใ่นสภาพแข่งขนัทางการศึกษา จึงตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ขา้สู่การแข่งขนัได ้        การพฒันา
บุคลากรให้มีคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้มหาวิทยาลยัมีความโดดเด่นและไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัรวมถึงการเป็น
ประชาคมอาเซียน ท าให้มีการเปิดเสรีทางการคา้ดา้นการศึกษามากข้ึน มีการแลกเปล่ียนก าลงัคน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา การพฒันาบุคลากรตอ้งพร้อมท่ีจะรองรับกบัการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี  วฒันธรรมองคก์ารถือเป็นหวัใจของ
การท างาน เป็นท่ีรวมของค่านิยมหลกั อนัจะส่งผลไปถึงโครงสร้างขององคก์าร การออกแบบการท างาน รวมถึงแบบ
แผนในการประพฤติปฏิบติัของสมาชิกในองค์การ แต่ดว้ยระบบราชการไทยในปัจจุบนัค่อนขา้งเป็นอุปสรรคต่อการ
ท างาน ไม่ทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกภายนอกท่ีตอ้งการความรวดเร็ว รวมทั้งปัญหาเร่ืองค่านิยมและวฒันธรรมท่ี
ฝังรากลึกในระบบราชการ ท าใหผ้ลการปฏิบติังานในหลายหน่วยงาน ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ดว้ยเหตุน้ี จึงท าให้
หน่วยงานราชการทุกหน่วยหนัมาใหค้วามส าคญักบัตวัขา้ราชการหรือบุคลากร ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงจะเป็นตวัจกัรส าคญัใน
การขบัเคล่ือนระบบราชการ(สุมาลี แสงสว่าง,2550 หนา้3)โดยจากการปฏิรูประบบราชการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 ส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐตอ้งมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างระบบราชการให้มีความเหมาะสมคล่องตวัมากยิ่งข้ึน รวมถึงการลด
ความซ ้าซอ้นในการปฏิบติัราชการ ปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ (ชลารักษ ์นุชแดง,2555หนา้1) เพ่ือรองรับราชการยุค
ใหม่ โดยยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลางของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) ซ่ึงเป็นการ
เปล่ียนจุดเนน้มาให้ความส าคญักบัตวัผูป้ฏิบติังานมากยิ่งข้ึน การท่ีจะให้องคก์ารประสบความส าเร็จในการแข่งขนัได้
นั้น จ าเป็นตอ้งมีการจดัการทรัพยากรในองค์การจะเห็นได้ว่า สมรรถนะ(Competency) จึงเป็นเคร่ืองมือ ท่ีเข้ามามี
บทบาทส าคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในปัจจุบนั (มณีรัตน ์ฉตัรอุทยั, 2551 หนา้34) 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในอนาคตก าลงัเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ แต่ดว้ยจุดอ่อนท่ี
มหาวิทยาลยัอยู่ในระบบราชการมานาน บุคลากรของมหาวิทยาลยัจ านวนไม่นอ้ยมีจิตใจผกูติดยูก่บัระบบราชการ คือมี
ความคิดท่ียึดติดกบัระเบียบส าคญักว่าจุดมุ่งหมาย และหากคนเหล่าน้ีไม่สามารถปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมได ้
อาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งด าเนินงานในลกัษณะท่ีไม่ยึดติดกบัระบบราชการอีกทั้งในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา (ปี 
2546-2555) บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีการลาออกดว้ยสาเหตุต่างๆ จ านวนมาก โดยสาเหตุท่ีออกจากงานมาก
ท่ีสุดคือ การลาออก จ านวน 4,217คน  คิดเป็นร้อยละ 71.27 มีอตัราสูงข้ึนตามล าดบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นตน้มา (แผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี พ .ศ.2556-2560)  ท าให้เกิดผลกระทบดา้นอ่ืนๆเป็นอย่าง
มาก เช่น งบประมาณสรรหา การคดัเลือก และงบประมาณท่ีใชใ้นการพฒันาบุคลากร กระบวนการท างานท่ีไม่ต่อเน่ือง 
เป็นตน้ อีกทั้งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีจ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการจ านวนมาก  
เพ่ือรองรับภาระงานภายในมหาวิทยาลยั และยงัเป็นก าลงัหลกัคอยสนบัสนุนภารกิจของมหาวิทยาลยัหลากหลายดา้น 
การท่ีมหาวิทยาลยัจะด าเนินการทุกอย่างไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น บุคลากรสายสนบัสนุน
และช่วยวิชาการ จะตอ้งมีความเขา้ใจแผน ทิศทาง นโยบาย ของมหาวิทยาลยั ค านึงถึงผลประโยชนข์องทางมหาวิทยาลยั
เป็นส าคญั โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลงัความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม สมกบัเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลยั และวฒันธรรมองคก์ารเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการโนม้นา้วใหบุ้คลากรสายสนบัสนุน
ของมหาวิทาลยัปฏิบัติหน้าท่ีภารกิจ เพ่ือส่งเสริมและมุ่งไปสู่การบรรลุแผน วตัถุประสงค์ ของมหาวิทยาลยัท่ีตั้งไว ้
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(ลักขณ า พัน ธ์ุวรวัฒน์ ,2556) และเพ่ื อการเต รีมความพ ร้อมส าห รับการเป ล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิด ข้ึนกับ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในอนาคต  ดงันั้นจึงควรใหค้วามส าคญัและมีความสนใจกบับุคลากรสายสนบัสนุนและช่วย
วิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของ
การพัฒนาบุคลากร จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี พ .ศ.2556-2560 โดยค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวข้องประกอบดว้ย ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทศัน์ และ พนัธกิจ อตัลกัษณ์ ค่านิยม องคก์าร ขอ้มูลบุคลากร และสมรรถนะบุคลากร จึงเป็นท่ีสนใจว่าวฒันธรรม
องค์การท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัมีความสอดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกัของบุคลากรตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไวต้ามแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากรหรือไม่อยา่งไร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1วฒันธรรมองค์การ 
 วฒันธรรม มีความหมายครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุกอยา่งอนัเป็นแบบแผนในความคิด และการกระท าท่ีแสดงออก
ถึงวิถีของมนุษยใ์นสังคม วฒันธรรมท าใหค้นรวมตวักนัเป็นสังคม มีการรวมตวักนัอย่างเป็นระเบียบ วฒันธรรมจะเป็น
ศูนยร์วมพลงัยึดเหน่ียวบุคลากรเขา้ดว้ยกนั จึงมีผลต่อความส าเร็จทุกองคก์ร (กมลวรรณ มิตรมาก, 2556)  เป็นส่ิงหล่อ
หลอมให้คนในองคก์ารอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ลดความขดัแยง้ ท าให้องค์การพฒันาไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จ 
(สุกัญญา มกุฏอรฤดี,2554) Cooke and Lafferty  (1989 อ้างถึงใน ลักขณา พันธ์ุวรวฒัน์ ,2556)ได้ศึกษาวฒันธรรม
องค์การโดยการรับรู้ของบุคคลในองค์การในแง่ของพฤติกรรม การแสดงอกและบรรทดัฐานในการปฏิบติังานของ
สมาชิกในองค์การ ทั้งสองไดพ้ฒันาแบบส ารวจวฒันธรรมองค์การ คือ The Organizational Culture Inventory (OCI) 
เพ่ือเป็นการประเมินการรับรู้พฤติกรรมท่ีเป็นบรรทดัฐาน และส่ิงท่ีองค์การคาดหวงัจากผูป้ฏิบติังานในองค์การนั้นๆ 
เคร่ืองมือดงักล่าวน้ี Cooke and Lafferty ไดส้ร้างข้ึนจากหลายกรอบแนวคิดทฤษฎี ทั้งจากแนวคิดแรงจูงใจและความ
ตอ้งการของ Maslow (1954 อา้งถึงใน ลกัขณา พนัธ์ุวรวฒัน์,2556) และแนวคิดภาวะผูน้ าของ Morse & Stogdill  (1963 
อา้งถึงใน บุศรา กายี ,2546) มาพฒันาเป็นกรอบในการศึกษา และมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัวฒันธรรมของสังคมไทย ซ่ึง
พบวา่องคก์ารท่ีจะประสบผลส าเร็จ ตอบสนองต่อเป้าหมายขององคก์าร และสมาชิกทุกคนในองคก์ารพึงพอใจข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะวฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค์ซ่ึงประกอบไปดว้ย มิติเน้นความส าเร็จ เน้นสัจการแห่งตน เนน้บุคคล
และการสนบัสนุน เนน้ไมตรีสัมพทัธ์ จากการศึกษากรอบแนวคิดของ Cooke and Lafferty (1989 อา้งถึงใน สุมาลี แสง
สว่าง,2550) พบว่า วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค์เป็นวฒันธรรมท่ีให้ประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์การ กล่าวคือ 
เป็นวฒันธรรมองค์การท่ีให้ความส าคญักบัความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การ ภายใตบ้รรยากาศการท างานแบบ
ระบบเปิด เนน้ใหบุ้คลากรมีการบริหารจดัการดว้ยตนเอง ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม และความมีอิสระในการ
แสดงออกถึงศกัยภาพในการท างาน การให้การสนบัสนุนและประสานงานซ่ึงกนัและกนั จึงนบัไดว้่า เป็นวฒันธรรม
องคก์ารทางบวกท่ีมีความส าคญัและเป็นท่ีพึงประสงค ์สอดคลอ้งกบั Chalene (1990 อา้งถึงใน จารุวรรณ ประดา,2545) 
พบว่าฝ่ายการพยาบาลท่ีมีวฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค์ท่ีมุ่งความส าเร็จ สัจการแห่งตน มุ่งบุคคลและการ
สนบัสนุน จะท าใหก้ารพยาบาลมีคุณภาพสูง Patterson (1999 อา้งถึงใน พร ภิเศก,2546) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองคก์ารกบั
ผลการปฏิบติังานของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั Southern Missisipi พบว่าผลการปฏิบติังานของอาจารยไ์ดรั้บอิทธิพลจาก
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์อย่างมาก Balthazard ,Cooke and Potter (2006) ศึกษาพบความสัมพนัธ์ทางบวก



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                        614  
 

ระหว่างประสิทธิภาพองคก์าร ประสิทธิภาพบุคลากรกบัวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์ทินวุฒิ        สีละพฒัน์  
(2547อา้งถึงใน เกวลี ดวงก าเหนิด,2551) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์แสดงถึงวฒันธรรมองค์การ
ทางบวก ในการให้ประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์การ  สาทร ภูริโสภิษฐ์ (2549อา้งถึงในเกวลี ดวงก าเหนิด,2551) พบว่า 
วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ ตรงกนัขา้ม ถา้วฒันธรรมมีลกัษณะตั้งรับ-กา้วร้าว คือ เนน้การแข่งขนั เนน้อ านาจ 
เน้นความขัดแยง้และเน้นความสมบูรณ์แบบ หรือวฒันธรรมลกัษณะตั้ งรับ-เฉ่ือยชา คือเน้นการเห็นพ้องด้วย ยึด
กฎระเบียบแบบแผนเขม้งวด เนน้การพ่ึงพาผูอ่ื้น และเนน้การหลีกเล่ียง จะเกิดเป็นความอ่อนแอของวฒันธรรมองคก์ารท่ี
มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อองค์การทั้งในดา้นผลผลิตและการพฒันาองค์การ สุมาลี แสงสว่าง (2550) กล่าวว่าวฒันธรรม
องคก์ารจึงน่าจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยใหบุ้คลากรในองคก์ารเกิดสมรรถนะหลกัตามท่ีองคก์ารคาดหวงั 
 
2.2 สมรรถนะหลกั 
 McClelland(1973) ไดแ้บ่งสมรรถนะออกเป็นสองประเภท คือ สมรรถนะหลกัขององคก์ารเป็นส่ิงท่ีองคก์ารท า
ไดดี้ท่ีสุดเพ่ือตอบสนองเป้าหมายทางยทุธศาสตร์และเป็นแนวทางในการศึกษากระบวนการท างานต่างๆท่ีท าใหอ้งคก์าร
มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และสมรรถนะของบุคคลส าหรับต าแหน่งเป็นส่ิงท่ีท าใหบุ้คคลท างานในต าแหน่งท่ีตน
รับผิดชอบไดดี้กว่าผูอ่ื้น  สมรรถนะหลกั (Core Competency) คือ ลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
ความรู้ ความสามารถ คุณลกัษณะเฉพาะของบุคลากรในทุกระดบัทุกต าแหน่ง และทุกกลุ่มงานในองคก์ารท่ีจ าเป็นตอ้งมี 
เพ่ือสนบัสนุนใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายและภารกิจตามวิสัยทศัน์ท่ีก าหนด (พรชนก เกตุกณัฑร,2551หนา้5)  สุ
กญัญา รัศมีธรรมโชติ  (2548 อา้งถึงใน ปรทิพย ์พนัธ์ุมณี,2555)ไดก้ล่าวเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัไวว้่า เป็นกลุ่มความรู้
ทางเทคนิคท่ีเป็นหวัใจขององคก์าร ท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีลอกเลียนแบบไดย้าก และ
สมรรถนะหลกันั้นก็เป็นส่ิงท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารขององค์การต่างๆก าหนดข้ึน เสถียร คามีศกัด์ิ (2554) กล่าวว่า ท่ีตอ้งให้
สภาสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด เพราะว่าตอ้งสอดคลอ้งกบั ปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจของสถาบนั โดยตอ้งหล่อหลอมให้
บุคลากรทั้งสถาบนัมีพฤติกรรมไปตามนั้น จะไดพ้าองคาพยบทั้งองค์กรไปดว้ยกนัทั้งหมดมีค่านิยมทั้งองคก์รลกัษณะ
คลา้ยกนั อนัเช่ือไดว้่าจะน าพาองค์กรบรรลุความส าเร็จตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายเอาไว ้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จึงได้
ก าหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรทุกประเภท ทุกสายงานไว้  (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2556-2560)  ดงัน้ี 
 1.การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 
 2.การบริการท่ีดี 
 3.การสัง่สมความเช่ียวชาญ 
 4.คุณธรรมจริยธรรม 
 5.การท างานเป็นทีม 
 ซ่ึงสมรรถนะหลกัดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกัของขา้ราชการพลเรือน เร่ือง มาตรฐานและ
แนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับขา้ราชการพลเรือนสามญั ก าหนดค า
จ ากดัความของสมรรถนะหลกั ว่าเป็นคุณลกัษณะร่วมกนัของขา้ราชการพลเรือนทั้งระบบ เพ่ือเป็นเคร่ืองหล่อหลอม
ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกนั (ส านักงาน ก.พ.,2553)และยงัมีความสอดคลอ้งกบั กญัญาฎา พวงมะลิ  
(2556 ) ได้ ศึ กษ าพ บ ว่ าส มรรถนะห ลัก ในการป ฏิบั ติ งาน ของบุ คล ากรส านั ก งาน วิท ยา เขตศ รีร าช า 
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มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ดา้นการบริการท่ีดี ดา้น
ร่วมแรงร่วมใจ ดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิ และดา้นสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
 
2.3 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ลกัขณา พนัธ์ุวรวฒัน์ (2556) ศึกษาวิจยัวฒันธรรมองค์การ และการมีส่วนร่วมในแผนการด าเนินงานประจ าปี
ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า คณะวนศาสตร์ มีระดบั
วฒันธรรมองค์การสร้างสรรค์อยู่ในระดบัสูง ในมิติเน้นสัจการแห่งตนสูงสุด 4.27 ลกัษณะตั้งรับ-เฉ่ือยชา ในมิติเน้น
กฎระเบียบสูงสุด 3.98 และลกัษณะตั้งรับ-กา้วร้าวอยู่ในระดบัปานกลาง 3.24 โดยมีมิติเน้นความสมบูรณ์แบบสูงสุด 
3.58สรุป วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค์กบัการมีส่วนร่วมในแผนงานประจ าปี ส านกังานเลขานุการ คณะวน
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความสมัพนัธ์กนั 

บงกช คูณผล (2552) ศึกษาวิจยัวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิผลองคก์ารของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พบว่า
โดยภาพรวมมีระดบัวฒันธรรมองคก์ารในเชิงสร้างสรรค์โดยรวมในระดบัมาก3.52 โดยมีมิติเนน้ความส าเร็จมากท่ีสุด 
3.63 รองลงมาคือตั้งรับ-กา้วร้าว โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 3.32 และลกัษณะตั้งรับ-เฉ่ือยชา อยูร่ะดบัปานกลาง 3.28 
และพบว่า วฒันธรรมท่ีเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาหน่วยงานและผลกัดนัใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย ขอ้เสนอแนะท่ีพบ
มาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มิติเนน้บุคคลและการกระตุน้ มิติเนน้ไมตรีสมัพทัธ์ มิติเนน้ความส าเร็จ  

พินิจ หนูเกตุ (2551) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองค์การและความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การไดแ้ก่ ปัจจยัทางวฒันธรรมองคก์ารแบบ
สร้างสรรค ์มิติการใหค้วามส าคญักบับุคคลและการกระตุน้ วฒันธรรมองคก์ารแบบตั้งรับ-กา้วร้าว มิติมุ่งคดัคา้นและมิติ
มุ่งแข่งขนั ปัจจยั ดา้นความพึงพอใจในงาน ดา้นการยอมรับและการบรรลุผลส าเร็จ ทั้งหมดร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผล
องคก์ารไดม้ากถึงร้อยละ 68 

กนกวรรณ ขดัโพธ์ิ (2556) ไดท้ าการศึกษาสมรรถนะในการปฏิบติังานและความตอ้งการพฒันาสมรรถนะใน
การปฏิบติังานของบุคลากร สายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมของผูบ้ริหารและบุคลากรสาย
สนบัสนุน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน อยู่ในระดบัมาก 3.746 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 3.876 รองลงมาคือดา้น
การท างานเป็นทีม 

ชลารักษ ์นุชแดง (2555)  ไดท้ าการศึกษาวิจยั เร่ืองการพฒันาสมรรถนะหลกัของขา้ราชการพลเรือนกรมการ
พฒันาชุมชน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า สมรรถนะหลกัท่ีคาดหวงักบัสมรรถนะหลกัท่ีเป็นจริงของขา้ราชการพลเรือน
กรมการพฒันาชุมชนในภาพรวมสมรรถนะหลกัท่ีคาดหวงัอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด สมรรถนะหลกัท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดบั
มาก ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลต่างระหว่างสมรรถนะหลกัท่ีคาดหวงักับสมรรถนะท่ีเป็นจริง พบว่า การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ การสั่งสมความเช่ียวชาญ การคิดวิเคราะห์ การพฒันาชุมชน การบริการท่ีดี การท างานท่ีดี และจริยธรรมมี
ความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สุมาลี แสงสว่าง (2550) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมองคก์ารกบัสมรรถนะหลกัของบุคลากรในกรม
ราชทณัฑ์ พบว่าตวัแปรวฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรคมี์ความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะหลกัของบุคลากรในกรม
ราชทณัฑ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 มากท่ีสุด รองลงมาคือลกัษณะตั้งรับกา้วร้าว โดยตวัแปรทั้ง 2 ตวัมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสมรรถนะหลกัของบุคลากรในกรมราชทณัฑไ์ดร้้อยละ 34.4 
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3. วธีิการศึกษาวจิยั 

3.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวจิัย 
จากการทบทวนงานวิจยัท่ีผา่นมา ท าใหส้ามารถก าหนดตวัแปรท่ีใชศึ้กษาของลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารกบั

สมรรถนะหลกัของบุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดงัรูปท่ี 1 
 

 

 
 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคดิที่ใช้ในงานวจิัย 
 

3.2 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 

งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ 
บุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จ านวน 4,718 คน (กองการ
เจา้หนา้ท่ี ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป และ ผูป้ฏิบติังานตามต าแหน่งในสายงาน จากการค านวณ สูตร Taro Yamane ท่ีค่าความคลาดเคล่ือน (e) 
เท่ากบั .05 จ านวน เท่ากบั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ              อาย ุ               ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีไดรั้บ 

ระยะเวลาการปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ต าแหน่งของบุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการ 

 

ลกัษณะวฒันธรรมองค์การ 

1.วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะ

สร้างสรรค ์

2.วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะ   

ตั้งรับ-เฉ่ือยชา 

3.วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะ   

ตั้งรับ-กา้วร้าว 

สมรรถนะหลกัของบุคลากรทุก

ประเภททุกสายงาน 

1.การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 

2.การบริการท่ีดี 

3.การสัง่สมความเช่ียวชาญในอาชีพ 

4.คุณธรรมจริยธรรม 

5.การท างานเป็นทีม 
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n            =                     N 

      1 + N (e) 2 

 จะได ้         =          4,718                                                                                                      (1) 

              1 + 4,718 (0.05) 2 

  =        368.737  หรือ  369 ตวัอยา่ง 

หลงัจากก าหนดกลุ่มตวัอย่าง แบบ Yamane แลว้ น าประชากรแต่ละหน่วยงานมาค านวณ แบบก าหนดตาม

สัดส่วน (Proportionate) ของหน่วยงานในวิทยาเขตบางเขน 25 หน่วยงานจะได้จ านวนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ

หน่วยงาน เพ่ือใชเ้ป็นจ านวนในการท าชุดแบบสอบถามต่อไป 

3.3 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมอืในการวจิยั 

 ผูว้ิจยัได ้ศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมเอกสารแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ารกบั
สมรรถนะหลกั เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  ด าเนินการดงัน้ี 
 1.ผูว้ิจยัศึกษา วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ และเตรียมความรู้ในเร่ืองระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณโดยออกแบบวิจยัใน
รูปแบบเชิงพรรณนาและน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความ
ถกูตอ้งเท่ียงตรง(Validity) ในเชิงเน้ือหาของขอ้ค าถามในแต่ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหลงัจากนั้นก็
น ามาแกไ้ขปรับปรุงเพ่ือด าเนินการในขั้นต่อไป 
 2.การหาความเช่ือมัน่ ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มประชากรในกลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่ม
ท่ีจะท าการศึกษา จ านวน 40 คน (Pre-test) ซ่ึงมิไดเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง จากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) เป็นรายขอ้โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปSPSS for Windows โดยใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิความ
เช่ือมัน่ Cronbach (Cronbach’s Reliability Coefficient) แลว้ประมวลผลเพ่ือใหไ้ดค่้าไม่ต ่ากวา่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการทดลอง (Try Out) แบบสอบถามกบับุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการท่ีมิใช่กลุ่มตวัอย่าง 
ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน 40 ชุด ได้กลบัคืนมา 39 ชุด เพ่ือดูความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม โดยผูต้อบแบบสอบถามไม่มีข้อค าถามสงสัยในแบบสอบถาม และผูวิ้จัยทดสอบค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม 2 ส่วน ดงัน้ี 
 แบบสอบถาม วฒันธรรมองคก์าร  (Organizational Culture) ค่าความเช่ือมัน่ 0.911 
 แบบสอบถาม สมรรถนะหลกั (Core Competency)   ค่าความเช่ือมัน่ 0.962 
 
3.4การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไป ของผูต้อบแบบสอบถามเร่ือง เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏิบติังานในวิทยาเขตบางเขน และต าแหน่ง ใชส้ถิติค่าความถ่ี การหาร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล่ีย 
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(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นสถิติอธิบายขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ส าหรับสถิติ
อา้งอิง ส าหรับตอบค าถามในการวิจยั ดงัน้ี 

1.การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกนั โดยใช ้t-test
แบบ independentไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ , ต าแหน่งของบุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการ 

2.การทดสอบสมมติฐานทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช ้
F– test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance : F-test ) เพ่ือใชท้ดสอบสมมติฐาน ดา้น 
อาย,ุ ระดบัการศึกษาและระยะเวลาในปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

3.สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียรสัน (Pearson Product moment correlation coefficient) ให้
หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็นอิสระต่อกัน เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน และอธิบายความสัมพันธ์ของ
วฒันธรรมองคก์ารกบัสมรรถนะหลกัของบุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  
 ผลการศึกษาวิจยัท่ีคาดว่าจะไดรั้บคร้ังน้ีคือ ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุนและช่วย
วิชาการในมหาวิทยาลยัท่ีมีต่อวฒันธรรมองคก์าร และความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมองคก์ารกบัสมรรถนะหลกัตลอดจน
ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเกิดสมรรถนะหลกัของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ซ่ึงสามารถใช้เป็นขอ้มูล
ส าหรับหน่วยงาน เช่น กองการเจา้หนา้ท่ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการน าไปพฒันาสมรรถนะของบุคลากรต่อไป 
ผูวิ้จยัคาดว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆในการน าไปประยุกตใ์ช ้เพ่ือ
ปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ารในทางลบ และการพฒันาสมรรถนะหลกัในดา้นท่ีดอ้ย รวมถึงเกิดการสร้างองค์ความรู้
เก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะและการพฒันาบุคลากรทางสายงานสนบัสนุนและช่วยวิชาการ น าไปสู่การพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ารต่อไปในอนาคต 
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การประเมินปัจจยัที่น าไปสู่ความส าเร็จต่อการบริหาร 
ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิารองค์กรในธุรกจิธนาคาร 

The Assessment that Lead to Success of Commercial 
Bank’s Operational Risk Management 

วไิลลกัษ์ วงศ์ตระกูลอารี1และ ศุภชาต เอีย่มรัตนกูล2 

Vilailux Wongtrakularee and Supachart Iamratanakul  
 

บทคดัย่อ 
 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือหากรอบแนวคิดดว้ยการทบทวนวรรณกรรมในการวิจยั เร่ือง การประเมินปัจจยัท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จต่อการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์รในธุรกิจธนาคาร โดยพบตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ปัจจยัภายใต้
การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์ร และความสัมฤทธ์ิผลของการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์ร จาก
การศึกษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี ปัจจยัภายใตก้ารบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์รมีหกประเภท ภายในปัจจยัทั้งหก
ประเภทนั้นปัจจยัใดส่งผลใหก้ารบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์รสมัฤทธ์ิผล และเม่ือทราบว่าปัจจยัใดคือปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลใหก้ารบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์รสมัฤทธ์ิผล จะท าการตรวจสอบปัจจยัดา้นนั้น และท า
การปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการองค์กร, ความส าเร็จต่อการบริหารความเส่ียง, ความเส่ียง, ประสิทธิภาพ, 
ธุรกิจธนาคาร 
 

Abstract 
This article is objective to seek for a frame of philosophy of the assessment that leads to success of commercial bank’s 
operational risk management by studying of others related research literatures. Two concerned factors founded from 
the study are (1) Factor from corporate operational risk management and (2) Achievement of corporate operational 
risk management. From the study, there are six factor categories under corporate operational risk management and 
each factor has its own sub-titles. We will assess to find title that effect the most to the success of operational risk 
management and improve that title efficiency. 
Keyword: Corporate operational risk management, Success to risk management, Risk, Efficiency, Bank business 
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1. บทน า 
 
     PRICEWATERHOUSECOOPERS (2547) การสร้างมูลค่าองค์กรให้สุงสุดภายใตส้ภาวะการท่ีไม่แน่นอนในการ
ด าเนินธุรกิจ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ในปัจจุบนัยอมรับว่า เหตุผลเบ้ืองตน้ท่ีสนบัสนุนให้มีการบริหารความเส่ียงในองค์กร 
คือ การท่ีทุกองค์กรตอ้งพยายามสร้าง หรือเพ่ิมมูลค่าให้กบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทั้งปวง แมว้่ามีความไม่แน่นอน มูลค่า
ขององค์กรเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดเ้พียงใด ข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูบ้ริหารในการตดัสินใจ การก าหนดกลยุทธ์การ
บริหารงานประจ าวนัในองคก์รนั้นๆ 
     การบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk Management) เป็นกระบวนการท่ีมีระบบสามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกองค์กร
และทุกธุรกิจ เพ่ือบ่งช้ีเหตุการณ์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง จดัล าดบัความส าคญั และจดัการความเส่ียง โดยการ
บริหารความเส่ียงขององคก์รจะช่วยใหเ้กิดผลต่อไปน้ี 

- สนับสนุนให้องค์กรสามารถพิจารณาระดบัความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได ้หรือตอ้งการท่ีจะยอมรับเพ่ือสร้ าง
มลูค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ 

- ก าหนดกรอบการด าเนินงานให้แก่องค์กรเพ่ือให้สามารถบริหารความไม่แน่นอน ความเส่ียงและโอกาสของ
ธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค ์เพ่ือหากรอบแนวคิดดว้ยการทบทวนวรรณกรรม เร่ือง การประเมินปัจจยัท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จต่อการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์รในธุรกิจธนาคาร เพ่ือสามารถอธิบายถึงแต่ละปัจจยัภายใตก้าร
บริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์รทั้งหกประเภท ปัจจยัใดท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ
องคก์รแต่ละประเภทใหส้ัมฤทธ์ิผล จากนั้นสามารถน าผลการศึกษาไปใชใ้นการตั้งกรอบแนวความคิดการวิจยั ดว้ยการ
วิจยัเชิงคุณภาพ แลว้น าผลการวิจยัไปพฒันาเพ่ิมความส าเร็จของการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์รในธุรกิจ
ธนาคาร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัความส าคัญของการบริหารความเส่ียง 
 
     เมธา สุวรรณสาร (2550)  เหตุการณ์ และความไม่แน่นอนต่างๆ ท่ีท าให้องค์กรไม่อาจบรรลุเป้าหมายไดใ้นเวลาท่ี
ก าหนด ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีองคก์รตอ้งมีแนวทางจดัการ ควบคุม และตรวจสอบท่ีตน้เหตุ โดยการระบุปัจจยัเส่ียงและ
ก าหนดวิธีการ และกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีสาคญัของการกากบัดูแลกิจการท่ีดี   
     องค์กรทั่วไปจะจัดให้มีกระบวนการบริหาร เพ่ือให้แน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่ายงัสามารถบรรลุเป้าหมายตาม
มาตรการพ้ืนฐาน ตามแผนงาน ตามพนัธกิจได ้โดยการระบุความเส่ียงจากปัจจยัภายใน และจากปัจจยัภายนอกอยา่งเป็น
ระบบ และพิจารณาแนวทางการจดัการเป็นการล่วงหนา้ท่ีจะขจดัปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือกา้วไปสู่วตัถุประสงค์และ
วิสยัทศันท่ี์องคก์รตั้งไวไ้ด ้
     การบริหารความเส่ียง (Risk Management) เป็นกลวิธีท่ีเป็นเหตุเป็นผลท่ีน ามาใช้ในการบ่งช้ี วิเคราะห์ ประเมิน 
จดัการ ติดตาม และส่ือสารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหน่วยงาน/ฝ่ายงาน หรือกระบวนการด าเนินงานขององคก์ร 
เพ่ือช่วยลดความสูญเสียในการไม่บรรลุเป้าหมายใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดและเพ่ิมโอกาสแก่องคก์รมากท่ีสุด 
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     PRICEWATERHOUSECOOPERS (2547) การบริหารความเส่ียงช่วยใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีลด
อุปสรรค หรือส่ิงท่ีไม่คาดหวงัท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในดา้นผลก าไรและการปฏิบติังานป้องกนัความเสียหายต่อทรัพยากรของ
องค์กร และสร้างความมัน่ใจในการรายงานและการปฏิบติัตามกฏระเบียบ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผู ้
ศึกษาพบวา่การบริหารความเส่ียงจึงมีประโยชนห์ลายประการ ดงัน้ี 
     1.  ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) และกลยุทธ์ขององคก์ร ความเส่ียงท่ียอมรับได ้
คือ ความไม่แน่นอนโดยรวมท่ีองค์กรยอมรับไดโ้ดยยงัคงใหธุ้รกิจสามารถบรรลุเป้าหมาย ความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้ป็น
ปัจจยัท่ีสาคญัในการประเมินทางเลือกในการด าเนินกลยุทธ์ 
     2.  การบริหารความเส่ียงสนับสนุนให้องค์กรสามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ประเมินความเส่ียง และจดัการความเส่ียงให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์า้นการเติบโตและผลตอบแทนของธุรกิจ 
     3.  การจดัการความเส่ียง เน่ืองจากการบริหารความเส่ียงครอบคลุมเหตุการณ์ทั้ งหมดท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่จ ากัด 
เพียงแต่ส่ิงท่ีเป็นความเสียหายจึงช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถบ่งช้ีและใชป้ระโยชน์จากเหตุการณ์ในเชิงบวกไดอ้ย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
     4.  การลดความสูญเสียและส่ิงท่ีไม่คาดหวงัจากการด าเนินงาน ช่วยให้องค์กรตระหนกัถึงเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน
ในทางเสียหาย ประเมินความเส่ียง และกาหนดวิธีจดัการ 
     5.  การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร องค์กรทุกแห่งประสบกบัความเส่ียงมากมายซ่ึงมีผลต่อหน่วยงานและการ
ปฏิบติังานต่างๆ การบริหารความเส่ียงช่วยใหเ้ห็นวา่ความเส่ียงมีความเช่ือมโยงกนั ดงันั้น การจดัการความเส่ียงทั้ง หมด
จึงควรมองความเส่ียงในภาพรวมขององคก์ร 
     6.  การสร้างโอกาส การพิจารณาเหตุการณ์ทั้ งหมดท่ีอาจเกิดข้ึนต่อองค์กรโดยไม่จ ากดัเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็น                   
ความเสียหาย ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถบ่งช้ีและใชป้ระโยชนจ์ากเหตุการณ์ในเชิงบวกไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2.2  ค าจ ากดัความของความเส่ียงหลกั 
 
     ธนาคารแห่งประเทศไทย (2546) ไดแ้บ่งประเภทความเส่ียงหลกัดงัน้ี 
     1.  ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยทุธ์ แผนด าเนินงานและการน าไปปฏิบติั
ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อรายได ้เงินกองทุน หรือ
การด ารงอยูข่องกิจการ 
     2.  ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง โอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงไว ้รวมถึง
โอกาสท่ีคู่คา้จะถูกปรับลดอนัดบัความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของสถาบัน
การเงิน 
     3.  ความเส่ียงดา้นตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของสถาบัน
การเงิน 
     4.  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีสถาบนัการเงินไม่สามารถช าระหน้ีสินและภาระ
ผกูพนัเม่ือถึงก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือ
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สามารถหาเงินมาช าระไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกว่าระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุน
ของสถาบนัการเงิน 
     5.  ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการขาดการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และการขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน คน 
ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของสถาบนัการเงิน 
 
2.3  แนวคิดเกีย่วกบัภาพรวมของการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัตกิารองค์กร 
 
     ธนาคารแห่งประเทศไทย (2556) ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย 
อนัเน่ืองมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของ 

- กระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control) 
- บุคลากรและระบบงาน (People and System) 
- เหตุการณ์ภายนอก (External) 

    ธนาคารแห่งประเทศไทย (2546) ไดจ้ าแนกประเภทของความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ดงัน้ี 
     ความเส่ียงจากการทุจริตจากภายใน เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริตของบุคคลภายในองคก์ร เพ่ือใหผ้ลประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนจากการทุจริตดงักล่าวตกแก่พวกพอ้ง 
     ความเส่ียงจากการทุจริตจากภายนอก เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริตของบุคคลภายนอกองคก์ร แต่ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายโดยตรงต่อสถาบนัการเงิน 
     ความเส่ียงจากการจา้งงาน และความปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบติังาน เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจา้งงาน
ท่ีไม่เหมาะสม การจ่ายค่าตอบแทน หรือการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งไม่เป็นธรรม ยงัรวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก
การก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงานท่ีไม่
เพียงพอ  จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนกังาน อนัเน่ืองมาจากโรคภยั หรือไดรั้บบาดเจบ็จากอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจาก
การปฏิบติังานได ้
     ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของทรัพยสิ์น เป็นความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของสถาบนัการเงิน
อนัเน่ืองมาจากอุบติัภยัต่างๆ 
     ความเส่ียงจากการขดัขอ้งและหยดุชะงกัของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากระบบงาน
ท่ีผิดปกติ หรือการหยดุท างานของระบบงานดา้นต่าง ๆ 
     ความเส่ียงจากกระบวนการท างาน เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากความผิดพลาดในวิธีปฏิบติังาน (Methodology) ความ
ผิดพลาดของระบบการปฏิบัติงาน  หรือความผิดพลาด จากการปฏิบัติงานของพนักงานภายในสถาบันการเงินและ
พนกังานจากการจา้งงานภายนอก 
     ความเส่ียงจากลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์และวิธีปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากวิธีปฏิบติัในการด าเนิน
ธุรกิจ กระบวนการออกผลิตภัณฑ์ และการเข้าถึงข้อมูลลูกคา้ท่ีไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัท่ีทางการก าหนด 
     จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์รมี 5 ประเภท คือ 
     1.  การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
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     2.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
     3.  การติดตามความเส่ียง (Risk Monitoring) 
     4.  การควบคุมและลดความเส่ียง (Risk Control / Mitigation) 
     5.  การจดัเกบ็ขอ้มลูและรายงานความเส่ียง (Data Collection and Reporting) 
 
2.4  แนวคิดการตดัสินใจด้วยวิธีการวเิคราะห์เชิงล าดบัช้ัน 
 
     รศ.ระพีพรรณ พิริยะกุล (2545) เป็นท่ีตระหนกักนัดีอยูแ่ลว้ว่ามนุษยท่ี์เกิดมาทุกคนลว้นแต่ผ่านการตดัสินใจ บางคน
อาจจะประสบผลส าเร็จในการตดัสินใจแต่บางคนกอ็าจจะประสบผลลม้เหลวจากการตดัสินใจท่ีผิดพลาด โดย เบ้ืองหลงั
ของการตดัสินใจของแต่ละคน บางคนใช้ประสบการณ์ของตนเองท่ีสั่งสมมา บางคนก็ใช้ประโยชน์จากการเสาะหา
ขอ้มลูรอบขา้ง บางคนก็ใชวิ้ธีการลองผิดลองถกู ในการเสาะหาขอ้มลูเพ่ือมาวินิจฉยัมาประกอบการตดัสินใจนั้น บางคน
กมี็รูปแบบโครงสร้าง (Structure) แต่บางคนกไ็ม่มีรูปแบบ 
     ในบรรดาวิธีการหลายๆ วิธีนั้น มีวิธีหน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลาย คือ วิธีท่ีเรียกว่า AHP (Analytic Hierarchy 
Process) เป็นวิธีท่ีช่วยแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นใหดู้ง่ายข้ึน โดยอาศยักระบวนการเลียนแบบจากพฤติกรรมของมนุษย  ์โดยท า
การแยกแยะองคป์ระกอบของปัญหาตามระดบั และยงัมีการให้น ้ าหนกัเปรียบเทียบในแต่ละปัจจยัของปัญหาในแต่ละ
ล าดบัชั้น ซ่ึงประกอบดว้ยทางเลือกต่างๆ สุดทา้ยจึงไดท้างเลือกท่ีตอ้งการ 
     จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาพบว่า ขั้นตอนการตดัสินใจดว้ย AHP นั้น วิธีด าเนินการตดัสินใจจะ
ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
     1.  การวิเคราะห์ปัญหา (Problem) เราตอ้งก าหนดปัญหาของเราใหต้รงประเดน็ 
     2.  ปัจจยัท่ีมีส่วนในการตดัสินใจ (Decision Component) ขั้นตอนน้ีนบัว่าค่อนขา้งจะยาก แต่ถา้ไดมี้การฝึกปฏิบติั
บ่อยๆ คร้ังเขา้จะเกิดความช านาญ ในกรณีท่ีไม่แน่ใจสามารถปรึกษาเพ่ือนร่วมงานท่ีมีส่วนในการแกปั้ญหา ทั้งน้ีในการ
ปรึกษาอาจไดข้อ้มลูมาสร้างปัจจยัไดดี้ยิ่งข้ึน 
     3.  ทางเลือก (Alternatives) 
 
2.5  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
     Adisak Theeranuphattana (2007) ศึกษารูปแบบความคิดของการวดัประสิทธิภาพการท างานส าหรับห่วงโซ่อุปทาน: 
การพิจารณาทางเลือก โดยใชเ้ทคนิคการตดัสินใจดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process) พบวา่ 
     สมมติฐานท่ีฝังอยูใ่นเทคนิคการตดัสินใจดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น 
     1.  การตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีไปสู่เป้าหมาย อย่างไรก็ตามไดต้ระหนกัว่าคุณค่าของแต่ละบุคคล ซ่ึงอยู่ในปกติ
วิสยัของการตดัสินใจ เม่ือท าการตดัสินใจแลว้ถือวา่เป็นการวดั 
     2.  ความพึงพอใจและความเขา้ใจถูกดึงดูดชกัจูงโดยองค์ประกอบในสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงฝังอยู่ในการ
ตดัสินปัญหา ขบวนการน าเสนอโมเดลจะช่วยวิเคราะห์การตดัสินใจในแต่ละสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม ทั้งน้ีโมเดล
ท่ีน าเสนอไดอ้ธิบายหลกัการการตดัสินใจเบ้ืองตน้และสามารถกล่าวโดยสรุปสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ 
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     3.  ความพึงพอใจและส่วนประกอบท่ีแตกต่างอาจจะเปล่ียนแปลงไดต้ามเวลา โมเดลท่ีน าเสนอไดจ้ดัความพึงพอใจท่ี
จุดๆ หน่ึงในช่วงเวลา นอกจากน้ีเป็นท่ีตระหนกัวา่การตดัสินใจในเวลาท่ีต่อเน่ือง โมเดลท่ีน าเสนอน้ีไดถู้กพฒันาเพ่ือให้
สามารถปรับใชซ้ ้ าได ้แมมี้เง่ือนไขท่ีเปล่ียนไป และมีเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
     4.  ความพึงพอใจของผูต้ดัสินใจและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องโมเดลน้ีสามารถอธิบายและบนัทึกได ้
     ขอ้จ ากดัของโมเดลเทคนิคท่ีใชเ้ทคนิคการตดัสินใจดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น 
     1.  ความซับซ้อนของโมเดล ดว้ยจุดประสงค์ท่ีจะน าเสนอขอ้เท็จจริงในการตดัสินใจ บางคร้ังวิธีการอาจมีความ
ซบัซอ้น ซ่ึงไปจ ากดัการน าโมเดลน้ีไปใชใ้นหลายองคก์ร ยงัไงก็ตามการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เช่น Flow chart ตารางปัญหา
สามารถสรุปและน าเสนอในแนวทางขององคก์รเอง 
     2.  หลกัการทัว่ไปของโมเดล มีขอ้ส าคญัท่ีตอ้งจดจ าไวว้า่ โมเดลน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีมุ่งหมายสะทอ้นความจริง โมเดลน้ี
ยินยอมแค่การตดัสินใจท่ีเหมาะสมภายใตก้รอบงานเฉพาะ ถา้ไม่มีการปรับเปล่ียน 
     3.  ความถกูตอ้งและความน่าเช่ือถือของขอ้มลู มีผลต่อปริมาณของขอ้มลูท่ีไม่มีอยูแ่ละยากต่อการวดั 
     4.  ความคิดส่วนตัว การตัดสินใจด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นน้ีข้ึนอย่างมากกับทัศนคติและความรู้ของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะท าการประเมินในทุกหัวขอ้ ความรู้ท่ีจ ากดัหรือเอนเอียงมีผลอย่างมากกบัความถูกตอ้งของโมเดล การ
คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจธนาคาร และมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการองคก์ร บวกกบัค าถามท่ีเหมาะสม สามารถเพ่ิมประสิทธิผลของโมเดลไดม้ากยิ่งข้ึน 
     5.  ความเอนเอียง และอคติเป็นเร่ืองปกติส าหรับการตดัสินใจโดยวิธีเทคนิคน้ี ความเอนเอียงและอคติจะลดลงไปเม่ือ
ใช้เทคนิค AHP เพราะตอ้งน าค าถามมาตรวจสอบก่อนการจดัท าค าจ ากดัความของหลกัเกณฑ์ หลกัเกณฑ์ย่อย และ
ทางเลือกท่ีชดัเจน 
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3. วธิีการศึกษา 
3.1  การสร้างโมเดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์ร 

ความเส่ียงจากการทุจริต 

1. นโยบายการป้องกนัการทุจริตท่ี
แขง็แกร่งและจรรยาบรรณ 

2. กระบวนการบริหารความเส่ียง
จากการทุจริต 

3. แผนควบคุมการทุ จริตแบบ
เบด็เสร็จ 

4. การระมดัระวงัพนกังาน บุคคลท่ี
สาม และการตรวจสอบสถานะ 

5. การฝึกอบรมให้ตระหนักการ
ป้องกนัการทุจริตอยา่งสม ่าเสมอ 

6. การควบคุมการทุจริตท่ีเก่ียวขอ้ง
ส าหรับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อ
การทุจริตสูง 

7. ระบบการควบคุมเพ่ือให้มัน่ใจ
วา่ยงัถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

8. การส่ือสารเก่ียวกับผลลพัธ์การ
สอบสวนท่ีพิสูจน์ว่าข้อกล่าวหา
และเหตุการณ์ของการทุจริตอย่าง
จริงจงัและจดัการอยา่งเหมาะสม 

ความเส่ียงจากการจา้งงานและ

ความปลอดภยั 

1 ความ เป็นผู ้น าของผู ้บ ริห าร
ระดบัสูง และความมุ่งมัน่ 
2 การมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล
ในสถานท่ีท างาน 
3 ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยการ
ให้ค  าปรึกษา 
4  ก าร ให้ ข้ อ มู ล ท่ี เห ม าะ ส ม 
การศึกษา และการฝึกอบรม 
5 การช้ีบ่งอันตราย การประเมิน
ความเส่ียง และการควบคุมระดับ
ความเส่ียงท่ีท างาน  
6 การพัฒนาและการด าเนินการ
ของระบบข้อมูลการจัดการด้าน
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัท่ี
เหมาะสม 
 

ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 

ของทรัพยสิ์น 

1. การก าหนดกรอบและบริบท
ของการตัด สิ นใจ  เป้ าหมาย ท่ี
เก่ียวขอ้งและวตัถุประสงค ์
2. การระบุความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง
กบัเป้าหมายและวตัถุประสงค ์
3. การวิเคราะห์และการประเมิน
การระบุความเส่ียง 
4. การพัฒนาทางเลื อกในการ
ด าเนินการส าห รับการจัดการ 
ความเส่ียง การสร้างโอกาส การ
วิเคราะห์ตน้ทุน และผลประโยชน์
ของทางเลือกเหล่านั้น 
5. การตัดสินใจในทางเลือกและ
การด าเนินการตามท่ีตดัสินใจ 
6. การติดตามการตัด สินใจให้
บ ร ร ลุ ผ ล  ก า ร เป รี ย บ เที ย บ
ผลกระทบท่ีสังเกตและคาดว่าจะ
ช่วยส่งผลกระทบต่อทางเลือกใน
การบริหารความเส่ียงตามมาและ
การตดัสินใจ  

1. การประเมินตนเอง 
2. ดชันีช้ีวีดความเส่ียง 
3. การจดัเก็บขอ้มูลความ
เสี ยห าย /ก ารบ ริห าร
เหตุการณ์ความเส่ียง 
4 .  ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
ปฏิบติังาน   

ความเส่ียงจาก 
กระบวนการท างาน 

ความเส่ียงจากการขดัขอ้งและ

หยดุชะงกัของระบบงานและ

ระบบคอมพิวเตอร์ 

1. นโยบายและขั้นตอน 
2. การประเมินความเส่ียงและ
ผลกระทบต่อธุรกิจ 
3. แผนต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
4. แผนฟ้ืนฟ ู
5. โปรแกรมการอบรมพนกังาน 
6. โปรแกรมการทดสอบ 
7. การตรวจสอบ 

 

ความเส่ียงจากลูกคา้ ผลิตภณัฑ์

และวิธีปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ 

1. การจดัให้ลูกคา้แสดงตน 
2. การระบุตวัตนของลูกคา้ 
3. การบริหารความเส่ียงลูกคา้ 
4 . ก าร ต ร ว จส อ บ เพ่ื อ ท ร าบ
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ 
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3.2  ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง  
 
     กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองค์กรของธนาคาร
พาณิชย ์สถาบนัการเงินของรัฐ และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนในประเทศไทยประกอบไปดว้ย ธนาคารทหาร
ไทย จ ากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน), ธนาคารธนชาติ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทหารไทย จ ากดั ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญท่ี
ใชใ้นการศึกษาจ านวน 20 คน โดยมีหลกัเกณฑข์องการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอบค าถามของการเปรียบเทียบเป็นคู่
ดว้ยเทคนิคการตดัสินใจดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) ดงัน้ี  

- ประสบการณ์ดา้นธุรกิจของผูเ้ช่ียวชาญ  
     ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งมีประสบการณ์การท างานในสายการเงิน  ธุรกิจธนาคาร หรือเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจ หรือ
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการเงิน การธนาคารเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี  

- ต าแหน่งงานของผูเ้ช่ียวชาญ  
     ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งมีต าแหน่งงานระดบัหวัหนา้งานข้ึนไป คือ มีสายการบงัคบับญัชา มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เก่ียวขอ้งกบั
การประเมินผลงาน หรืองบประมาณ เป็นผูดู้แลหน่วยงานในภาพรวมเร่ืองของการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ
ฟังชัน่ใดฟังชัน่หน่ึง หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น (Special List) ของการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์ร  

- ประสบการณ์การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์รของผูเ้ช่ียวชาญ  
     ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์รฟังชัน่ใดฟังชัน่หน่ึงอยา่งนอ้ย 
5 ปี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์รเป็นอย่างดี ไดรั้บการอบรมหลกัสูตรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองค์กร ถา้เป็นผูเ้ช่ียวชาญพาะดา้น (Special List) ตอ้งไดรั้บการ
อบรมหลกัสูตรเฉพาะ หรือมีใบ Certificate / License ท่ีรับรองวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
 
3.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
     โดยการสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จต่อการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองค์กรในธุรกิจ
ธนาคาร มีลกัษณะของการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (Individual Interview) เป็นการสัมภาษณ์ของผูศึ้กษา 1 คน ต่อ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 1 คน โดยการตดัสินใจจดัระบบตามล าดบัชั้นส าหรับการประเมินประเภทของความเส่ียงภายใตก้าร
บริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองคก์ร ซ่ึงใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนในการเปรียบเทียบเป็นคู่ ดงัต่อไปน้ี  
     1 – ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด  
     2 – ระดบัความส าคญันอ้ยมาก  
     3 – ระดบัความส าคญันอ้ย  
     4 – ระดบัความส าคญัค่อนขา้งนอ้ย  

5 – ระดบัความส าคญัปานกลาง  
     6 – ระดบัความส าคญัค่อนขา้งมาก  
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     7 – ระดบัความส าคญัมาก  
     8 – ระดบัความส าคญัสูง  
     9 –ระดบัความส าคญัสูงท่ีสุด 
 
3.4  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  
 
     หลงัจากท่ีเก็บขอ้มูลไดค้รบถว้นแลว้ จะมีการประมวลผลขอ้มูลตามขั้นตอน และวิธีการตดัสินใจดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงล าดบัชั้นของการประเมินประเภทของความเส่ียงภายใตก้ารบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองค์กร  
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

- สร้างเมทริกซ์การเปรียบเทียบเป็นคู่ 
- การตดัสินใจดว้ยอตัราส่วนท่ีสอดคลอ้ง 
- การค านวณแลมดา้และดชันีท่ีสอดคลอ้งกนั 
ถา้ผลจากการค านวณหาค่าความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล ไดค่้าไม่เกิน 0.1 ถือวา่การเปรียบเทียบรายคู่นั้นมีความ 

สอดคลอ้งกนัของเหตุผลอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้แต่หากค่ความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลมากกว่า 0.10 จะถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ท่ีไม่สามารถยอมรับได้ ผูต้ ัดสินใจจะต้องทบทวนการวินิจฉัยและการจัดล าดับความส าคัญในการ
เปรียบเทียบรายคู่ใหม่อีกคร้ัง  

 
4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดต้ั้งค าถามการวิจยัไดด้งัน้ี 1) ปัจจยัท่ีมีผลในการ
บริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการองค์กร 2) การประเมินว่าปัจจยัใดท่ีไดบ่้งช้ีในขอ้ 1 มีผลต่อการบริหารความเส่ียง
ดา้นปฏิบติัการองคก์รสมัฤทธ์ิผล  
     ผลการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าเสนอการประเมินปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จต่อการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ
องค์กรในธุรกิจธนาคาร เป็นการวิจยัเพ่ือมุ่งหาปัจจยัอนัจะส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคาร และน าข้อสรุปท่ีได้จากการวิจัยน้ีน าไปพัฒนาการบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบติัการองคก์รในธุรกิจธนาคารใหส้มัฤทธ์ิผล 
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ความแตกต่างด้านปัจจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของนายทหาร     
ช้ันสัญญาบัตร กบั นายทหารช้ันประทวน กรมข่าวทหารอากาศ  

The difference of factors that affected to working satisfaction of commissioned 
officers and noncommissioned officers at the Directorate of Intelligence 

พนิตา สุรกุลวฒันา1 และ อิทธิพงษ์  ธนาภรณ์2 

Panita Surachaikuwattana and Ittipong Thanaporn 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายทหารชั้นสัญญา
บตัร กบั นายทหารชั้นประทวน กรมข่าวทหารอากาศ และคน้หาปัจจยัท่ีใชใ้นการจ าแนกกลุ่มนายทหารชั้นสัญญา
บตัร กบั นายทหารชั้นประทวน กรมข่าวทหารอากาศโดยไดท้ าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มรวม 202 ชุด 
จากนั้น เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามจ านวน 40 ขอ้ โดยหาค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์คือ  Discriminant Analysis 
ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมากท่ีสุดคือ ปัจจยั
ค ้ าจุนในด้านสถานะของอาชีพ รองลงมาคือ วิธีการปกครองบังคับบัญชา และนโยบายและการบริหารงาน 
ตามล าดบั ส่วนดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม 
อย่างมีนัยส าคญั คือปัจจยัจูงใจในดา้นลกัษณะงาน และปัจจยัค ้ าจุน ในดา้นความมัน่คงในการท างาน, ดา้นความ
เป็นอยู่ส่วนตวั. และดา้นสถานะของอาชีพ  ค าส าคัญ : กรมข่าวทหารอากาศ, นายทหารช้ันสัญญาบัตร กรมข่าว
ทหารอากาศ ,นายทหารช้ันประทวน กรมข่าวทหารอากาศ 

Abstract 
This study aimed to investigate the difference of factors that affected to working satisfaction of commissioned 
officers and noncommissioned officers at the Directorate of Intelligence. The researcher also investigated factors 
that can classify the differences of working satisfaction among two groups of participants. The participants of this 
study were 202 commissioned officers and noncommissioned officers who work for the Directorate of 
Intelligence. The participants completed questionnaire. The produced data was coded and analyzed by level of 
frequency and standard deviation and also used Discriminant Analysis. The results show that the main factors that 
affect the officers’ working satisfaction were hygiene factors about status, supervision-technical, and policy and 
administration. However, there were some factors that differently affect the satisfaction between two groups were 
motivational factors about work itself and hygiene factors about  job security, personal life and  Status.  
Keyword : Directorate of Intelligence, Commissioned Officers, Noncommissioned Officers\ 
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1. บทน า 
 
     กรมข่าวทหารอากาศการท างานภายตวัมีวิสัยทศัน์คือ "เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพในดา้นการข่าว
กรอง การรักษาความปลอดภยัทั้ งปวง และเป็นหลกัในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักองทพัอากาศมิตร
ประเทศ" ซ่ึงภารกิจของกรมข่าวทหารอากาศคือการด าเนินกิจการดา้นการข่าว และการรักษาความปลอดภยั มีหนา้ท่ี
ในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการ และควบคุมเก่ียวกับการข่าวและการต่อต้านข่าวกรอง 
ด าเนินการเก่ียวกบักิจการทหารต่างประเทศ และควบคุมข้าราชการทหาร และนักเรียนของกองทัพอากาศใน
ต่างประเทศ รวมทั้ง มีหนา้ท่ีก าหนดแนวทาง ควบคุม ประเมินผลเก่ียวกบัการฝึกศึกษา และตรวจตรากิจการในสาย
วิทยาการดา้นการข่าว และการต่อตา้นการข่าวกรอง (กรมข่าวทหารอากาศ, 2557) ดงันั้น งานดา้นการข่าวจึงเป็น
หวัใจของการขบัเคล่ือนให้เกิดความกา้วหนา้ของของกองทพัอากาศ การปฏิบติังานจะมีประสิทธิภาพได ้ผูป้ฏิบติั
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะในสายงานดา้นการข่าวแลว้ ดงันั้น ทรัพยากร
มนุษย ์หรือบุคลากร อนัไดแ้ก่ นายทหารชั้นสัญญาบตัร และนายทหารชั้นประทวน จึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั
อยา่งยิ่ง กรมข่าวทหารอากาศ (ขว.ทอ.) ประกอบดว้ย กองนโยบายและแผน (กนผ.ฯ) กองข่าวกรองยทุธศาสตร์ (กข
ศ.ฯ) กองข่าวยทุธวิธี (กขธ.ฯ) กองปฏิบติัการข่าว (กปข.ฯ) เป็นตน้ ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นทรัพยากร และงบประมาณ 
การพฒันาหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้น ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเขา้ใจ หากขา้ราชการมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานก็จะส่งผล
ดา้นบวกต่อการท างานสร้างภาพพจน์ท่ีดีใหแ้ก่หน่วยงาน ส่งผลใหง้านมีประสิทธิภาพและด าเนินไปไดดี้ นอกจากน้ี 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการยงัเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบติังานของ
ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วย ซ่ึงจะส่งผลอยา่งยิ่งในการท าใหห้น่วยงาน นั้น .ใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
 
     การศึกษาคร้ังผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของ นายทหารชั้นสัญญาบตัร กบั นายทหารชั้นประทวน กรมข่าวทหารอากาศ กองบญัชาการกองทพัอากาศ เพ่ือ
เป็นแนวทางส าหรับผูบ้งัคบับญัชา ในการปรับปรุงพฒันา หรือก าหนดนโยบายให้ขา้ราชการเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน น าไปสู่จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎสีองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herberg’s Two Factor Theory) 
     เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg & others, 1959,pp. 71-79 อา้งถึงใน ธิติวฒัน ์แจ่มศกัด์ิ,2548) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎี 2 ปัจจยั คือ  
1. ปัจจยัจูงใจ (motivation factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการกระตุน้ ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดความพอใจในการท างาน มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัอยู ่5 องคป์ระกอบ คือ 
 1.1 ความส าเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การท่ีคนท างานไดเ้รียบร้อยเป็นอยา่งดีเกิดความรู้สึกพอใจ 
และปล้ืมใจในผลส าเร็จของงานนั้น 
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 1.2 การไดรั้บความยอมรับนบัถือ(Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน และการยอมรับน้ีจะอยู่ในรูปของการยกย่อง ชมเชย หรือการยอมรับ ในความรู้ความสามารถของ
ผูน้ั้น 
 1.3 ลกัษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานท่ีมีความน่าสนใจงาน 
ท่ีตอ้งอาศยัทา้ทาย ความคิดสร้างสรรค ์หรือเป็นงานท่ีสามารถท าไดโ้ดยคนเดียว 
 1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพอใจท่ีเกิดข้ึน 
จากการไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบงาน ท าใหรู้้สึกมีอ านาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 1.5 ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน (Advancement) หมายถึง การไดรั้บการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง และมี
โอกาสไดศึ้กษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม 
2. ปัจจยัปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) เป็นการท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างานของบุคคลากร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 11 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ผลตอบแทนจากการท างานของบุคคล 
ในหน่วยงานในเวลาหน่ึงเดือน 
 2.2 โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง โอกาสท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้ง
เล่ือนต าแหน่ง และไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 
 2.3 ความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relationship Superior) หมายถึง การท่ีบุคคลากรท างาน
ร่วมกนั มีความสมัพนัธ์ และมีความเขา้ใจซ่ึงกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 2.4 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้น เป็นท่ียอมรับนบัถือในสังคม มีศกัด์ิศรี และมีเกียรติ 
 2.5 ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relationship Superiors) หมายถึง การติดต่อระหวา่งบุคคลากร
กบัหวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชา ท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัและเอาใจซ่ึงกนัและกนั 
 2.6 ความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน (Interpersonal Relationship Peers) หมายถึง การติดต่อระหวา่งบุคคลากรกบั
ผูร่้วมงานท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ความสามารถท างานร่วมกนัและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
 2.7 การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision-Technical) หมายถึงความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน 
และความยติุธรรมในการบริหาร 
 2.8 นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) หมายถึง การจดัการบริหารงานของหน่วยงาน และการ
ติดต่อส่ือสารภายใน 
 2.9 สภาพแวดลอ้มการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น เสียง อากาศ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการท างาน และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  
 2.10 ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี ท่ีมีผลมาจากงานของเขา 
 2.11 ความมัน่คงในการท างาน (Job Security) หมายถึงความรู้สึกของบุคคลากรท่ีมีต่อความมัน่คงในการท างาน 
ความยัง่ยืนของอาชีพหรือความมัน่คงของหน่วยงาน 
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2.2 ทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow) 
ทฤษฎีล าดับขั้นความตอ้งการ โดยอา้งใน Maslow (1970 : 35-47 อา้งใน ปภาภรณ์  ศรีแพทย์, 2549) ได้กล่าวว่า 
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว ได้จัดล าดับขั้นความต้องการของมนุษยย์ไว ้5 ขั้น โดยอยู่ภายใต้
สมมติฐานว่า มนุษยมี์ความตอ้งการ ไม่ส้ินสุดตั้งแต่เกิดจนตาย เม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในระดบัต ่า
แลว้ จะมีความตอ้งการตอบสนองในระดบัท่ีสูงข้ึนอีก ล าดบัความตอ้งการดงักล่าวมีดงัน้ี 
(1) ความตอ้งการทางร่างกาย คือความตอ้งการขั้นมูลฐานของมนุษย ์ และเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดในการด ารงชีวิต ไดแ้ก่ 
อาหาร อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการพกัผอ่นและความตอ้งการทางเพศ กล่าวไดว้า่ 
ความตอ้งการทางดา้นร่างกายเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน ท่ีจะช่วยค ้าจุนชีวิตโดยตรง เช่น 
เม่ือมนุษยมี์ความหิวจะไม่มีความส าคญัอ่ืนใดท่ีจะเท่ากบัการไดรั้บอาหาร และเม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความ
หิวจึงไม่เป็นส่ิงส าคญัอีกต่อไป 
(2) ความตอ้งการความปลอดภยั คือความตอ้งการความปลอดภยั จะเกิดข้ึนต่อเม่ือความตอ้งการทางร่างกายไดรั้บ
การตอบสนองแลว้ ความตอ้งการความปลอดภยั ไดแ้ก่ ความมัน่คง ความยัง่ยืน ความมีเสถียรภาพ ความมีอิสระ 
การไดรั้บความคุม้ครอง และการท าใหป้ราศจากความกลวั ความกงัวลใจ และความยุง่เหยิงทั้งปวง ทั้งน้ี รวมถึง
ความพยายามในการแสวงหาความปลอดภยัของสังคมโดยส่วนรวม เป็นตน้วา่ ความสามารถท่ีจะควบคุมเพ่ือท่ีจะ
เอาชนะต่อภาวะฉุกเฉินต่างๆ 
(3) ความตอ้งการทางสงัคม คือ เม่ือความตอ้งการทางร่างกายและความปลอดภยัไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความ
ตอ้งการทางสงัคมกจ็ะเร่ิมเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมของบุคคล เป็นความตอ้งการท่ีจะใหส้งัคมยอมรับตน
เขา้เป็นสมาชิก ไดรั้บการยอมรับจากคนอ่ืนๆ ไดรั้บความเป็นมิตร และความรักจากเพ่ือนร่วมงาน 
(4) ความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นหรือมีช่ือเสียง คือความตอ้งการทางดา้นน้ีเป็นความตอ้งการระดบัสูง ท่ีเก่ียวกบั
ความอยากเด่นในสงัคม ตอ้งการใหบุ้คคลอ่ืนยกยอ่งสรรเสริญ รวมถึงเช่ือมัน่ในตวัเองในเร่ืองความรู้ความสามารถ 
ความเป็นอิสระเสรีภาพ 
(5) ความตอ้งการท่ีจะไดค้วามส าเร็จตามความนึกคิด คือความตอ้งการระดบัสูงสุด ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ียากจะให้
เกิดความส าเร็จในทุกส่ิงทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเอง เป็นความตอ้งการท่ียากแก่การเสาะแสวงหามาได ้
 
2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
     อจัจิมา หอมระร่ืน (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แคนนอน ไฮ-เทค
(ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวิจยัพบวา่ 1) พนกังานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน และอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 6 ดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นนโยบายและการ
บริหาร ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นสวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นค่าตอบแทน 2) 
พนกังานท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนเพศ อาย ุ และระยะเวลา
การปฏิบติังานต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
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     อาภารัตน์ สมแรง (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการทางาน ระหว่างพนกังานไทยใน
บริษทัคนไทยกบัพนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในการ
ทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ือง งานท่ีท่านได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจ, 
สวสัดิการบริการบริษทัโดยรวมมีความเหมาะสม และ อาคาร สถานท่ีเป็นสดัส่วนชดัเจน 
 
2.4 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก 

ปัจจยัจูงใจ              

   1. ความส าเร็จของงาน  

   2. การยกยอ่งนบัถือหรือการยอมรับ  

   3. ลกัษณะของงาน 

   4. ความรับผิดชอบ  

   5. ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน   

 ปัจจยัค ้าจุน  

 1. นโยบายและการบริหารงาน 

    2. เงินเดือนและสวสัดิการ 

    3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา  และ

ผูร่้วมงาน 

    4. วิธีการปกครองบงัคบับญัชา 

    5. ความมัน่คงในการท างาน 

    6. ความเป็นอยูส่่วนตวั 

 7. สถานะของอาชีพ  

 8. สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 

 

 

 

 

1.นายทหารชัน้สญัญาบตัร กรม

ขา่วทหารอากาศ กองบญัชาการ

กองทพัอากาศ 

 
 

2.นายทหารชัน้ประทวน กรมขา่ว

ทหารอากาศ กองบญัชาการ

กองทพัอากาศ 

ตวัแปรตาม :  

กลุ่มประชากร 2 กลุ่มทีต่อ้งกา 

รเปรยีบเทยีบ 
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3. วธิีการศึกษา 
3.1 กลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ นายทหารชั้นสัญญาบตัร กบันายทหารชั้นประทวน กรมข่าวทหารอากาศ 
กองบญัชาการกองทพัอากาศ จ านวน 295 คน ซ่ึงแบ่งเป็นนายทหารชั้นสัญญาบตัร จานวน 161 คน และนายทหาร
ชั้นประทวน 134 คน (ใบรายช่ือ น.ประทวน และ น.สญัญาบตัร กรมข่าวทหารอากาศ, 2557) 
    กลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ นายทหารชั้นสัญญาบตัร กบันายทหารชั้นประทวน กรมข่าวทหารอากาศ 
กองบัญชาการกองทัพอากาศ จ านวน 202 คน จาก ซ่ึงแบ่งเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จ านวน 98 คน และ
นายทหารชั้นประทวน 104 คน โดยจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามชั้นยศตามตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 7 จ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามชั้นยศ 
 
หมายเหตุ    กปข.ฯ คือ กองปฏิบติัการข่าว กรมข่าวทหารอากาศ 
 กขศ.ฯ คือ กองข่าวกรองยทุธศาสตร์ กรมข่าวทหารอากาศ 
 กรภ.ฯ คือ กองรักษาความปลอดภยั กรมข่าวทหารอากาศ 
 กขธ.ฯ คือ กองข่าวยทุธวิธี กรมข่าวทหารอากาศ 
 กนผ.ฯ คือ กองนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ 
 กตท.ฯ คือ กองต่างประเทศ กรมข่าวทหารอากาศ 
 ผธก.ฯ คือ แผนกธุรการ กรมข่าวทหารอากาศ 

น.
สัญ

ญา
บัต

ร 

   กองชั้น
ยศ  กปข.ฯ กขศ.ฯ กรภ.ฯ กขธ.ฯ กนผ.ฯ กตท.ฯ ผธก.ฯ รวม 

น.อ. 2 2 2 2 1 1 0 10 
น.ท. 3 3 3 3 3 1 1 17 
น.ต. 2 2 2 1 1 1 1 12 
ร.อ. 3 2 3 2 2 2 1 15 
ร.ท. 3 3 3 3 3 1 1 17 
ร.ต. 4 4 5 5 5 5 1 29 

  รวม 17 16 18 16 15 11 5 98 

น.
ปร

ะท
วน

 

พ.อ.อ. 5 5 9 4 3 4 4 34 
พ.อ.ท. 1 1 1 0 1 1 0 5 
พ.อ.ต. 1 1 1 1 1 1 0 6 
จ.อ. 3 1 1 1 1 1 1 9 
จ.ท. 10 3 3 3 3 3 1 26 
จ.ต. 2 4 4 3 3 4 4 24 
รวม 22 15 19 12 12 14 10 104 
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3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การศึกษาคร้ังใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ขอ้มลู โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของ
สองประชากร (Chi-Square Test) และการวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     4.1.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ25 – 34 ปี ระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประสบการณ์ท างานในหน่วยงานปัจจุบนั 10 ปีข้ึนไป  

Pearson Chi-Square 
Asymp. Sig.  

(2-sided) ความแตกต่าง 

ชั้นยศปัจจุบนั 0 มีความแตกต่างกนั 

เพศ 0.373 ไม่มีความแตกต่างกนั 

อาย ุ 0 มีความแตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 0 มีความแตกต่างกนั 

ประสบการณ์ท างานในหน่วยงานปัจจุบนั 0 มีความแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 2 แสดงค่า Pearson Chi-Square ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

     4.1.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจงานการปฏิบติังานของนายทหารชั้นสัญญาบตัร และนายทหารชั้นประทวน กรม
ข่าวทหารอากาศ พบวา่ ดา้นท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดคือดา้นสถานะของอาชีพ รองลงมาคือ วิธีการปกครองบงัคบับญัชา 
และนโยบายและการบริหารงาน 
 
     4.1.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานในแต่ละด้าน 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นดงัต่อไปน้ี 
ปัจจยัจูงใจ 
ด้านความส าเร็จของงาน  พบว่า นายทหารชั้นสัญญาบตัร และนายทหารชั้นประทวนมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง
ท่านรักและภาคภูมิใจในผลงานท่ีท่านปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั  
ด้านการยกย่องนับถือหรือการยอมรับ พบว่า นายทหารชั้นสัญญาบตัร และนายทหารชั้นประทวนมีความพึงพอใจ
สูงสุดในเร่ืองผูบ้งัคบับญัชายอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน  
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ด้านลักษณะของงาน พบว่า นายทหารชั้นสัญญาบตัร และนายทหารชั้นประทวนมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองงาน
ท่ีท่านปฏิบติัอยูมี่ระเบียบแบบแผนท่ีแน่นอนชดัเจน 
ด้านความรับผดิชอบ พบวา่ นายทหารชั้นสัญญาบตัร และนายทหารชั้นประทวนมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองท่าน
มีความตั้งใจในปฏิบติังานและหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน พบว่า นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวนมีความพึงพอใจ
สูงสุดในเร่ืองงานท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายใหท่้านเป็นงานท่ีส าคญั ต่อกรมข่าวทหารอากาศ 
ปัจจยัค า้จุน 
ด้านนโยบายและการบริหารงาน พบว่า นายทหารชั้นสัญญาบตัร และนายทหารชั้นประทวนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในเร่ืองหน่วยงานมีการก าหนดแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม อยา่งมีความชดัเจนน าไปปฏิบติัได ้
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า นายทหารชั้นสัญญาบตัร และนายทหารชั้นประทวนมีความพึงพอใจสูงสุดใน
เร่ืองสิทธิการลาหยดุงานท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม 
ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน พบวา่ นายทหารชั้นสญัญาบตัร และนายทหารชั้นประทวนมี
ความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองท่านไดรั้บความเป็นกนัเองกบัผูบ้งัคบับญัชา 
ด้านวธีิการปกครองบังคับบัญชา พบว่า นายทหารชั้นสัญญาบตัร และนายทหารชั้นประทวนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในเร่ืองผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความรู้ความสามารถในการบริหารเป็นอยา่งดี 
ด้านความมัน่คงในการท างาน พบว่า นายทหารชั้นสญัญาบตัร และนายทหารชั้นประทวนมีความพึงพอใจสูงสุดใน
เร่ืองท่านพึงพอใจท่ีจะปฏิบติังานในหน่วยงานของท่านตลอดอายงุาน 
ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว พบว่า นายทหารชั้นสัญญาบตัร และนายทหารชั้นประทวนมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง
ท่านมีเวลาวา่งพอท่ีจะท ากิจกรรมท่ีอยากท า เช่น เดินเล่น ออกก าลงักาย ท างานอดิเรก 
ด้านสถานะของอาชีพ พบวา่ นายทหารชั้นสญัญาบตัร และนายทหารชั้นประทวนมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองงาน
ท่ีท่านท าอยูเ่ป็นงานท่ีไดรั้บการยอมรับจากสงัคม 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า นายทหารชั้นสญัญาบตัร และนายทหารชั้นประทวนมีความพึงพอใจสูงสุด
ในเร่ืองท่านรู้สึกวา่สถานท่ีท างานของท่านมีความปลอดภยัสูง เช่น ตึก อาคาร หอ้งท างาน 
 
4.1.4 ผลการทดสอบโดยใช้เคร่ืองมือ Structure Matrix Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 
และ ANOVA พบว่า 
ปัจจยัจูงใจ 
ด้านลักษณะของงาน : ประกอบดว้ย 1 เร่ือง คือ งานท่ีท่านปฏิบติัอยู่ในขณะน้ี มีความทา้ทายในทางท่ีดี คือตอ้งใช้
ความพยายาม ความสามารถ ความรู้ในการปฏิบติังานของท่าน เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ โดยกลุ่มตวัอย่างมีความ
พึงพอใจแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง น.สญัญาบตัร มีระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ย
เท่ากบั 3.91 และ น.ประทวน  มีระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยเท่ากบั 4.13 
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ปัจจยัค า้จุน 
ด้านความมั่นคงในการท างาน เร่ือง ความพึงพอใจท่ีจะปฏิบติังานในหน่วยงานของท่านตลอดอายุงาน โดยกลุ่ม
ตวัอย่างมีความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง น.สัญญาบตัร มีระดบัค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นท่ีเห็นดว้ยเท่ากบั 4.28 และ น.ประทวน  มีระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยเท่ากบั 3.76 
 
ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว เร่ือง ความรู้สึกว่าตนเองมีส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตสมบูรณ์แลว้ เช่น บ้าน รถ 
โทรศพัท ์โดยกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง น.สัญญาบตัร มี
ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยเท่ากบั 3.39 และ น.ประทวน  มีระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยเท่ากบั 2.91 
ด้านสถานะของอาชีพ  เร่ือง งานท่ีท่านท างานเป็นงานท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี โดยกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจ
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง น.สัญญาบตัร มีระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยเท่ากบั 
4.43 และ น.ประทวน  มีระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยเท่ากบั 4.70  เร่ือง งานท่ีท่านท าอยูเ่ป็นงานท่ีไดรั้บการ
ยอมรับจากสงัคม 
 

 
กราฟท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มนายทหารชั้นสญัญาบตัรและกลุ่มนายทหารชั้นประทวน 

จากกราฟท่ี 1 ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งนายทหารชั้นสัญญาบตัร กบั

นายทหารชั้นประทวน กรมข่าวทหารอากาศ เป็นดงัน้ี  

สีน ้ าเงิน คือ ข้อค าถามท่ี 11  งานท่ีท่านปฏิบัติอยู่ในขณะน้ี มีความท้าทายในทางท่ีดี คือตอ้งใช้ความ

พยายาม ความสามารถ ความรู้ในการปฏิบติังานของท่าน เพ่ือใหง้านบรรลุผลส าเร็จ พบว่า นายทหารชั้นสัญญาบตัร

มีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยนอ้ยกวา่นายทหารชั้นประทวน 
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สีเขียว คือ ขอ้ค าถามท่ี 33 ท่านพึงพอใจท่ีจะปฏิบติังานในหน่วยงานของท่านตลอดอายุงาน พบว่า นายทหารชั้น

สญัญาบตัรมีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยมากกวา่นายทหารชั้นประทวน 

สีเทา คือ ขอ้ค าถามท่ี 36 ท่านรู้สึกว่าตนเองมีส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตสมบูรณ์แลว้ เช่น บา้น รถ โทรศพัท ์

พบวา่ นายทหารชั้นสญัญาบตัรมีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยมากกวา่นายทหารชั้นประทวน 

สีม่วง คือ ขอ้ค าถามท่ี 37 งานท่ีท่านท างานเป็นงานท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี พบวา่ นายทหารชั้นสัญญาบตัรมี

ความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยนอ้ยกวา่นายทหารชั้นประทวน 

สีเหลือง คือ ขอ้ค าถามท่ี 38 งานท่ีท่านท าอยู่เป็นงานท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคม พบว่า นายทหารชั้น

สญัญาบตัรมีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยนอ้ยกวา่นายทหารชั้นประทวน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมากท่ีสุดคือ ปัจจยัค ้าจุนในดา้น
สถานะของอาชีพ รองลงมาคือ วิธีการปกครองบงัคบับญัชา และนโยบายและการบริหารงาน ตามล าดบั ส่วนดา้น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม อย่างมีนัยส าคญั คือ
ปัจจยัจูงใจในดา้นลกัษณะงาน และปัจจยัค ้ าจุน ในดา้นความมัน่คงในการท างาน, ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั. และ
ดา้นสถานะของอาชีพ   
 
5.2  อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 พบวา่  
 ขอ้ค าถามท่ี 11 เร่ือง งานท่ีท่านปฏิบัติอยู่ในขณะน้ี มีความท้าทายในทางท่ีดี คือต้องใช้ความพยายาม 
ความสามารถ ความรู้ในการปฏิบติังานของท่าน เพ่ือใหง้านบรรลุผลส าเร็จ พบว่า ขอ้ค าถามดงักล่าว น.สัญญาบตัร 
มีค่าเฉล่ียมีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยนอ้ยกว่า น.ประทวน จากผลดงักล่าว นั้น เป็นการเก็บขอ้มูลในเชิงปริมาณ ท าให้
เราไม่สามารถทราบถึงขอ้มูลเชิงลึก หรือเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างบางส่วน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง น.ประทวน บางส่วน นั้ น ท างานไม่ตรงตามต าแหน่ง ไม่ตรงตามสายงานท่ีตัวเองถนัด 
ยกตวัอยา่ง น.ประทวน ชั้นยศ พ.อ.ต. จบจากสถาบนัโรงเรียนจ่าอากาศ เหล่าสารบรรณ สายวิทยาการข่าวกรอง ลช
ทอ. (หมายเลขความช านาญ) 80170 หน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับงานสารบรรณ และธุรการทั้ งปวงท่ีได้รับ
มอบหมาย แต่เน่ืองดว้ย Job Description ทุกคน นั้น ระบุในข้อสุดทา้ยไวอ้ย่างชัดเจน ว่า ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชา ท าให้ น.ประทวน ดังกล่าว ถูกมอบหมายงานเพ่ิม ให้ท าเร่ืองงบประมาณ 
เน่ืองจาก ก าลงัพลคนก่อนไดย้า้ยแผนกออกไป ท าให้งานดงักล่าวเป็นงานท่ีทา้ทายมากกว่าเดิม อนัเน่ืองดว้ย มี
ความรู้เพียงเร่ืองงานหนงัสือสารบรรณ  
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ขอ้ค าถามท่ี 33 เร่ือง ท่านพึงพอใจท่ีจะปฏิบติังานในหน่วยงานของท่านตลอดอายงุาน พบว่า นายทหารชั้น

สัญญาบตัรมีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยนอ้ยกว่านายทหารชั้นประทวน จากผลดงักล่าว นั้น ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายดา้น 

การเป็น น.ประทวน นั้น มีความรับชอบไม่สูงเท่า น.สัญญาบตัร อีกทั้ง ปัจจยัในเร่ืองของวุฒิการศึกษาท่ีมีความ

แตกต่าง เร่ืองของผลตอบแทนท่ีไดรั้บ นั้นมีความเหมาะกบัวุฒิการศึกษากา หรือความสามารถของตวัเอง ลว้นแต่

เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อทางสถิติ 

ขอ้ค าถามท่ี 36 เร่ือง ท่านรู้สึกว่าตนเองมีส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตสมบูรณ์แลว้ เช่น บา้น รถ โทรศพัท ์

พบว่า นายทหารชั้นสัญญาบตัรมีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยมากกว่านายทหารชั้นประทวน จากผลดงักล่าว น.สัญญา

บตัร มีรายไดค่้าตอบแทนมากกว่า น.ประทวน ท าใหมี้ความสามารถท่ีจะซ้ือส่ิงอ านวยดงักล่าว เพ่ือตอบสนองความ

พึงพอใจของตวัเองได ้ 

ขอ้ค าถามท่ี 37 งานท่ีท่านท างานเป็นงานท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี และ ขอ้ค าถามท่ี 38 งานท่ีท่านท าอยู่เป็น

งานท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคม พบว่า นายทหารชั้นสัญญาบตัรมีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยนอ้ยกว่านายทหารชั้น

ประทวน จากผลดงักล่าว เร่ืองของเกียรติยศ และศกัด์ิศรี ของแต่ละคนบุคคล นั้น มีไม่เท่ากนั ดว้ยความเป็นทหารท่ี

เหมือนกนั แต่ต่างกนัเพียงชั้นยศ ก็อาจจะส่งผลให้ น.ประทวน รู้สึกว่าตวัมีเกียรติและศกัด์ิมากกว่า น.สัญญาบตัร 

จากการสัมภาษณ์ น.ประทวน กรมข่าวทหารอากาศ ชั้น ยศ จ่าอากาศตรี ไดแ้สดงความคิดเห็นเร่ือง เกียรติและ

ศกัด์ิศรี ของตนเองว่า เกียรติและศกัด์ิศรี ไม่ว่าจะยศ ฐานะ หรือต าแหน่งใด ทุกคนมีเท่ากนั มีเหมือนกนัหมด แต่

ข้ึนอยู่กบัว่า เราเป็นแบบอย่างท่ีดี เราท าตวั เราปฏิบติัตวั ให้คนภายนอกเขามองเราเป็นแบบใด เกียรติและศกัด์ิศรี 

ไม่ไดอ้ยู่ท่ีตวัเรา ไม่ไดมี้เท่ากนัทุกคน คนภายนอกต่างหาก ท่ีเขาเป็นคนใหเ้รามา ดงันั้น ไม่ว่ายศใดก็ตาม เร่ืองของ

เกียรติและศกัด์ิศรี นั้น เท่ากนัหมด ข้ึนอยู่ท่ีเราวางตวั และปฏิบัติตัวให้เหมาะสม จากการสัมภาษณ์และพูดคุย

ดงักล่าว ท าใหไ้ดรั้บมุมมอง ว่า ความเป็นทหารอากาศ ไม่ว่าจะ ยศ ต าแหน่ง หรือฐานะอะไรก็ตาม เกียรต์ิและศกัด์ิ

ของทุกคน นั้น ข้ึนอยูท่ี่วา่ ใคร จะตีค่ามนัเท่าไหร่  

 

5.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้
ส่วนที่1 ขอ้เสนอแนะประเด็นปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวม จากการใชเ้คร่ืองมือ  Descriptive 
พบว่า ปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน  ดา้นการยกย่องนบัถือหรือการ
ยอมรับ  ลมีค่าเฉล่ียทางสถิติท่ีต ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆและปัจจยัค ้าจุน นโยบายและการบริหารงาน  ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน ดา้นเงินเดือนและ
สวสัดิการ ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั จึงเสนอแนะเป็นแนวทางจดัการ ดงัน้ี 
 แนวทางท่ี  1 ให้ความส าคัญในเร่ือง การศึกษา การฝึกอบรม เพ่ือโอกาสในการพัฒนาเพ่ือความ
เจริญกา้วหนา้ของแต่ละบุคคล ส่งเสริมการใชค้วามรู้และทกัษะในขณะปฏิบติังาน และการพฒันาความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงานของขา้ราชการใหต้รงกบัความตอ้งการ   
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 แนวทางท่ี 2 จดัให้ขา้ราชการท างานร่วมกนัมากข้ึน มากกว่าท่ีจะกนัท างานตามล าพงั มีการปรับเปล่ียน
รูปแบบโครงสร้างองคก์ร  เช่น การปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ารแบบ Organic Structure กล่าวคือ เป็นโครงสร้าง
องคก์ารท่ีมีความเป็นอิสระ คล่องตวั มีกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัเลก็นอ้ย มีความเป็นทางการนอ้ยเดิมท่ีเป็นแบบระบบ
ราชการ สามารถยืดหยุ่นได้ มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีการปรับตวัเข้ากับส่ิงแวดลอ้มได้ดีกว่า รวมทั้ ง
สามารถกระจายอ านาจการตดัสินใจใหแ้ก่ขา้ราชการ กรมข่าวทหารอากาศ 
 แนวทางท่ี 3 เปิดโอกาสให้ขา้ราชการทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญญา 
เพ่ือใหรู้้สึกเป็นส่วนหน่ึงในองค ์เกิดความความผกูพนัธ์และความสมัพนัธ์ท่ีดี 
 แนวทางท่ี 4 จดัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานใหมี้ความเหมาะสม จดัสัดส่วนสถานท่ีการท างานให้มี
ความเหมาะสม ตั้งแต่งนายทหารนิรภยัภาคพ้ืน เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เม่ือตอ้งเผชิญกบัอุบัติเหตุ เช่น เกิดเหตุ
อคัคีภยั 
ส่วนที่  2 จากการวิเคราะห์ความส าคัญของค าถามท่ีใช้ในการจ าแนกกลุ่ม โดยใช้เคร่ืองมือ Structure Matrix 
Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients และ ANOVA พบวา่ 

จากข้อค าถามท่ี 11  งานท่ีท่านปฏิบัติอยู่ในขณะน้ี มีความท้าทายในทางท่ีดี คือต้องใช้ความพยายาม 

ความสามารถ ความรู้ในการปฏิบติังานของท่าน เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ พบว่า นายทหารชั้นประทวนมีความ

คิดเห็นท่ีเห็นดว้ยมากกวา่ น.สญัญาบตัร จึงขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือใหผู้บ้งัคบับญัชาน าไปใช ้ดงัน้ี 

 แนวทางท่ี 1 ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสร้างความทา้ทายใหข้า้ราชการกบังานท่ีปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมและเท่า
เทียม  และโดยใช้หลักการท่ีว่า มนุษย์ส่วนหน่ึงนั้ น ชอบแก้ไขปัญหาท่ียากๆ เพราะปัญหาเป็นส่ิงท้าทาย
ความสามารถ ดงันั้น เป้าหมาย"ของขา้ราชทั้งสองกลุ่มท่ีตั้งไวต้อ้งมีความน่าสนใจ และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง เพ่ือ
กระตุน้ใหข้า้ราชมีแรงจูงใจในการท างาน และผลงานนั้นเกิดประโยชร์ต่อองคก์ร 
 จากขอ้ค าถามท่ี 37 งานท่ีท่านท างานเป็นงานท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี พบวา่ นายทหารชั้นสญัญาบตัรมีความ
คิดเห็นท่ีเห็นดว้ยนอ้ยกวา่นายทหารชั้นประทวน  จึงขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือใหผู้บ้งัคบับญัชาน าไปใช ้ดงั 
 แนวทางท่ี 2 ผูบ้งัคบับญัชาควรวางแนวทางกลยุทธ์ท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือเทคนิควิ ธีการต่าง ๆ 
เช่น การสร้างภาวะผูน้ าตน้แบบ การจดัท าประมวลจริยธรรมและการปฏิญานตนส าหรับทหารอย่างจริงจรัง การ
ตรวจสอบจริยธรรม และการบริหารก าลงัพล อยา่งไรก็ตาม การใชเ้คร่ืองมือแต่ละชนิดควรใชด้ว้ยความเขา้ใจอย่าง
แทจ้ริง และตรงกบัจุดมุ่งหมายเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 จากขอ้ค าถามท่ี 33 ท่านพึงพอใจท่ีจะปฏิบติังานในหน่วยงานของท่านตลอดอายุงาน พบวา่ นายทหารชั้นสญัญา
บตัรมีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยมากกวา่นายทหารชั้นประทวน  
 แนวทางท่ี 3 ผูบ้ ังคับควรการก าหนดกลยุทธ์ในการรักษาก าลงัพล มีการวิเคราะห์ วางแผนตอ้งมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ในการรักษาคน ภารกิจท่ีจะต้องท า การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งในการรักษาคน รวมถึงการ
วิเคราะห์แนวโนม้ของปัจจยัภายนอกดา้นบุคลากรในอนาคตดว้ย อาทิเช่น ทศันคติ ค่านิยม ตลอดจนขา้ราชการท่ีจะ
เขา้บรรจุใหม่ในอนาคต แลว้จึงน ามาก าหนดกลยทุธ์ท่ีจะไปสู่เป้าหมายแบบระยะสั้นและระยะยาว   
 จากขอ้ค าถามท่ี 36 ท่านรู้สึกว่าตนเองมีส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตสมบูรณ์แลว้ เช่น บ้าน รถ โทรศพัท ์
พบวา่ นายทหารชั้นสญัญาบตัรมีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยมากกวา่นายทหารชั้นประทวน 
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 แนวทางท่ี 4 ส่ิงอ านวยควาสะดวก เป็นความตอ้งการท่ีไม่ส้ินสุดของมนุษยท์ัว่ไป ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(1970 : 35-47 อา้งใน ปภาภรณ์  ศรีแพทย์, 2549) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎี
ล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ไดจ้ดัล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้5 ขั้น ไดแ้ก่วา่ มนุษยมี์ความตอ้งการ 
ไม่ส้ินสุดตั้งแต่เกิดจนตาย เม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในระดบัต ่าแลว้ จะมีความตอ้งการตอบสนองใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนอีกอย่างไรก็ตามปัจจยัดงักล่าวก็ส่งผลต่อการจ าแนกกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม  ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชา
ควรท าเขา้และเรียนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สนบัสนุนการออม การใชจ่้ายอยูบ่นเหตุและผลท่ีควรจ าเป็น 
 
5.3  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี เลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งเพียงองคก์รเดียว คือ กรมข่าวทหารอากาศ ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดค้วามเห็นท่ี
หลายหลายและครบถว้นรอบดา้น ควรขยายขอบเขตการศึกษาใหค้รอบคลุมองคก์รทัว่ทั้งกองทพัอากาศ ดอนเมือง 
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การแบ่งกลุ่มพนักงานการไฟฟ้านครหลวง 
โดยใช้ปัจจยัด้านความคดิเห็นในการใช้งานระบบ SAP 

The Classification of employees using opinion on SAP utilization as factor 
Case Study : Metropolitan Electricity Authority 

ธันย์ภัคนันท์ อ าพนัสุวรรณ1 และ ดร.นงนภัส แก้วพลอย2 

Thunphukkanan Ampunsuwan and Dr. Nongnapad Keawploy 
  

บทคดัย่อ 
               การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นในการใชง้านระบบ SAP ของพนกังานการไฟฟ้า
นครหลวง และจ าแนกประชากรตามระดับความคิดเห็นในการใช้ระบบ SAP โดยประชากรกลุ่มตวัอย่าง เป็น
พนกังานการไฟฟ้านครหลวงท่ีใชร้ะบบ SAP จ านวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเพ่ือวดั
ระดบัความคิดเห็นของพนกังานอา้งอิงจากแนวคิดเก่ียวกบัการวดัความส าเร็จของระบบสารสนเทศดา้นความพึง
พอใจของผูใ้ชง้าน (User Satisfaction) คือ การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้ระบบ การฝึกอบรมพนักงาน  
ผลงานของระบบ  ความรู้และการมีส่วนร่วม  ความสะดวกในการใชง้าน  ความเขา้กนัไดข้ององค์กร  และความปลอดภยั
ของขอ้มูลในระบบ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรตวัอย่างถูกจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มท่ีมีระดบัความคิดเห็นรวมอยู่ท่ี
ระดบัปานกลาง         โดยกลุ่มท่ีหน่ึงเป็นกลุ่มพนกังานท่ีพึงพอใจในการใชร้ะบบ SAP  กลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มพนกังานท่ีไม่มี
ผลกระทบในการใชร้ะบบ SAP  ในขณะกลุ่มท่ีสามเป็นกลุ่มพนกังานท่ีไม่พึงพอใจในระบบ SAP 
 

ค าส าคัญ: ระดับความคิดเห็น, การไฟฟ้านครหลวง, แนวคิดเก่ียวกบัการวดัความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 

Abstract 
               The objective of this article is to investigate opinions of SAP users in Metropolitan Electricity Authority 
(MEA), and to classify the population by their opinion levels about SAP program. The samples of the population 
are 200 MEA SAP users. The research instrument used in this article is questionnaires about opinions of MEA 
staffs regarding SAP program. The design of these questionnaires is based on the idea of information system 
success evaluation in terms of user satisfaction, which can be broken down into seven components: Usefulness, 
Training, ERP Product, knowledge and Involvement, Easy to Use, Compatibility, and Security. The result of this 
article finds that the samples can be classified into three groups, and their overall opinion is indifferent. Each 
group classification can be defined as those who are satisfied with SAP, those who do not have any significant 
positive or negative impacts in using SAP (indifferent), and those who are unsatisfied with SAP, respectively.  
Keywords: opinion levels, Metropolitan Electricity Authority (MEA), information system success evaluation 
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1. บทน า 
 
     การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ การจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าในเขตพ้ืนท่ีจ าหน่าย รวม 3 จงัหวดั 
คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการสัดส่วนรายไดจ้ากธุรกิจหลกั คิดเป็นร้อยละ 99.59 ของรายไดร้วม 
และธุรกิจเก่ียวเน่ืองคิดเป็นร้อยละ 0.41 ของรายไดร้วม ซ่ึงจากธุรกิจ 2 อย่างน้ีท าให ้การไฟฟ้านครหลวงตอ้งมีการ
จดัการและการดูแลท่ีดีในทุกๆดา้น รวมถึงดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและประมวลผลท่ีแต่ละแผนกตอ้งมีการเก็บขอ้มูล
ไวอ้ย่างครบถว้น ไม่สูญหาย หรือเสียหายก่อนเวลาอนัควร สามารถน าขอ้มูลท่ีจดัเก็บมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
พร้อมทั้ งเป็นข้อมูลให้ผู ้บริหารประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการบริหารองค์กรในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นการไฟฟ้านครหลวง จึงไดน้ าระบบ SAP เขา้มาติดตั้งและใชง้าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานใหดี้ยิ่งข้ึน ขอ้มูลต่างๆตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัและสามารถตอบสนองความตอ้งการใชไ้ด้
อยา่งรวดเร็ว ถกูตอ้ง พร้อมทั้งลดขอ้ผิดพลาดต่างๆไดม้ากข้ึน 
     แต่อย่างไรก็ตามองค์กรท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ย่อมมี
ผลกระทบต่อความคิดเห็น ทศันคติ และความรู้สึกของบุคลากรในองค์กร อาจเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้ม หรือปัจจยัต่างๆท่ีเกิดข้ึนของบุคลากรในองคก์รเอง ดงันั้นในการศึกษาน้ีจึงท าใหผู้วิ้จยัจึง
ศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการใช้งานระบบ SAP เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาการท างานต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นในการใชง้านระบบโปรแกรมส าเร็จรูป SAP ของพนกังานการไฟฟ้านครหลวง 
2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มพนกังานการไฟฟ้านครหลวงตามระดบัความคิดเห็นในการใชง้านระบบ SAP 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยีอยา่งเป็นระบบใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานของพนกังาน 
2. สามารถปรับปรุงและพฒันาพนกังานการไฟฟ้านครหลวงในเร่ืองการใชง้านระบบ SAP ใหดี้ยิ่งข้ึนและท าให้
การด าเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัระบบ SAP การวดัความส าเร็จของระบบสารสนเทศและแนวคิดเกี่ยวกบัความคิดเห็น 

 
     SAP หรือ “Systems, Applications and Products in Data Processing” เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจประเภท 
ERP (Enterprise Resource Planning) ของเยอรมันท่ีใช้ในการท างานด้านต่างๆในองค์กร ภายในระบบ SAP 
ประกอบด้วย Modules ต่างๆท่ีมีหน้าท่ีท างานแตกต่างกนั ข้อมูลในแต่ละ Modules ท่ีเก่ียวเน่ืองกันจะถูกระบบ
จดัการจดัเก็บขอ้มูลให้โดยอตัโนมติั โดยไม่ตอ้งป้อนขอ้มูลซ ้ าซ้อน มีการเช่ือมโยงกนัของขอ้มูลทั้งหมด และมี
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ลกัษณะการท างานท่ีเป็น Real-Time ทั้งน้ี SAP ยงัถูกพฒันาเพ่ือสนองความตอ้งการทางธุรกิจท่ีแสวงหาการท างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิผลสูงสุด เน่ืองจากในปัจจุบนัขอ้มูลมีความส าคญัอย่างมากในการ
พฒันาธุรกิจ ตลาดมีการแข่งขนักนัมาก ลกูคา้มีความคาดหวงัท่ีสูง  ท าใหต้อ้งมีการพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพท่ี
ฉบัไวและสามารถใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วกบัผูบ้ริหารเพ่ือการตดัสินใจ ซ่ึงการไฟฟ้านครหลวงไดมี้การน า
ระบบ SAP เขา้มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 นั้น ท าให้สามารถลดความ
ซ ้ าซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เน่ืองจากระบบงานมีการเช่ือมโยงกนั ไดรั้บปรับปรุงมาตรฐานการ
ท างานใหมุ่้งสู่ความเป็นสากลมากข้ึน เพ่ิมความโปร่งใสในการปฏิบติังานเน่ืองจากระบบมีการควบคุมภายในอยา่งมี
ประสิทธิภาพรองรับนโยบาย Good Governance และท าใหผู้บ้ริหาร ไดรั้บขอ้มลูเพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากระบบงานท่ีพฒันาข้ึนลกัษณะ Online Real time มีระบบงานท่ียืดหยุ่น 
สามารถรองรับการปรับเปล่ียนหรือขยายตวัขององค์กรไดใ้นอนาคตเป็นอย่างดี ระบบการให้บริการประชาชน 
ไดรั้บการปรับปรุงใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  Modules ต่างๆท่ีส าคญัของระบบ SAP ของ
การไฟฟ้านครหลวง มีดงัน้ี 

- ระบบบญัชีการเงิน (FI)             -     ระบบบริหารโครงการและตน้ทุนโครงการงบลงทุนฯ (PS)  
- ระบบบ ารุงรักษา (PM)             -     ระบบบริหารพสัดุ (MM)  
- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)      -     ระบบบริการงานธุรกิจเสริม (BU)  
- ระบบแผนวิสาหกิจ (SEM)             -     ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (BW) 
- ระบบงานบริการผูใ้ชไ้ฟฟ้าและระบบจดัท าใบเสร็จรับเงิน (IS-U/CCS)  

     แนวคิดเก่ียวกบัการวดัความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (Delone and Mclean,1992) ประกอบไปดว้ย
องคป์ระกอบ 6 ดา้น ไดแ้ก่ คุณภาพของระบบ คุณภาพของสารสนเทศ การใชส้ารสนเทศ ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้าน ผลกระทบต่อบุคคล ผลกระทบต่อองคก์ร จะเห็นไดว้า่ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยั
หน่ึงท่ีมีผลต่อความส าเร็จของระบบและท าใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงความพึงพอใจนั้นกเ็ป็นส่วนหน่ึงของความคิดเห็นเช่นกนั 
     อารดา จนัทรสมบูรณ์ (2553) ไดส้รุปปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใชร้ะบบสารสนเทศไวด้งัน้ี 

1. การรับรู้ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการใชร้ะบบ ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการใชร้ะบบเก่ียวกบั
คุณภาพของขอ้มลูและคุณภาพของระบบงานท่ีเป็นประโยชนต่์อผูใ้ชง้าน องคก์ร และสงัคม 

2. การฝึกอบรมพนกังานผูใ้ชร้ะบบ เม่ือองคก์รมีการเปล่ียนแปลงระบบการด าเนินงานโดยน าเอาเทคโนโลยี
ใหม่ๆมาประยกุตใ์ช ้ ตอ้งมีการฝึกอบรมอยา่งเพียงพอเพ่ือใหพ้นกังานมีความคุน้เคยกบัระบบ ทั้งยงัช่วยลด
ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเม่ือน าระบบนั้นมาใชง้าน 

3. ผลงานของระบบ ขอ้มลูเป็นทรัพยากรตอ้งมีการจดัการและบริหารเป็นอยา่งดี  เน่ืองจากคุณภาพของขอ้มลู
ตอ้งถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัเวลา เป็นประโยชนต่์อการน าไปใชใ้นการตดัสินใจ ซ่ึงผลงานของระบบท่ีมี
คุณภาพมากกท็ าใหผู้ใ้ชร้ะบบมีทศันคติท่ีดี เกิดความพึงพอใจ 

4. ความรู้และการมีส่วนร่วม ระบบสารสนเทศท่ีออกแบบมาใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชน้ั้นจะท าใหผู้ใ้ช้
เกิดความพึงพอใจ ความรู้และการมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบจึงมีความส าคญัและจ าเป็นต่อความส าเร็จ
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ของระบบสารสนเทศ  พ้ืนฐานแรกในการพฒันาระบบสารสนเทศ  ไดแ้ก่  ศกัยภาพของผูใ้ช ้ ดงันั้นองคก์ร
จะตอ้งใหผู้ใ้ชมี้ส่วนร่วม  เพ่ือท่ีจะช่วยท าใหร้ะบบสารสนเทศมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับของผูใ้ช ้

5. ความสะดวกในการใชง้าน ระบบท่ีง่ายต่อการน าไปใชง้านจะก่อใหเ้กิดความสะดวกในการใชง้านมากข้ึน  
ช่วยลดเวลาในการท างาน  ลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขรูปแบบของรายงาน
เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดง่้ายซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น ทั้งช่วยใหก้ารน าเสนอขอ้มลูมีรูปแบบฟอร์ม
รายงานต่าง ๆ ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร  จึงท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใจ  และท าความคุน้เคยไดง่้าย 

6. ความเขา้กนัไดข้ององคก์ร คือ การท่ีระบบสามารถเขา้กนัไดก้บัรูปแบบลกัษณะการท างาน  และลกัษณะ
นิสยัของผูป้ฏิบติังาน  ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมากกบัความพึงพอใจหรือทศันคติของผูใ้ชร้ะบบ 

7. ความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีผูใ้ชร้ะบบไดใ้หก้ารยอมรับและสนใจ  โดยพยายาม
หาแนวทางในการแกไ้ขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัของระบบมากข้ึน หากผูใ้ชร้ะบบ
รับรู้ไดว้า่ขอ้มลูในระบบมีประสิทธิภาพอนัเกิดข้ึนจากการท่ีองคก์รมีการวางระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี
ในการเขา้ระบบกจ็ะท าใหร้ะบบสารสนเทศประสบความส าเร็จได ้

      เรมเมอร์ (อา้งถึงใน ดวงอุมา โสภา, 2551) ไดจ้ าแนกความคิดเห็นเป็น 2 ประการคือ 1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด-
เชิงลบสุด (Extreme Opinion) เกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ สามารถทราบทิศทางได ้ทางบวก ไดแ้ก่ ความรัก 
ทางลบ ไดแ้ก่ ความรังเกียจ ความคิดเห็นน้ีเปล่ียนแปลงยาก 2. ความคิดเห็นจากความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive 
Contents) มีความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงข้ึนอยูก่บัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อส่ิงนั้น ความรู้ความเขา้ใจในทางท่ีดี ไดแ้ก่ 
ชอบ ยอมรับ เห็นดว้ย ความรู้สึกความเขา้ใจในทางท่ีดีไม่ดี ไดแ้ก่ ไม่ชอบ ไม่ยอมรับ ไม่เห็นดว้ย 
     สุพตัรา สุภาพ (2546) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็นไวว้่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่ม
คนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยเฉพาะการพูดหรือการเขียน ซ่ึงในการแสดงออกน้ีจะตอ้งอาศยัพ้ืนความรู้ ประสบการณ์ 
และพฤติกรรมระหว่างบุคคล ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจแสดงออก ซ่ึงการแสดงออกน้ีอาจไดรั้บการยอมรับหรือ
ปฏิเสธจากผูอ่ื้นกไ็ด ้
      สุชา จนัทร์เอม และสุรางค ์จนัทร์เอม (2546) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็นไวว้า่ความคิดเห็นเป็นส่วนหน่ึง
ของทศันคติ เราไม่สามารถแยกความคิดเห็นและทศันคติออกจากกนัได ้เพราะความคิดเห็นมีลกัษณะคลา้ยทศันคติ 
แต่ความคิดเห็นแตกต่างจากทศันคติตรงท่ีทศันคตินั้น เป็นความพร้อมทางจิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอาจแสดง
ออกมาไดท้ั้งค าพดูและการกระท า ทศันคติไม่เหมือนกบัความคิดเห็นตรงท่ีไม่ใช่ส่ิงเร้าท่ีจะแสดงออกมาอยา่ง
เปิดเผยหรือตอบสนองอยา่งตรง ๆ และลกัษณะของความคิดเห็นไม่ลึกซ้ึงเหมือนทศันคติ 

 
2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
     ณัฐพล คชายัง่ยืน (2551) ไดเ้สนอรายงานวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบ ERP กรณีศึกษาระบบ 
Navisionของบริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ระบบ Navision มีปัญหาใน
เร่ืองความเขา้กนัไดก้บัระบบรายงานของบริษทั ความสามารถในการน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ และการก าหนดสิทธ์ิ 
การใชง้านของระบบ Navision 
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     อารดา จนัทรสมบูรณ์ (2553) ไดเ้สนอรายงานวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านระบบ SAP 
ของพนกังานบญัชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านกังานใหญ่) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความพึงพอใจ 
ไดแ้ก่ ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการใชง้านระบบ ความเขา้กนัไดก้บัคณะท างานของระบบ ความปลอดภยัของขอ้มูลใน
ระบบ ความเขา้กนัไดก้บัองคก์ร การมีส่วนร่วม การฝึกอบรม ความรู้ความเขา้ใจ และผลงานของระบบ ตามล าดบั  
     วิษณุ  ภักดี  (2550) ได้เสนอในงานวิจัยเร่ืองทัศนคติของพนักงานต่อระบบบริหารวสัดุอุปกรณ์ SAP R/3 
สายการผลิตสุราและเทคนิค บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ระบบบริหารวสัดุอุปกรณ์ 
SAP R/3 เป็นการประมวลผลขอ้มูลแบบ Real-Time ซ่ึงพนกังานไม่มีความรู้ ความเขา้ใจมากท่ีสุด พฤติกรรมของ
พนกังานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในทางท่ีดี เขา้ใจถึงความจ าเป็น มีการช้ีแจงแนะน าใหพ้นกังานในองค์กร และเห็น
ประโยชน์ของระบบบริหารวสัดุอุปกรณ์ SAP R/3 การทดสอบสมมติฐานประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันของ
พนกังานท าใหมี้ทศันคติในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก ความคิดเห็น และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ในการวิจยัน้ีจะด าเนินการโดยใชแ้บบสอบถามเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือท่ีจะหาระดบัความคิดเห็นใน
แต่ละดา้นของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงท่ีใชร้ะบบ SAP 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     จากการวิจยัคร้ังน้ีมีพนกังานการไฟฟ้านครหลวง จ านวนประชากรทั้งหมด 8,050 คน (ขอ้มลูจากทรัพยากรบุคคล
กลาง ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2557) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนักงานการไฟฟ้านครหลวงท่ีใช้ระบบ 
SAP จ านวน 3,486 คน โดยทางผูวิ้จยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan ,1970) โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีการคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 346 คน แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาในการรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงไดล้ดขนาดของกลุ่มตวัอย่างลง
เป็นจ านวน 200 คน ท าใหมี้ระดบัความคลาดเคล่ือนเป็น  ±6.93% 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

          3.2.1  ผูวิ้จยัไดเ้ลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจากพนกังาน
การไฟฟ้านครหลวงท่ีใชง้านระบบ SAP โดยสุ่มจากพนกังานท่ีใชร้ะบบ SAP ของแต่ละฝ่ายในองคก์ร ซ่ึงมีทั้งหมด
จ านวน 57 ฝ่าย รวมจ านวน 200 คน 
          3.2.2  ผูวิ้จยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน 
          3.2.3  เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม 
          3.2.4  ตรวจดูความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม 
          3.2.5  น าแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด มาท าการวิเคราะห์และบนัทึกขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     เคร่ืองมือทางสถิติท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ คือ 
          3.3.1 ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลท าการวิเคราะห์ขอ้มลูไดโ้ดยใชค่้าความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage)    
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          3.3.2 ใชก้ารแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) ดว้ยวิธี Hierarchical เพ่ือเลือกจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม 
          3.3.2 ความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงท่ีใช้ระบบ SAP   วิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีค่าสูงสุด 
(Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าเฉล่ีย (Mean= x ̅) ของระดบัความคิดเห็นใน
การใชร้ะบบ SAP ของพนกังานการไฟฟ้านครหลวง 
          3.3.3 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นในการใช้ระบบสารสนเทศโดยใช้ ค่าสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)   
          3.3.4   วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่ม โดยใชต้าราง Crosstab ไขวก้บัขอ้มูล
ส่วนบุคคล (Bio) และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มดว้ย Chi – square Test 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical จะไดจ้ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมจากการวิจยัน้ี จ านวน 3 กลุ่ม โดย
พิจารณาการแบ่งกลุ่มจาก Agglomeration Schedule แลว้น ามาค านวณหาค่า Coefficients เพ่ือให้ไดเ้กณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่มโดยค านวณเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงในแต่ละขั้นท่ีมีการยุบรวมกนั  และเลือกใชจ้ านวนกลุ่มในขั้นท่ีมี
เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงอยา่งมาก  เม่ือเทียบกบัการยบุรวมตวักนัในขั้นอ่ืน ๆ 
     ผลการศึกษาพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงท่ีใช้ระบบ SAP ส่วนใหญ่เป็น
พนกังานเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีพนกังานเพศชาย จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 พนกังานเพศหญิง 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 จบระดบัปริญญาตรี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00อายุต ่ากว่า 30 ปี มี
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 มีระยะเวลาการท างานต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5  มีระดบั
ต าแหน่งงานอยู่ท่ีระดบั 5 - 8 จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มีระยะเวลาในการใช ้SAP 2 - 5 ปี จ านวน 109 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.5 
     จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ระดับความคิดเห็นในการใช้ระบบ SAP ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.33 และเม่ือพิจารณารายดา้นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
          1.  ดา้นการรับรู้ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการใชร้ะบบ มีค่าเฉล่ีย  3.45 
          2.   ดา้นความสะดวกในการใชง้าน มีค่าเฉล่ีย  3.05 
          3.   ดา้นการฝึกอบรมพนกังานผูใ้ช ้มีค่าเฉล่ีย  3.025 
          4.   ดา้นผลงานของระบบ มีค่าเฉล่ีย  3.502 
          5.   ดา้นความรู้และการมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ีย  3.43 
          6.   ดา้นความเขา้กนัไดก้บัองคก์ร มีค่าเฉล่ีย   3.265 
          7.   ดา้นความปลอดภยัของขอ้มลู มีค่าเฉล่ีย  3.626 
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ตารางท่ี 1 แสดงลกัษณะเฉพาะกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ซ่ึงไดจ้ากการจ าแนกประชากรตวัอยา่งทั้งหมด 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจหรือความคิดเห็น   
              ในการใชร้ะบบสารสนเทศ 

กลุ่มท่ี 1 
(n = 69) 

กลุ่มท่ี 2 
(n = 53) 

กลุ่มท่ี 3 
(n = 78) 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ 

ช่วยลดขั้นตอนการท างาน 3.74 3.64 2.71 
สามารถเรียกดูขอ้มลูไดส้ะดวกข้ึน 3.88 3.64 3.19 
ช่วยใหท้ างานไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน 3.81 3.74 2.86 
มีประโยชนม์ากในการปฏิบติังานของท่าน 4.09 3.53 3.22 
ช่วยใหไ้ดข้อ้มลูหรือเอกสารประกอบไดต้รงความตอ้งการ 3.93 3.40 2.91 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน 

ระบบช่วยใหท้ างานไดง่้ายข้ึน 3.90 3.89 2.77 
ระบบง่ายต่อการเรียนรู้ 3.22 2.91 2.45 
ระบบมีขั้นตอนการท างานท่ีไม่ซบัซอ้น 2.88 2.51 2.37 
จากการท่ีระบบเขา้ถึงขอ้มูลไดห้ลายรูปแบบ ท าให้มีความสะดวกในการใช้
งาน เช่น การใส่รหสัรายการ 

3.54 3.60 2.91 

ด้านการฝึกอบรมพนักงานผู้ใช้ 
ไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งเพียงพอต่อการน ามาใชป้ฏิบติังานจริง 3.10 1.75 2.90 
การฝึกอบรมท าใหส้ามารถใชร้ะบบ SAP ไดง่้ายข้ึน 3.71 2.19 3.58 
การฝึกอบรมท าใหท่้านสามารถใชร้ะบบ SAP ไดร้วดเร็วข้ึน 4.09 2.49 3.28 
ไดรั้บการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีงานในการน ามาปฏิบติังานจริง 3.71 1.60 2.86 

ด้านผลงานของระบบ 
ขอ้มลูท่ีไดจ้ากระบบมีความถกูตอ้ง 3.99 3.89 3.15 
ขอ้มลูท่ีไดจ้ากระบบสามารถเช่ือถือได ้ 4.03 3.89 3.04 
ขอ้มลูท่ีไดจ้ากระบบมีความรวดเร็ว 3.91 3.51 2.65 
รูปแบบรายการท่ีไดรั้บจากระบบตรงกบัความตอ้งการ 3.75 3.49 3.12 

ด้านความรู้และการมส่ีวนร่วม 
มีความรู้เก่ียวกบัการท างานของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติั 3.80 2.79 3.63 
เขา้ใจการท างานของระบบ 3.91 2.79 3.63 
สามารถปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบในระบบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ไม่ผิดพลาด 3.80 3.04 3.62 
มีส่วนร่วมในการแจง้ปัญหาต่างๆของระบบ 3.62 3.13 2.90 
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ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจหรือความคิดเห็น   
              ในการใชร้ะบบสารสนเทศ 

กลุ่มท่ี 1 
(n = 69) 

กลุ่มท่ี 2 
(n = 53) 

กลุ่มท่ี 3 
(n = 78) 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
ด้านความเข้ากนัได้กบัองค์กร 

ระบบมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินธุรกิจ 3.71 3.26 2.68 
ระบบมีความเหมาะสมกบัโครงสร้างองคก์ร 3.74 3.26 2.88 
ระบบมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการท างานของพนกังาน 3.81 3.11 2.96 
ระบบมีความเหมาะสมกบัทศันคติในการท างานของพนกังาน 3.77 3.00 3.06 

ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 
ระบบมีการก าหนดรหสัผา่นในการเขา้ใชง้าน 4.26 4.13 3.00 
ระบบมีการส ารองขอ้มลู 3.68 4.00 2.87 
มีการก าหนดสิทธ์ิผูใ้ช้ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบเฉพาะท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบติังาน 

3.87 4.23 3.17 

 
 จากตารางท่ี 1 ผูวิ้จยัไดต้ั้งช่ือทั้ง 3กลุ่ม เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัต่อไป ดงัน้ี 
กลุ่มที่ 1 ช่ือ พนักงานที่พงึพอใจในระบบ SAP  
พนกังานกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานเพศชาย จบการศึกษาปริญญาตรี มีอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี มีระยะเวลาการท างานอยู่
ระหวา่ง 5 -10 ปี ระดบัต าแหน่งงานอยูท่ี่ระดบั 5 – 8 และมีระยะเวลาการใชง้านระบบ SAP อยูท่ี่ 2 – 5 ปี  
กลุ่มที่ 2 ช่ือ พนักงานที่ไม่มผีลกระทบในการใช้งานระบบ SAP  
พนกังานกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานเพศชายและเพศหญิงโดยเฉล่ียใกลเ้คียงกนั จบการศึกษาปริญญาตรี มีอายตุ  ่า
กว่า 30 ปี มีระยะเวลาการท างานต ่ากว่า 5 ปี ระดบัต าแหน่งงานอยู่ท่ีระดบั 1 - 4 และมีระยะเวลาการใชง้านระบบ 
SAP ต ่ากวา่ 2 ปี  
กลุ่มที ่3 ช่ือ พนักงานที่ไม่พงึพอใจระบบ SAP  
พนกังานกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานเพศชายและเพศหญิงโดยเฉล่ียใกลเ้คียงกนั จบการศึกษาปริญญาตรี มีอายุ
ระหว่าง 41 - 50 ปี มีระยะเวลาการท างานตั้งแต่ 15 ปี ต าแหน่งงานอยูท่ี่ระดบั 5 - 8 และมีระยะเวลาการใชง้านระบบ 
SAP อยูท่ี่ 2 – 5 ปี  
      ผลการทดสอบทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งพนกังานการไฟฟ้านครหลวง พบวา่ เพศท่ีต่างกนัไม่
มีความสมัพนัธ์ต่อระดบัวา่คิดเห็นของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงในการใชร้ะบบ SAP ในขณะท่ี ระดบัการศึกษา 
อายุ ระยะเวลาการท างาน ระดบัต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการใชร้ะบบ SAP ท่ีต่างกนันั้น มีความสัมพนัธ์ต่อ
ระดบัความคิดเห็นของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 
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5. สรุปผลการศึกษา 
     ระดบัความคิดเห็นในการใชร้ะบบ SAP ของพนกังานการไฟฟ้านครหลวง พบวา่ภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นมี
ค่าเฉล่ียท่ี 3.33 โดยเรียงตามความพึงพอใจสูงสุด 4 อนัดบัแรก คือ  ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล ดา้นผลงานของ
ระบบ ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการใชง้านระบบ และ ดา้นความรู้และการมีส่วนร่วม ในขณะท่ีดา้นความเขา้กนัได้
กบัองคก์ร ดา้นความสะดวกในการใชง้าน และดา้นการฝึกอบรม มีความพึงพอใจนอ้ยลงมาตามล าดบั 
 
5.1 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานขั้นตอนการใชโ้ปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป SAP ของ การไฟฟ้านครหลวง

อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน รวมถึงค าอธิบายขั้นตอน อาจเขียนเป็นผงั

แสดงวิธีการก็ได้ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่างานต่าง ๆ ท่ีท าไปนั้ นเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์วิธีการท่ีถูกต้อง ซ่ึงจะท าให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กล่าวคือการ
ปฏิบติังานท่ีรวดเร็วข้ึน 

2. ควรมีการจัดฝึกอบรมการใช้งานของระบบ SAP เพ่ือพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและองค์กร เพ่ือให้
พนกังานมีความคุน้เคยกบัระบบ SAP มากยิ่งข้ึน ทั้งยงัช่วยลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเม่ือน าระบบ SAP นั้น
มาใชง้าน ท าใหก้ารใช ้SAP เกิดความคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการพฒันาระบบ SAP ใหดี้และครอบคลุมขอ้มลูมากยิ่งข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้เช่น 
ลดการท างานซ ้าซอ้น  เป็นตน้ 

4. ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านและความตอ้งการ
ของพนักงานผูใ้ช้ เพ่ือเป็นขอ้มูลและแนวทางให้ฝ่ายท่ีดูแลเก่ียวกบัระบบ SAP น าไปพฒันา ปรับปรุง 
แกไ้ขระบบต่อไปในอนาคต 
 

5.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเท่านั้น ท าใหมี้ขอ้จ ากดัส าหรับการวิเคราะห์ 
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ใน
การวิจยัคร้ังต่อไปควรใชวิ้ธีการสมัภาษณ์ควบคู่กนัไปกบัการเกบ็แบบสอบถามดว้ย 

2.  ท าวิจยัเพ่ิมเติมในการวดัมุมมองของผูใ้ชใ้นแต่ละหน่วยงานเพ่ือดูวา่ ในแต่ละหน่วยงานนั้นมีความคิดเห็นใน
การใชร้ะบบ SAP อยา่งไร เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นเพียงมุมมองภาพรวมเท่านั้น  

3.  ในงานวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกตวัอย่างเพียงแค่องค์กรเดียว คือ การไฟฟ้านครหลวง ดังนั้นจึงควรท างานวิจยั
หลายๆองคก์ร เพ่ือใชเ้ทียบเคียงกบัผลวิจยัท่ีได ้
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ความรู้และความพงึพอใจการใช้งานระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ กรณศึีกษา บริษทั ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากดั 

Knowledge and Satisfaction of Usage of Human Resources Information System  
Case Study: Thitaram Consultant Co., Ltd. 

จิราภา ธรรมรักษา1และ ผศ.ดร.ภาวณิ ีเพชรสว่าง2 

Jirapa Thammaraksa and Asst. Prof. Dr. Pawinee Petchsawang 
  

บทคดัย่อ 
     การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงระดบัความรู้การใชง้านและระดบัความพึงพอใจการใชง้านของ

ผูใ้ชง้านระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะส่วนบุคคล

ของผูใ้ชง้าน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้และความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบฯ และเพ่ือศึกษาถึงความรู้ในการใชง้าน

ระบบฯ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน จากผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชง้านมีระดบัความรู้และความพึง

พอการใชง้านระบบฯ อยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความรู้ไดแ้ก่ แผนกและความช านาญใน

การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ มีระดบัความรู้ท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจนั้นไม่มีความ

แตกต่างกนั และความรู้กบัความพึงพอใจในระบบฯ นั้นโดยส่วนใหญ่แลว้มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 
ค าส าคัญ: ความรู้, ความพึงพอใจ, ระบบการจัดการสารสนเทศส าหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ปัจจัยส่วนบคุคล 

Abstract 
     The objective of this research is to examine level of knowledge and satisfaction of usage of Human Resources 
Information System (HRIS) users, to study and compare personal characteristics that is correlated with knowledge 
and satisfaction of usage, and to find and study correlation between knowledge of usage and satisfaction of usage 
of HRIS of the users. The result indicated that users have knowledge and satisfaction at moderate level. Personal 
factors affecting knowledge of usage are each user’s department and computer expertise. No personal 
characteristic has any effect on satisfaction of usage. Most of knowledge and satisfaction of usage of users are 
correlated. 
Keywords: Knowledge, Satisfaction, Human Resources Information System, Personal characteristics 
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1.บทน า 

 
     ในปัจจุบนัองคก์รภาคเอกชนในไทยก าลงัมุ่งสู่การน าเอาระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานทรัพยากรมนุษย ์

(Human Resource Information System: HRIS) เขา้มาใช้เป็นเคร่ืองมือการจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ย่างแพร่หลาย 

เพ่ือท าให้การท างานขององค์กรเป็นสัดส่วนมากข้ึน เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจของบริษทั ทิตาราม คอนซัลแตนท ์

จ ากดัเป็นการ Outsources แรงงาน หรือ รับจา้งเหมาแรงงาน คือการจดัหาจดัจา้งพนกังานเขา้ท างานให้กบับริษทั

ลูกคา้ โดยสภาพการจา้งยงัคงเป็นลูกจา้งของบริษทั ทิตาราม คอนซลัแตนท ์จ ากดั แต่ปฎิบติังานท่ีบริษทัของลูกคา้ 

กลุ่มลูกคา้มีตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมในต าแหน่งระดบัปฏิบติัการไปจนถึงระดบับงัคบับญัชาในส่วนส านกังาน 

จากประโยชน์การใช้บริการจ้างเหมาแรงงานที่กล่าวมาข้างต้นท าให้บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากัด มีจ านวน

ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันขอ้มูลบุคลากรเป็นส่ิงจ าเป็น และมีความส าคญัต่อการบริหารงานในองคก์ร 

ท าให้องคก์รหนัมาใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลสารสนเทศทางดา้นทรัพยากรบุคคลมากข้ึน เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ใน

ดา้นการบริหาร การวาง แผนก าลงัคน การพฒันาและฝึกอบรม ฯลฯ องคก์รจึงหาทางเพ่ือปรับปรุงระบบการจดัการ

แบบใหม่ เขา้มาใชแ้ทนระบบเดิม ซ่ึงเตม็ไปดว้ยแฟ้มขอ้มลู กระดาษ เอกสารต่างๆ มากมาย อีกทั้งยงัเปลืองพ้ืนท่ีใน

การจดัเก็บอีกดว้ย จะเห็นไดว้่าส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นการน าระบบสารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์

กบัองค์กร และกบับุคลากรขององค์กร เพราะเราถือว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ท่ีจะน าพาองค์กรให้

กา้วหนา้ อย่างไรก็ตาม ถึงแมอ้งคก์รจะมีระบบท่ีดีเพียงใดก็ตาม แต่ถา้บุคลากรภายในองคก์รไม่มีคุณภาพ และการ

ขาดการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหารแลว้ ระบบท่ีดี ก็ไม่สามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้ดงันั้นองคก์รจึงมีความ

จ าเป็นในการใชร้ะบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นการบริหารจดัการขอ้มูลของ

พนกังานในองค์กร เพ่ือให้สามารถแข่งขนัในตลาดท่ีมีแข่งขนัทางธุรกิจ การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์คือ 

เพ่ือศึกษาถึงระดบัความรู้และระดบัความพึงพอใจการใชง้านของผู ้ใชง้านระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงาน

พฒันาทรัพยากรมนุษยป์ฏิบติังานท่ีบริษทั ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากดั เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะส่วน

บุคคลของผูใ้ชง้านระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้และ

ความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องผูใ้ชง้านระบบฯปฏิบติังาน

ท่ีบริษทั ทิตาราม คอนซลัแตนท ์จ ากดั และเพ่ือศึกษาถึงความรู้การใชง้านระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงาน

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบปฏิบติังานท่ีบริษทั ทิตาราม คอนซัล

แตนท ์จ ากดั ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือท าใหท้ราบถึงความรู้และความพึงพอใจจากการใชง้านของบุคลากรท่ีมี

ต่อระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานทรัพยากรมนุษยท์ั้งในระดบัปฏิบติัการ และระดบับริหาร เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและพฒันาระบบใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1.ความรู้  

     นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของค าว่า  “ความรู้” โดยสรุปความหมายได้ว่า ความรู้ หมายถึง 

ความสามารถในการจ าและเขา้ใจรายละเอียดของขอ้มูลต่างๆท่ีบุคคลไดส้ะสมไวแ้ละถ่ายทอดต่อๆกนัมาตลอดจน

สามารถท่ีจะส่ือความหมาย แปลความ ตีความ ขยายความ หรือแสดงความความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ หลงัจากท่ี

ไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆแลว้ (ศุภกนิตย ์พลไพรินทร์, 2540; เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540; ไพศาล หวงัพานิช, 2526)  

     ประเภทของความรู้  แนวคิดในการแบ่งประเภทความรู้ท่ีน่าสนใจและ ไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นของ

Michael Polanyi และ Ikujiro Nonaka โดยเป็นแนวคิดท่ีแบ่งความรู้ออกเป็น 2  ประเภท คือ 

     ความรู้ทั่วไปหรือความรู้ชัดแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวมถ่ายทอดไดโ้ดยผ่านวิธี

ต่างๆเช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรทฤษฎี คู่มือต่างๆและบางคร้ังเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรมการจดัการ

ความรู้เด่นชดั จะเนน้ไปท่ีการเขา้ถึงแหล่งความรู้ตรวจสอบและตีความไดเ้ม่ือน าไปใชแ้ลว้เกิดความรู้ใหม่ก็น ามา

สรุปไวเ้พ่ือใชอ้า้งอิงหรือใหผู้อ่ื้นเขา้ถึงไดต่้อไป 

     ความรู้เฉพาะตวั หรือ ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้าก ประสบการณ์พรสวรรคห์รือ

สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ เป็น ความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด

หรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างานงานฝีมือการจดัการความรู้ซ่อนเร้นจะเนน้ไปท่ีการจดัเวที

เพ่ือใหมี้การแบ่งปันความรู้ท่ีอยูใ่นตวัผูป้ฏิบติัท าใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัอนัน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ท่ีแต่ละคน

สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดต่้อไป 
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2.2.ระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  
     ระบบสารสนเทศเพ่ือทรัพยากรมนุษย ์เป็นเคร่ืองมือหน่ึงของการน าเสนอสารสนเทศเพ่ือใชใ้นดา้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ทั้งในเชิงกลยุทธ์ เชิงกลวิธี เชิงปฏิบติัการ โดยทีการปรับกระบวนการทางธุรกิจ ใหส้อดคลอ้งกบั
เทคโนโลยีท่ีน ามาใช ้ทั้งในดา้นการบริหารและการควบคุมดา้นต่างๆ Kavanagh M.J., Guetal, H.G. & Tannen, S.I. 
(1990: 29) ไดใ้ห้ความหมายไวด้งัน้ี “ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย(์Human Resources Information System 
หรือ HRIS) หมายถึงระบบท่ีท าการรวบรวมจดัเก็บประมวลผลวิเคราะห์สืบคน้และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
ทรัพยากรมนุษยข์ององค์การ ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยมิ์ใช่เป็นเพียงระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรมนุษยเ์ท่านั้นแต่หมายถึงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆรวมทั้งผูป้ฏิบติังานแบบ
พิมพ/์เอกสารนโยบายและกระบวนการตลอดจนขอ้มูลต่างๆดว้ย” ระบบHRIS มีระบบงานยอ่ยดงัน้ี 1.Organization 
2.Personnel 3.Time Attendance 4.Approve Center 5.Employee Self Service 6.Management Information 
2.3.ความพึงพอใจ   

     วอลแมน (Wolman, 1973 : 384) กล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) มีความสุขเม่ือคนเราไดรั้บ

ผลส าเร็จ ตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความตอ้งการ (Want) หรือ แรงจูงใจ (Motivation)  

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
     สุภารดี ชวลิตสุนทร (2550) “การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กรณีศึกษา 

บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั” พบวา่ จากการศึกษาพบวา่ปัญหาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ปัจจุบนัไดส่้งผลเสียต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารเน่ืองจากขอ้มลูขาดความถูกตอ้งและล่าชา้ โดยปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้ง

รีบแกไ้ข ไดแ้ก่ การฝึกอบรมกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ ความน่าเช่ือถือของระบบ การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ การสนบัสนุน

ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัญหาทางด้านการส่ือสารระหว่างผูใ้ห้บริการระบบกับฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ เห็นไดว้่า 2 ใน 5 ของปัญหาท่ีกล่าวมานั้น (การฝึกอบรมฯ และความน่าเช่ือถือของระบบ) เป็นปัญหาท่ี

เกิดจากผูใ้ชง้านท่ีเป็นผูบ้นัทึกขอ้มลูลงในระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานทรัพยากรมนุษย ์
     ทนงศกัด์ิ โสวจสัสตากุล (2552) “การศึกษาปัจจยัของการบริหารทรัพยากรมนุษยส่์งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานระบบสารสนเทศของสถาบนัการศึกษา” ศึกษาไดค้วามวา่ การน าระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงาน
ทรัพยากรมนุษยม์าใชใ้นองคก์รวา่ เกิดจากความตอ้งการของผูบ้งัคบับญัชาท่ีตอ้งการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชเ้พ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคูลลเ์ปอร์ (Cooper, 1953 : 31-33) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัท่ีท าให้
บุคลากรพึงพอใจในการปฏิบติังาน และท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ มีอุปกรณ์ท่ีดีและมีมาตรฐาน 
     บุญอนันต์ พินัยทรัพย ์(2553) ศึกษาเร่ือง “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารระบบสารสนเทศ
ส าหรับงานทรัพยากรมนุษยท่ี์น ามาใชใ้นองค์กรภาครัฐและเอกชน” พบว่าปัจจยัผลกระทบจากการใชร้ะบบการ
จดัการสารสนเทศส าหรับงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐมี 5 ปัจจยั และภาคเอกชนมี 6 ปัจจยั โดยปัจจยั
ส าคญัล าดบัแรกขององค์กรทั้ งสองประเภทคือ ระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานทรัพยากรมนุษยท์ าให้
ผูบ้ริหารหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และองค์กรวางกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท่ี
รองลงมาท่ีเหมือนกนัคือ ระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานทรัพยากรมนุษยท์ าให้งานทรัพยากรมนุษย ์ใน
องคก์รมีระเบียบชดัเจน และสามารถปรับขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัไดต้ลอดเวลา 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นจ านวนพนกังานจริงผูใ้ชง้านระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับ

งานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ท่ีปฏิบติังานในส านกังานใหญ่ของบริษทั ทิตาราม คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

     กลุ่มตัวอย่าง  จ านวนประชากรผูใ้ช้งานระบบระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานทรัพยากรมนุษย์ใน

ส านกังานใหญ่ของบริษทั ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากดั มีทั้งส้ิน 60 คน โดยใช้การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

และการเกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งหมด 5 คน  

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามปลายปิดจ านวน 1 ชุด ส าหรับผูใ้ชง้าน

ระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานพฒันาทรัพยากรมนุษยม์าใช้ในองค์กร และค าถามใช้ในการสัมภาษณ์

หลงัจากท่ีไดท้ าการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้เพ่ือน าผลของการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามมาต่อ

ยอดส าหรับการสมัภาษณ์เชิงลึก 

     การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ขอ้มูลแบบสอบถามจะไดจ้ากกลุ่มผูใ้ชง้านระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์ในบริษทั ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากดั จ านวน 60 คน และสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการ

สมัภาษณ์ พนกังานฝ่ายทรัพยากรมนุษยผ์ูใ้ชง้านระบบฯ พนกังานระกบัอาวโุส ระดบัหวัหนา้/ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร 

จ านวน 5 คน 

     การวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาจะน าข้อมูลทั้ งหมดมาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูป และค านวณค่าสถิติท่ีส าคญัดงัน้ี 

     1.การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ใชวิ้ธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) 

     2.การวเิคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัความรู้ และความพึงพอใจการใชง้านระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์ขอ้มลูโดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     3.ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ลกัษณะส่วนบุคคล กบัความรู้และความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบการจดัการ

สารสนเทศส าหรับงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยใชค่้าสถิติ T-test ดว้ยการประมวลผลแบบ Independent-Samples 

T Test ค่าสถิติ F-test ดว้ยการประมวลผลแบบ One-Way ANOVA  

     4.ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความรู้และความพึงพอใจ โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s 

Correlation Coefficient: r) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความรู้และความพึงพอใจการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานพฒันา

ทรัพยากร เปรียบเทียบคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้และความพึงพอใจ และศึกษาถึงความรู้ท่ีมี
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ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบฯ ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้ าการส ารวจรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามของ

บุคลากรจ านวนทั้งส้ิน 60 คน และจากการสมัภาษณ์จ านวนทั้งส้ิน 5 คน 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  

     ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ผูต้อบ

แบบสอบถามมีอายุการท างานในองคก์ร 3-6 ปี และมาจากแผนกเงินเดือนในต าแหน่งพนกังานทัว่ไป ความช านาญ

ในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัพอใช ้

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความรู้การใชง้านระบบ HRIS 

     เม่ือพิจารณาดา้นความรู้ในการใชง้านระบบฯ พบว่าค่าเฉล่ียของความรู้ในระบบ HRIS อยู่ท่ี 2.54 คะแนน จาก

คะแนนเตม็ 5 คะแนน กล่าวไดว้า่พนกังานของบริษทั ทิตาราม คอนซลัแตนท ์จ ากดั มีความรู้ในระบบ HRIS อยู่ใน

ระดบัปานกลาง นอกจากน้ีผูถู้กสัมภาษณ์ทั้ง 5 ท่าน ใหค้วามเห็นเร่ืองประโยชน์ของระบบ HRIS ขององคก์รไปใน

ทิศทางเดียวกนัว่า ระบบ HRIS ขององคก์รนั้น ยงัใชง้านไดไ้ม่เต็มความสามารถ จนถึงขั้นท่ีผูบ้ริหารไม่สามารถน า

ขอ้มลูไปใชง้านต่อได ้ 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจการใชง้านระบบ HRIS  

     เม่ือพิจารณาดา้นความพึงพอใจในการใชง้านระบบฯ พบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูท่ี่ 2.92 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน กล่าวไดว้า่พนกังานของบริษทั ทิตาราม คอนซลัแตนท ์จ ากดั มีความพึงพอใจในระบบ HRIS อยูใ่นระดบั

ปานกลาง  

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

     ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความรู้ไดแ้ก่ แผนก (Sig. 0.01) และความช านาญในการใชร้ะบบ

คอมพิวเตอร์ (Sig. 0.01) สาเหตุท่ีแผนกส่งผลต่อความรู้นั้น ส่วนหน่ึงมาจากสดัส่วนขอ้มลูของแผนกไม่ใกลเ้คียงกนั 

และ/หรืออาจวิเคราะห์ไดว้า่ แผนกส านกังานบริหาร (  = 3.38) และ พฒันาองคก์ร (  = 2.97) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

บริหารและพฒันาองคก์รเขา้ใจและทราบถึงประโยชนข์องการน าระบบ HRIS มาใชเ้พ่ือเพ่ิมและพฒันาศกัยภาพของ

องคก์ร ความช านาญในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์นั้น เพียงแค่บอกใหท้ราบวา่ พนกังานท่ีมีความช านาญในระบบ

คอมพิวเตอร์ เป็นผูมี้ความรู้ในระบบ HRIS เน่ืองจากระบบ HRIS กน็บัไดว้า่เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์รูปแบบ

หน่ึงเช่นกนั  

ส าหรับลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจนั้นไม่พบวา่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้และความพึงพอใจการใชง้านระบบ HRIS 

     พบวา่การศึกษาความรู้และความพึงพอใจท่ีออกมาในทิศทางเดียวกนัทั้งหมดคือ เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในทุก

ขอ้ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั พนักงานในองค์กรท่ีศึกษา มีความรู้ในตวัระบบ HRIS อยู่ในระดบัปานกลาง (  = 2.54) 

ส่งผลใหร้ะดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั (  = 2.92) 
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  5.  สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นความรู้การใชง้านระบบ HRIS  

     พบว่าผูใ้ช้งานมีระดบัมีความรู้ อยู่ท่ีระดับรู้พอสมควร คือ รู้ว่าระบบ HRIS สามารถลางานทุกประเภทผ่าน

โปรแกรมได ้ส่วนท่ีเหลือเป็นความรู้ระดบัรู้บา้ง 12 ขอ้ (ดงัภาพดา้นล่าง) 

 

 
     

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นความพึงพอใจการใชง้านระบบ HRIS  

     พบว่าผูใ้ช้งานมีระดบัความพึงพอใจอยู่ท่ี ระดบัปานกลาง 7 ขอ้ และไม่พอใจมีสองล าดบั คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ระบบ HRIS สามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ด ้เช่น การท าสรุปต่างๆไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้อกสาร และ ทีมงานผูดู้แล

ระบบ HRIS แกไ้ขปัญหาให ้ผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือพบปัญหาจากการใชง้านระบบHRIS (ดงัภาพดา้นล่าง) 

 



 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                               662  
 

 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นความพึงพอใจการใชง้านระบบ HRIS  

     พบว่าผูใ้ช้งานมีระดบัความพึงพอใจอยู่ท่ี ระดบัปานกลาง 7 ขอ้ และไม่พอใจมีสองล าดบั คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ระบบ HRIS สามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ด ้เช่น การท าสรุปต่างๆไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้อกสาร และ ทีมงานผูดู้แล

ระบบ HRIS แกไ้ขปัญหาให ้ผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือพบปัญหาจากการใชง้านระบบHRIS (ดงัตารางดา้นล่าง) 

 
คุณลกัษณะส่วนบุคคล  ความรู้ ความพึงพอใจ 

เพศ Sig 0.14 0.79 
ความแตกต่าง ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา Sig 0.20 0.28 
ความแตกต่าง ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 

อายงุาน Sig 0.16 0.48 
ความแตกตา่ง ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 

แผนก Sig 0.01 0.58 
ความแตกต่าง แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 

ต าแหน่ง Sig 0.08 0.16 
ความแตกต่าง ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 

ความช านาญในการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

Sig 0.01 0.06 
ความแตกต่าง แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
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ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะส่วนบุคคลกบัความรู้การใชง้านระบบ HRIS  
     พบว่าแผนกและความช านาญในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชง้านมีระดบัความรู้และระดบัความพึงพอใจท่ี
ความแตกต่างกนัส าหรับผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจการใชง้านระบบ HRIS พบว่า 
ไม่แตกต่างกนั  
ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้กบัความพึงพอใจการใชง้านระบบ HRIS  
     พบว่าความรู้เร่ืองระบบ HRIS สามารถดูวนัลาคงเหลือของแต่ละคนได ้มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ ระบบ HRIS ช่วยควบคุมกระบวนการท างานของกิจการใหมี้การท างานท่ีเป็นระบบ, ระบบ HRIS ใหค้วาม
สะดวกในการเรียกดูและสืบคน้ขอ้มูล, ระบบ HRIS มีเสถียรภาพในการใชง้าน ไม่เกิดขอ้ผิดพลาดระหว่างการใช้
งาน (Error), ระบบ HRIS มีหนา้จอการติดต่อกบัผูใ้ช ้(User interface) เขา้ใจง่าย, ระบบ HRIS ช่วยลดการใชเ้อกสาร 
และระบบ HRIS ช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการท างาน ตามล าดบั 
 
ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
     ในการวิจยัคร้ังน้ี ท าใหท้ราบวา่ ก่อนการในระบบมาใชอ้งคก์รๆ ควรใหค้วามส าคญักบัการใหค้วามรู้พนกังานใน
งานท่ีมอบหมายให ้และให้ความรู้เก่ียวกบัความสามารถของตวัระบบ HRIS เน่ืองจากพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความรู้กบัความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ยิ่งผูใ้ช้ทราบถึงความสามารถของระบบ 
HRIS มาเท่าไหร่ ผูใ้ช้ก็จะยิ่งมีความพึงพอใจในระบบมากข้ึน ผลจากการวิจยัน้ีท าให้ทราบถึงระดบัความรู้ของ
ผูใ้ชง้านวา่อยู่ในระดบัใด ท าให้องคก์รสามารถวางแผนในการฝึกอบรม และใหค้วามรู้เพ่ิมเติมแกพ้นกังานไดอ้ย่าง
ตรงจุด  
     นอกจากนั้นผลการวิจยัยงับอกถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน ซ่ึงเห็นไดว้่าความรู้เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้
ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจในการใชง้านระบบ HRIS หากองค์กรสามารถท าผูใ้ชง้านทราบถึงขีดความสามารถและ
ขอ้จ ากดัของระบบ HRIS ได ้ก็จะท าให้ผูใ้ช้งานใช้งานระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่นการลดการใช้
ทรัพยากรขององคก์รท่ีนอ้ยลง มีการจดัเกบ็และคน้หาขอ้มลูเป็นระบบฯมากข้ึน  
ขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านระบบ HRIS เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัทุกดา้นท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านระบบ HRIS เพ่ือใหบุ้คลากรในองคก์รใชง้านระบบฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือผลประกอบการท่ีดีขององคก์ร 
     2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใหญ่ข้ึน เพ่ือให้ผลท่ีได้จากการท าวิจยัมีความเท่ียงตรงละ
น่าเช่ือถือมากข้ึน 
     3. ควรท าการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบปลายเปิด  ซ่ึงอาจท าให้ไดป้ระเด็นดา้นอ่ืนๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพฒันา
ระบบการจดัการสารสนเทศส าหรับงานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     4. ควรจดัแบ่งดา้น หรือหมวดหมู่ของเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา เช่น การจดัหมวดหมู่ของความรู้และความพึงพอใจท่ี
ตอ้งการศึกษา เพ่ือให้การวิเคราะห์ผลการวิจยัมีรายละเอียดยิ่งข้ึน เพ่ิมมุมมองใหม่ๆ และไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน
กวา่เดิม 
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ความแตกต่างด้านความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของข้าราชการและพนักงานราชการ 
ภายในกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 Differences of Job Satisfaction of civil servants and government employees  
within the Department of Environmental Quality Promotion 

                                                       ฐานิดา คงต่อ1และ ดร.พนิตา สุรชัยกุลวฒันา2 

Thanida  Kongtor and Dr.Panita Surachaikulwattana  

บทคดัย่อ 
               การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยดา้นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการและ
พนกังานราชการ ภายในกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และเพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ท่ีใชจ้ าแนกขา้ราชการและพนกังานราชการ ภายในกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 
คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ คือ Discriminant Analysis ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านเงินเดือนและ
สวสัดิการ ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน ดา้นสถานภาพในอาชีพ  ดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บความ
ยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

Abstract 
               The purposes of this research are to study the factors of satisfaction with the performance of civil 
servants and government employees within Department of Environmental Quality Promotion. and to find the 
factors of satisfaction in the practice followed by the officials and government employees within Department of 
Environmental Quality Promotion. The instrument used for data collection instruments were used in the statistical 
analysis of the frequency, percentage, standard deviation, and compare the differential by Discriminant Analysis. 
The results showed that Subjects in both groups were satisfied with the performance difference is significant at 
the 0.05 level, included the salaries and welfare, relationship with superiors and colleagues, the rule, work 
environment, the status of the profession, security, the success of, the gain respect, job characteristics, 
responsibility, the progress in jobs. 

Keywords: The satisfaction, Department of Environmental Quality Promotion 
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1. บทน า 
 
     ในโลกยุคโลกาภิวตัน์ ประเทศจะตอ้งปรับตวัให้ทนักบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลก และระบบราชการซ่ึง
เปรียบเสมือนกระดูกสันหลงัของประเทศ ก็จะต้องมีการปฏิรูปเพ่ือให้สามารถบริหารประเทศให้อยู่รอดและ
เจริญกา้วหนา้ ระบบราชการไทยในช่วงท่ีผ่านมาประสบปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใหบ้ริการ
ประชาชน การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน การบริหารจดัการทรัพยากร รวมถึงการแข่งขนักบัต่างประเทศ 
สาเหตุท่ีส าคญัมาจากระบบราชการมีความซ ้ าซ้อน ในบทบาท ภารกิจ อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบระหว่าง
ส่วนราชการต่างๆ ท าให้ขาดหน่วยงานหลกัในการรับผิดชอบท่ีชดัเจน ส่งผลให้การปฏิบติังานมีความล่าช้า ขาด
ความคล่องตวั ระบบราชการมีความใหญ่โตเกินความจ าเป็น มีขา้ราชการจ านวนมากและขยายตวัต่อเน่ือง ท าให้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีจ านวนมากถูกจดัสรรไปในส่วนของรายจ่ายประจ า ท าให้งบพฒันาประเทศมีจ านวน
จ ากดั การปฏิบติังานของขา้ราชการขาดการประเมินผลท่ีชดัเจน การท างานขาดประสิทธิภาพ  
     จากภารกิจหลกัของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ กลุ่มบุคลากรท่ีผูวิ้จยัสนใจศึกษาใน
คร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ กบั พนกังานราชการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนการปฏิบติังานภายในองค์กร โดยหน้าท่ีหลกัของขา้ราชการและพนกังานราชการ คือ การปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติัภารกิจให้เสร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ไม่ว่าจะเป็นดา้นบริหาร
จดัการของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ งการขับเคล่ือนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ให้ตอบสนองต่อ
สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีท าให้บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ก็คือ การก าหนดตัวช้ีวดัผลส าเร็จของงาน (KPIs) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดัผลการปฏิบัติงานหรือ
ประเมินผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆ เพ่ือสะทอ้นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบติังานในภาพรวมของ
องค์กร โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอก ประกอบดว้ย ดา้นประสิทธิผลและดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการ และมิติภายใน 
        จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการและพนกังานราชการ ภายในกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยน าผลจากการตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจท่ีไดม้าวิเคราะห์และจดัท าแผนเพ่ือลดส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคญัต่อความพึงพอใจของ
ขา้ราชการและพนกังานราชการพร้อมทั้งจดัท าขอ้มลูลกัษณะส าคญัขององคก์าร ของกรมฯ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
ผูบ้ริหารในการวางแผนปรับปรุงก าหนดนโยบายการบริหารงานขององคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจบทบาทหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมาย เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อทางราชการต่อไป   
   
วตัถุประสงคก์ารวิจยั  
     1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการและพนกังานราชการ ภายในกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
     2.  เพ่ือคน้หาความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีใชจ้ าแนกขา้ราชการและพนกังานราชการ ภายในกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
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ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ  
     1. เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผูบ้ริหาร ในการปรับปรุงการบริหารงาน ของขา้ราชการและพนกังานราชการ ภายในกรม
ส่งเสริมคุณภาพ ใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัระดบัความเห็นดว้ยในการปฏิบติังาน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการท างาน 
     2. เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการจ าแนกขา้ราชการและพนกังานราชการ ภายในกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
มาพฒันานโยบายการบริหารงานใหเ้หมาะสมและเกิดประโยชนสู์งสุด  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความหมายของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ทฤษฎีความต้องการ Maslow's hierarchy of needs ของ Abraham H. Maslow จ าแนกความตอ้งการของมนุษย์
ออกเป็น 5 ล าดบัขั้น ดงัน้ี (Maslow, 1970) 
     1. ความตอ้งการทางสรีรวิทยา (Physiological Needs) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจ าเป็นทางร่างกาย เช่น อาหาร น ้า 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั อากาศ การนอนหลบั และความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ องคก์ารสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการขั้นน้ีได ้โดยจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในสถานท่ีท างาน 
     2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) จ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 2.1 ความต้องการอยู่รอด 
(Survival Needs) ความตอ้งการน้ีมีความส าคญัมาก จึงท าให้มีการตรากฎหมายข้ึนในสังคม ทั้งน้ีเพ่ือปกป้องและ
คุม้ครองชีวิตของบุคคล 2.2 ความต้องการความมัน่คงปลอดภยั (Security Needs) เป็นความต้องการทั้ งทางดา้น
ร่างกายและทางดา้นจิตใจ ความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นร่างกายน้ีสามารถสร้างใหเ้กิดข้ึนไดใ้นองคก์าร โดยการจดั
ให้มีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการท างานท่ีให้ความปลอดภยั และมีกฎระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานเพ่ือ
เป็นการคุม้ครองบุคคลขณะปฏิบติังาน 
     3. ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน โดยเป็นความตอ้งการ
การยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ความตอ้งการเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนในองค์การ จะเป็นความ
ตอ้งการในการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน การมีส่วนร่วมในกลุ่มท างาน และการมีสมัพนัธภาพทางบวกกบั
หวัหนา้งาน ในการท างานท่ีน่าเบ่ือหน่าย หรืองานท่ีตอ้งท าซ ้ าๆ เป็นประจ า ความสัมพนัธ์กนัทางสังคมจะช่วยให้
การท างานมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนได ้
     4. ความตอ้งการการเคารพยกยอ่ง (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการใหต้นเองมีเกียรติและศกัด์ิศรี (Self Esteem) 
มีภาพพจนข์องตนเองในทางบวก (Positive Self Image) ตอ้งการมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับ ความตอ้งการขั้นน้ี
บางกรณีเรียกว่าเป็นความตอ้งการยกย่องตนเอง (Ego Needs) ความตอ้งการเหล่าน้ีเม่ือปรากฏในองค์การ จะเป็น
ความตอ้งการเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลอ่ืนในองคก์าร ตอ้งการมีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน ตอ้งการสถานภาพสูงข้ึน และ
เป็นท่ีไวว้างใจในองคก์าร การไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้นน้ี มกัจะน าไปสู่ความรู้สึกมีปมดอ้ยและท า
ใหข้วญัก าลงัใจต ่า 
     5. ความตอ้งการแทจ้ริงของตน (Self-Actualization Needs) เป็นความตอ้งการขั้นสูงสุด ซ่ึงบุคคลมุ่งมัน่ท่ีจะเป็น
ในส่ิงท่ีตนเองสามารถจะเป็นไดต้ามเป้าหมายและตามศกัยภาพของตน งานท่ีเปิดโอกาสใหบุ้คคลสามารถกา้วไปถึง
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ความตอ้งการแทจ้ริงของตนนั้นไม่ค่อยพบเห็นมากนัก งานบริหารระดบัสูงและงานวิชาชีพบางประเภทจะเป็น
กิจกรรมทางอาชีพท่ีอาจมีส่วนท าใหค้วามตอ้งการแทจ้ริงของตนเป็นจริงข้ึนมาได ้
 
ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg 
     พิภพ วชังเงิน (2547: 166-168) ระบุว่า ทฤษฎีของ Frederick Herzberg ได้พัฒนาทฤษฏีการจูงใจท่ีมีช่ือเสียง
แพร่หลายข้ึนมาทฤษฎีหน่ึง คือ ทฤษฎีสองปัจจยัทฤษฎีน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงปัจจยัสองอย่างท่ีมีผลกระทบต่อแรงจูงใจของ
บุคคลในการท างาน คือ ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัอนามยัและปัจจยักระตุน้หรือปัจจยัจูงใจ ดงัน้ี 
     1. ปัจจัยกระตุ้นหรือจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวพันโดยตรงกับงานท่ีปฏิบัติ ปัจจยัจูงใจน้ีจะถูกใช้ส าหรับสร้าง
แรงจูงใจให้มีมากข้ึน ซ่ึงถา้มีปัจจยัจูงใจมากเท่าใด ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ก็จะมีมากข้ึนเท่านั้น 
ปัจจยัจูงใจเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวังานและความส าเร็จกา้วหนา้ในงาน ไดแ้ก่ ความส าเร็จของงาน 
การไดรั้บความยอมรับนบัถือ ลกัษณะงาน และความรับผิดชอบความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน  
     2. ปัจจยัค ้ าจุนหรือปัจจยัอนามยั เป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได ้แต่จะเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ความไม่พึง
พอใจ ถา้หากไม่มีส่ิงเหล่าน้ี ดงันั้น จึงเป็นแต่เพียงปัจจยัท่ีท าใหค้วามพึงพอใจคงสภาพเดิมเท่านั้นเป็นองคป์ระกอบ
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ไดแ้ก่ เงินเดือน สถานภาพในอาชีพ  ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือน
ร่วมงาน นโยบายและการบริหารงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน การปกครองบงัคบับญัชา  และความมัน่คง
ปลอดภยั  

3. วธิีการศึกษา 
      ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการและพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

(ท่ีมา : รายงานประจ าปี 2556 Annual Report 2013 ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม)  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     เก็บขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการและพนกังานราชการ  

โดยเกบ็แบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ซ่ึงมีการช้ีแจงเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบสอบถามก่อนเกบ็ขอ้มูลจริง 

 การวเิคราะห์ข้อมูล  
     ส่วนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง โดยใช้

ก า ร แ จ ก แ จ ง ค ว า ม ถ่ี  (Frequency Distribution) น า เส น อ ข้ อ มู ล ด้ ว ย ต า ร า ง ค่ า ร้ อ ย ล ะ  (Percentage)    

    ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการและพนกังานราชการ  โดยขอ้มูลเก่ียวกบั

ปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยปัจจยัอนามยั ไดแ้ก่ ด้านเงินเดือนและ

สวสัดิการ ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน ดา้นสถานภาพในอาชีพ  ดา้นความมัน่คงปลอดภยั และ ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน 

ดา้นการไดรั้บความยอมรับนับถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน ซ่ึง
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ลกัษณะข้อความเป็นตวัเลือกให้ตอบโดยมีการก าหนดระดับความเห็นดว้ย แบบ Likert-Scale โดยในแต่ละข้อ

ค าถามจะมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไม่เห็นดว้ย เฉยๆ เห็นดว้ย เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยใชส้ถิติ

หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 147 คน มีอายุ
เฉล่ียระหว่าง 31-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมีประสบการณ์ท างานในองคก์ร 1-5 ปี  
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ในแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 
     ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.891 
     ดา้นนโยบายการบริหารและการก ากบัดูแล โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.776  
     ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.699  
     ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.906 
     ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.785 
     ด้านสถานภาพในอาชีพ โดยภาพรวม  มีค ่า เฉ ลี่ย เท ่าก ับ  3.57 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.894           
     ดา้นความมัน่คงปลอดภยั โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ3.59 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.803  
     ดา้นความส าเร็จของงาน โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.698 
      ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ3.64 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.797 
     ดา้นลกัษณะงาน โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.757 
     ดา้นความรับผิดชอบ โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.761  
     ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.833  
     จากผลการวิเคราะห์ผลดว้ย One-way ANOVA ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ในการจ าแนก
กลุ่มขา้ราชการ กบักลุ่มพนกังานราชการ มีทั้งหมด 13 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 
 

ปัจจยัที่มผีลต่อความ 
พงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

ข้าราชการ 
Mean 

พนักงาน
ราชการ 
Mean 

F-Ratio Sig. 

หน่วยงานของท่านผลกัดนัใหผ้ลงานของบุคลากร
ไดรั้บความส าเร็จ 

3.58 3.10 19.436 .000 

เม่ือท่านท างานดี ท่านมกัจะไดรั้บการยอมรับและค า
ชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 

3.51 3.06 19.160 .000 

ท่านมีความมัน่คงในการท างาน ไม่มีการเปล่ียนแปลง
หรือโยกยา้ย 

3.49 3.06 16.252 .000 

งานท่ีท่านรับผิดชอบเป็นงานท่ีส่งเสริม สนบัสนุนให้
ภารกิจของหน่วยงานท่านประสบความส าเร็จ หรือ
สร้างช่ือเสียง สร้างคุณค่าใหแ้ก่หน่วยงาน 

3.84 3.43 15.416 .000 

ท่านไดใ้ช้ความรู้ท่ีหลากหลายในการปฏิบติังาน ให้
ประสบผลส าเร็จ 

3.95 3.57 13.844 .000 

หน่วยงานมีการวางแผนท่ีจะส่งเสริมให้ท่านกา้วข้ึน
ไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงกวา่ได ้

3.21 2.79 10.572 .001 

ท่านมีความปลอดภยัเม่ือปฏิบติังานภายในหน่วยงาน 3.68 3.34 9.521 .002 
ผูบ้งัคบับัญชาของท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ท่านและเพ่ือนร่วมงาน 

3.66 3.30 7.231 .008 

สถานท่ีท างานของท่านมีแสงสว่างเอ้ือต่อการ
ปฏิบติังาน 

4.02 3.71 7.178 .008 

ท่านไดรั้บการสนับสนุนให้เขา้รับการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพนูความรู้สม ่าเสมอ 

3.63 3.36 6.098 .014 

ท่านรู้สึกวา่ตนเองมีความกา้วหนา้ในต าแหน่ง 
งานท่ีท า 

3.25 2.97 5.895 .016 

ผูบ้งัคบับญัชามีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
เป็นอยา่งดี 

3.76 3.48 5.497 .020 

ท่านไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั ค่าพาหนะและเงิน
ล่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

3.41 3.13 5.123 .025 

            จากการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ Discriminant Analysis พบว่าค่า Canonical Correlation เท่ากบั 0.668 ค่า 
Eigenvalue เท่ากบั 0.807 ค่า Wilks’Lambda เท่ากบั 0.553  Chi-square เท่ากบั 105.345 และค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึง
นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระในกลุ่มขา้ราชการ แตกต่างจากกลุ่มพนกังานราชการ  
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5.  สรุปผลการศึกษา 
     ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเห็นด้วยในด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉล่ียรวม 3.43 เม่ือพิจารณาจ าแนกรายดา้น พบว่า เห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน รองลงมา ดา้นความส าเร็จของงาน, ดา้นลกัษณะงาน, ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน, ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา, ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ, ดา้นความมัน่คงปลอดภยั, ดา้นนโยบายการ
บริหารและการก ากบัดูแล, ดา้นความรับผิดชอบ, ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน, ดา้นสถานภาพในอาชีพ, และ
นอ้ยท่ีสุดดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ตามล าดบั 
     ขอ้เสนอแนะ 
     ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี 
          1. จากผลการวิจยัเร่ืองความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการและพนกังานราชการ
ภายในกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มนั้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีระดบัความเห็นดว้ยแตกต่างกนัมาก
ท่ีสุดในดา้นความส าเร็จของงาน โดยมีความแตกต่างดว้ยขอ้ค าถามท่ีว่า หน่วยงานของท่านผลกัดนัใหผ้ลงานของ
บุคลากรไดรั้บความส าเร็จ ซ่ึงพบว่า ขา้ราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากบั 3.58 ส่วนพนกังานราชการมีค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็น เท่ากบั 3.10 ซ่ึงแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 0.48 โดยขา้ราชการมีความเห็นดว้ย มากกว่าพนักงานราชการ 
ดงันั้น หน่วยงานควรท่ีจะผลกัดนัผลงานของพนกังานราชการไดรั้บความส าเร็จ โดยมีการก าหนดการใหร้างวลัการ
ปฏิบติังาน เม่ือท างานส าเร็จลุล่วงตาม เป้าหมาย เช่น การออกใบประกาศเกียรติคุณความดีในการปฏิบติังาน หรือมี
หนงัสือชมเชย แก่ผูท่ี้ตั้งใจปฏิบติังานทุ่มเทเพ่ือเป็นแบบอยา่งแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
     2. จากผลการวิจยัในดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ พบว่า ขอ้ค าถามท่ีกล่าวว่าเม่ือท่านท างานดี ท่านมกัจะ
ไดรั้บการยอมรับและค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา ส่งผลต่อความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม โดยผลการวิจยัพบวา่ ขา้ราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากบั 3.51 ส่วนพนกังานราชการมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากบั 3.06 ซ่ึงแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 0.35 โดยขา้ราชการมีความเห็นดว้ย มากกว่าพนักงาน
ราชการ ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาควรท่ีจะปฏิบติัต่อพนกังานราชการเหมือนขา้ราชการ พดูคุย ถามความคิดเห็น ยกย่อง
ชมเชยเม่ือท างานดี ใหรู้้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัและบทบาทต่อผลงานนั้น 
     3. จากผลการวิจยัในดา้นความมัน่คงปลอดภยั พบว่า ขอ้ค าถามท่ีกล่าวว่า ท่านมีความมัน่คงในการท างาน ไม่มี

การเปล่ียนแปลงหรือโยกยา้ย ขา้ราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากบั 3.49 ส่วนพนกังานราชการมีค่าเฉล่ียความ

คิดเห็นเท่ากับ 3.06 ซ่ึงแตกต่างกันอยู่เท่ากับ 0.43 และท่านมีความปลอดภัยเม่ือปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 

ขา้ราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากบั 3.68 ส่วนพนกังานราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากบั 3.34 ซ่ึงแตกต่าง

กนัอยู่เท่ากบั 0.34 ส่งผลต่อความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม โดย

ขา้ราชการมีความคิดเห็นมากกวา่พนกังานราชการ ดงันั้น หน่วยงานควรมุ่งเนน้ไปท่ีการเพ่ิมสวสัดิการในดา้นต่าง ๆ 

ใหก้บัพนกังานราชการ เช่น ใหค่้ารักษาพยาบาล(กรณีฉุกเฉิน) ใหทุ้นการศึกษาแก่บุตรของพนกังานราชการ (กรณีมี

อายรุาชการ 5 ปีข้ึนไป) มีบริการจดัรถรับส่ง มีการจดั OT สม ่าเสมอ  
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     4. จากผลการวิจยัในดา้นความรับผิดชอบ  พบว่า ขอ้ค าถามท่ีกล่าวว่า งานท่ีท่านรับผิดชอบเป็นงานท่ีส่งเสริม 

สนบัสนุนใหภ้ารกิจของหน่วยงานท่านประสบความส าเร็จ หรือสร้างช่ือเสียง สร้างคุณค่าใหแ้ก่หน่วยงาน ส่งผลต่อ

ความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม โดยผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการมี

ค่าเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากบั 3.84ส่วนพนกังานราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากบั 3.43 ซ่ึงแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 

0.41 โดยขา้ราชการมีความคิดเห็นมากกวา่พนกังานราชการ ดงันั้น หน่วยงานควรก าหนดเป้าหมายความรับผิดชอบ

ในหนา้ท่ีแต่ละบุคคลใหช้ดัเจน โดยเนน้หลกัการบริหารงานตามหลกัธรรมมาภิบาล (Good Governance) โดยการ

มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมเพ่ือใหพ้นกังานราชการปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส

ตรวจสอบได ้เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน นอกจากนั้นควรท่ีสร้างแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือใหเ้กิด

แรงกระตุน้ในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ 

     5. จากผลการวิจยัในดา้นลกัษณะงาน พบวา่ ขอ้ค าถามท่ีกล่าววา่ ท่านไดใ้ชค้วามรู้ท่ีหลากหลายในการปฏิบติังาน

ให้ประสบผลส าเร็จ ส่งผลต่อความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม โดย

ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากบั 3.95 ส่วนพนกังานราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากบั 

3.57 ซ่ึงแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 0.38 โดยขา้ราชการมีความคิดเห็นมากกวา่พนกังานราชการ ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาควร

เปิดโอกาสใหพ้นกังานราชการไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ ทกัษะไดอ้ย่างเต็มท่ีและมีความสุขกบังานท่ีท า เช่น จดั

ใหท้ างานในดา้นท่ีตนถนดั และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระมากยิ่งข้ึน 

     6. จากผลการวิจยัในดา้นสถานภาพอาชีพ พบว่า ขอ้ค าถามท่ีกล่าวว่า หน่วยงานมีการวางแผนท่ีจะส่งเสริมให้

ท่านกา้วข้ึนไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงกว่าได ้ส่งผลต่อความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งสองกลุ่ม โดยผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากบั 3.21 ส่วนพนักงานราชการมีค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นเท่ากบั 2.79 ซ่ึงแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 0.42 โดยขา้ราชการมีความคิดเห็นมากกว่าพนักงานราชการ 

ดงันั้น ดว้ยกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั สัญญาจา้งของพนักงานราชการ ไม่สามารถเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งท่ีสูงกว่าได ้

ส่งผลให้ทั้ งสองกลุ่มมีระดับความคิดเห็นท่ีต่างกนั เพราะฉะนั้น หน่วยงานควรส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงาน

ราชการ สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมกนั เพ่ือจะไดเ้กิดความภาคภูมิใจในตนเองมากยิ่งข้ึน 

     7. จากผลการวิจัยในด้านความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน พบว่า ข้อค าถามท่ีกล่าวว่า 
ผูบ้งัคบับญัชาของท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของท่านและเพ่ือนร่วมงาน ส่งผลต่อความแตกต่างดา้นความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม โดยผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากบั 3.66 
ส่วนพนกังานราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากบั 3.30 ซ่ึงแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 0.36 โดยขา้ราชการมีความคิดเห็น
มากกว่าพนกังานราชการ ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาควรรับฟังความคิดเห็นของพนกังานราชการใหม้ากยิ่งข้ึน เพ่ือไม่ให้
เกิดช่องวา่งระหวา่งกนั 

     8. จากผลการวิจยัในดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน พบว่า ขอ้ค าถามท่ีกล่าวว่า สถานท่ีท างานของท่านมีแสง
สวา่งเอ้ือต่อการปฏิบติังาน ส่งผลต่อความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม 
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โดยผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากบั 4.02 ส่วนพนักงานราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
เท่ากบั 3.71 ซ่ึงแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 0.31 โดยขา้ราชการมีความคิดเห็นมากกว่าพนกังานราชการ ดงันั้น หน่วยงาน
ควรค านึงถึงสถานท่ีท างานใหมี้แสงสวา่งท่ีทัว่ถึง เพ่ือส่งเสริมใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานดียิ่งข้ึน 

     9. จากผลการวิจยัในดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน พบว่า ขอ้ค าถามท่ีกล่าวว่า ท่านไดรั้บการสนบัสนุนให้
เขา้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้สม ่าเสมอ โดยผลการวิจยัพบวา่ ขา้ราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากบั 3.63 
ส่วนพนักงานราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากบั 3.36 ซ่ึงแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 0.27 และท่านรู้สึกว่าตนเองมี
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานท่ีท า ขา้ราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากบั 3.25 ส่วนพนกังานราชการมีค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นเท่ากบั 2.97 ซ่ึงแตกต่างกนัอยูเ่ท่ากบั 0.28 ส่งผลต่อความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม โดยขา้ราชการมีความคิดเห็นมากกวา่พนกังานราชการ ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาควรมีการ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้นกังานราชการทุกคนไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก เช่น การไดมี้โอกาสไป
ฝึกอบรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ 
     10. จากผลการวิจัยในด้านการปกครองบังคับบัญชา พบว่า ข้อค าถามท่ีกล่าวว่าผู ้บังคับบัญชามีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานเป็นอย่างดี ส่งผลต่อความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของกลุ่ม
ตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม โดยผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากบั 3.76 ส่วนพนักงานราชการมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากบั 3.48 ซ่ึงแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 0.28 โดยขา้ราชการมีความคิดเห็นมากกว่าพนกังานราชการ 
ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาควรมีความรู้ความสามารถเพ่ือใหง้านบรรลุตามเป้าหมายได ้นอกจากนั้นตอ้งมีความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบติัแค่ระดบัใดระดบัหน่ึง 
     11. จากผลการวิจยัในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ พบว่า ขอ้ค าถามท่ีกล่าวว่าท่านไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั ค่า
พาหนะและเงินล่วงเวลาท่ีเหมาะสม ส่งผลต่อความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง
สองกลุ่ม โดยผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากบั 3.41 ส่วนพนกังานราชการมีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นเท่ากบั 3.13 ซ่ึงแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 0.28 โดยขา้ราชการมีความคิดเห็นมากกว่าพนักงานราชการ ดงันั้น 
หน่วยงานควรพิจารณาจดัสรรสวสัดิการดา้นต่างๆ ใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัพนกังานราชการ เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่ารักษาพยาบาล รถบริการรับ-ส่ง เงินรางวลัพิเศษใหก้บัพนกังานท่ีปฏิบติังานไดต้ามนโยบายจนเกิดผลส าเร็จ เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมขวญัและก าลงัใจในการท างานมากยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 
               การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในงาน ระดบัความผูกพนัต่อองค์กร และศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองคก์ร ของพนกังานรุ่นใหม่ Generation Y ธนาคาร
ออมสิน ส านกังานใหญ่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นพนกังานรุ่นใหม่ Generation Y จ านวน 220 คน 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานรุ่นใหม่ Generation Y 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพันต่อองค์กร, พนักงานรุ่นใหม่ Gen Y, ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 
 

Abstract 
               The primary objective of this research was to study the satisfaction and commitment levels and determine 
the relationship between the satisfactions and organization commitment of Generation Y employees at Government 
Saving Bank.  All samples participated in this research included 220 employees. The statistical analysis including 
percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient.  The results showed that, the level of the 
satisfaction and organization commitment of Generation Y employees was at a high level. Result for Correlation 
coefficient between the satisfactions and organization commitment is positive. The hypothesis testing results in 
significance level at 0.01 
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1. บทน า 
 
     ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐ มีภารกิจและหน้าท่ีในการประกอบการทางการเงินและส่งเสริม
นโยบายของรัฐเป็นส าคญั ปัจจุบนัธนาคารออมสินมีอตัราส่วนพนกังานทั้งหมดเม่ือแยกตาม Generation คือ พนกังาน
กลุ่ม Baby boomer เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2511 โดยมีอายุประมาณ 47 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 24 
พนกังานกลุ่ม Generation X เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2512-2523 มีอายุประมาณ 35-46 ปี คิดเป็นร้อยละ 23 
และ Generation Y เป็นคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2524-2543 มีอายุประมาณ 21-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 53 ของพนกังาน
ทั้งหมด สอดคลอ้งกบัในปัจจุบนักลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มคนท่ีเขา้สู่ตลาดแรงงานและมีอิทธิพลมากข้ึน มีบทบาท
ในองคก์รและมีแนวโนม้ท่ีจะมีจ านวนสูงข้ึนต่อเน่ือง องคก์รจึงจ าเป็นตอ้งสร้างขวญัก าลงัใจและสั่งสมประสบการณ์
ท่ีดีให้แก่พนักงานรุ่นใหม่ให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กรเพ่ือกระตุน้ให้พนักงานปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ 
นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัเห็นความส าคญัของกลุ่มพนกังานเหล่าน้ีและพยายามผลกัดนันโยบายต่างๆ ท่ีสามารถสร้างให้
พนกังานกลุ่มน้ีเกิดแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลการด าเนินงานขององค์กร สอดคลอ้งกบัใน
ระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา ธนาคารออมสินได้เขา้สู่ระบบการประเมินรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ หรือท่ีเรียกว่า State 
Enterprise Performance Appraisal: SEPA ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมินเร่ืองการมุ่งเนน้บุคลากรโดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ ซ่ึง
ในเร่ืองของความผกูพนัของบุคลากรในแต่ละกลุ่มพนกังานนั้น ถูกระบุอยู่ในหลกัเกณฑก์ารประเมินคุณภาพดงักล่าว 
หากองคก์รสามารถผลกัดนัใหก้ลุ่มพนกังาน Generation Y มีความพึงพอใจในงานและความผกูพนัมากข้ึน ก็จะส่งผล
ใหมี้คะแนนการประเมินสูงข้ึนตามไปดว้ย ถือไดว้่าเป็นปัจจยัความส าเร็จท่ีส าคญัขององคก์ร ดว้ยจ านวนพนกังานท่ีมี
จ านวนเกินกว่าคร่ึงหน่ึงขององค์กร พวกเขาจะกลายเป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญัทั้งในระยะสั้นและระยะยาวขององคก์ร 
ยิ่งหากกลุ่มคนเหล่าน้ีเกิดความรักความผูกพนั เช่ือมัน่ในเป้าหมายและทิศทางขององค์กร กลุ่มคนเหล่าน้ีจะอุทิศตน
เพ่ือพฒันาความกา้วหนา้ของตนเองไปพร้อมกบัองคก์ร ในการน้ีเพ่ือรักษาพนกังานใหค้งอยูก่บัองคก์ร การสร้างความ
พึงพอใจในงานและความผกูพนัใหเ้กิดจะน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
     ดว้ยเหตุผลน้ีจึงน ามาซ่ึงการศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองคก์ร และความสัมพนัธ์
ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงานรุ่นใหม่ Generation Y ธนาคารออมสิน 
ส านกังานใหญ่ เพ่ือเป็นขอ้มลูในการเสริมสร้างความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองคก์ร อีกทั้งสามารถน าไป
พฒันาปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือวางแผนทางดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้กบัพนักงานกลุ่ม Generation Y ใน
องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจดว้ย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจในงาน 
 
     ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก Herzberg’s Two-Factor Theory (จารุณี ธรนิตยกุล, 2541) กล่าวว่า ทฤษฎีสอง
ปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก ไดมี้การพฒันาโดย Frederick Herzberg ในปี 1950-1959 ไดคิ้ดคน้ข้ึนโดยการสัมภาษณ์วิศวกร
และนกับญัชีจ านวน 200 คน ในเมืองพิทสเบอร์ก มลรัฐเพนชิลวาเนีย โดยมีแนวทางการสมัภาษณ์นั้นเป็นการขอให้

http://www.gsb.or.th/about/mission)%20เป็น
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ผูถู้กสัมภาษณ์คิดถึงเวลาการท างานท่ีเขามีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ พบว่าความรู้สึกท่ีพึงพอใจนั้นมกัจะ
เกิดข้ึนจากลกัษณะเน้ืองาน (Job Content) ส่วนความรู้สึกท่ีไม่พึงพอใจมกัเกิดจากสภาพท่ีอยู่ลอ้มรอบงาน หรือ
ลกัษณะนอกเน้ืองาน (Job Context) เฮิร์ซเบิร์ก จึงสรุปปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในงานและไม่พึงพอใจในงาน
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ปัจจยัจูงใจ (Motivators Factors) ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ความกา้วหนา้ ลกัษณะงาน และความรับผิดชอบ 2. ปัจจยัสุขอนามยัหรือค ้าจุน (Hygiene Factors) ไดแ้ก่ สถานภาพ
ของอาชีพ นโยบายและการบริหารงาน การบงัคบับญัชา สัมพนัธภาพกบับงัคบับญัชา, ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา, เพ่ือน
ร่วมงาน ความมัน่คงในงาน สภาพในการท างาน และเงินเดือนค่าจา้ง 
 

2.2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กร 
 
     แนวคิดของ Allen and Meyer (1986, อ้างใน ชวลัณัฐ เหล่าพูนพัฒน์, 2548) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร คือ
ความรู้สึกผูกพนัระหว่างพนกังานกบัองค์กร ซ่ึงความรู้สึกน้ีจะบ่งช้ีว่าพนักงานกบัองค์กรจะมีความสัมพนัธ์กนัใน
ลกัษณะใด และน าไปสู่การตดัสินใจของพนกังานว่าจะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปหรือไม่ โดยความผูกพนัต่อ
องคก์รจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ดา้น ดงัน้ี   

1.ความผกูพนัดา้นจิตใจ (Affective Commitment) คือ ความรู้สึกผกูพนัท่ีเกิดจากอารมณ์ของพนกังานซ่ึงตอ้งการ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์ร และมีส่วนร่วมในองคก์ร พนกังานท่ีมีความผกูพนัดา้นน้ี คือการแสดงออกถึงความ
ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกในองคก์ร   

2. ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน (Normative Commitment) คือ ความรู้สึกผกูพนัท่ีเกิดจากหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ 
ขอ้ผกูมดั หรือความเป็นหน้ีบุญคุณท่ีท าใหต้อ้งอยู่ในองคก์รต่อไป พนกังานท่ีมีความผกูพนัดา้นน้ี คือการแสดงออก
ถึงความคิดท่ีวา่เขาควรอยูใ่นองคก์ร การท่ีอยูใ่นองคก์รเป็นส่ิงท่ีควรกระท าเพ่ือความถกูตอ้งเหมาะสมในสงัคม   

3.ความผูกพนัดา้นคงอยู่ (Continuance Commitment) คือ ความรู้สึกผูกพนัท่ีเกิดจากการตระหนักถึงตน้ทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกจากองคก์ร การอยู่ในองคก์รเกิดจากไดรั้บประโยชน์มากกวา่เสียประโยชน์ พนกังานท่ีมีความ
ผกูพนัดา้นน้ี คือการแสดงออกถึงความจ าเป็นท่ีจะอยู่ในองค์กร การท่ีคนผูกพนัต่อองค์กรและพยายามท่ีจะรักษา
สมาชิกภาพไวผ้ลมาจากการท่ีคนเปรียบเทียบชัง่น ้าหนกัวา่ถา้หากเขาลาออกจากองคก์ารไปเขาจะสูญเสียอะไรบา้ง 
 
2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
     ภาวนา เวชกิจ (2550) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในงานและความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กร ศึกษากรณี บริษทั 
ฟาบริเนท จ ากดั กลุ่มตวัอย่างคือพนกังานบริษทั ฟาบริเนท จ ากดั จ านวน 326 คน องค์ประกอบความพึงพอใจใน
งาน 7 ประการ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในงานดา้นลกัษณะงาน หวัหนา้งาน เพ่ือนร่วมงาน ความกา้วหนา้ ความมัน่คง 
สวสัดิการ และองคก์าร ในส่วนของความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร 6 ประการ ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ต่อเป้าหมาย
ขององคก์าร การป้องกนัรักษาช่ือเสียงขององค์การ ความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ความทุ่มเทความ
พยายามใหก้บัองคก์ารดว้ยความเตม็ใจ ตระหนกัถึงอนาคตขององคก์ารและความปรารถนาเป็นสมาชิกขององคก์าร
ต่อไป 
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     ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ พบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัปานกลาง 
(r = .515) กบัความผกูพนัต่อองคก์าร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 กล่าวคือ ความพึงพอในในงานมี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
วารัตดา เหลืองรังสี (2549)ไดศึ้กษาความพึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานสายการบิน

พาณิชยแ์ห่งหน่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็นพนกังานสายการบินพาณิชยแ์ห่งหน่ึงประจ าสาขากรุงเทพมหานคร จ านวน 181 
คน ผลปรากฏว่า มีระดบัความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นแต่ละดา้นพบว่า
อยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้นคือในงานดา้นลกัษณะงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชาดา้นค่าจา้งดา้นเพ่ือนร่วมงานและดา้น
โอกาสกา้วหน้าตามล าดบัอีกทั้ งมีความผูกผนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้นคือความตั้งใจของสมาชิกท่ีจะใชค้วามพยายามสูงสุดเพ่ือองคก์ารความปรารถนา
อยา่งแรงกลา้ท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไปและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารตามล าดบั 
ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ พบว่า ความพึงพอใจในงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กบัความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ r = .684 แสดงให้เห็นว่าเม่ือพนกังานมีความ
พึงพอใจในงานระดบัสูงข้ึนจะท าใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั 

 

3. วธิีการศึกษา  
 
    ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานรุ่นใหม่ Generation Y ในธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ ท่ีเกิด
ระหวา่งปี พ.ศ. 2524-2543 มีอายปุระมาณ 21-34 ปี มีจ านวนทั้งหมด 1,052 คน 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานรุ่นใหม่ Generation Y ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ จ านวน 
220 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 94.12% และระดบัความคลาดเคล่ือน 5.88% 
 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
ผูว้ิจัยได้สร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structure 

Questionnaires) ประกอบดว้ยค าถามปลายปิด โดยศึกษาจากทฤษฎีความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ขั้นท่ี 1 ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มลูท่ีธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ 
(Quota Sampling) โดยก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะองคป์ระกอบของกลุ่มประชากรท่ีมีอยู ่ดงัน้ี 
     สดัส่วนท่ีเหมาะสมในแต่ละฝ่าย = จ านวนพนกังานในแต่ละฝ่าย × 100 

               จ านวนพนกังานทั้งหมด 
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     ขั้นท่ี 2 จากการก าหนดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 220 คน จากตารางส าเร็จรูป ซ่ึงใชสู้ตรการค านวณของ Krejcie and 
Morgan (1970) นั้น สามารถก าหนดกลุ่มหรือพ้ืนท่ีในการจดัเก็บข้อมูลได้อย่างทั่วถึง โดยแบ่งขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งในแต่ละส่วน ไดด้งัน้ี 

สดัส่วนท่ีเหมาะสม     ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง(คน) 
     กลุ่มการตลาด        19%   42 
     กลุ่มยทุธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล     14%   31 
     กลุ่มสินเช่ือธุรกิจ       10%   22 
     กลุ่มปฏิบติัการ        17%   37 
     กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน      14%   31 
     กลุ่มสินเช่ือรายยอ่ย               11%   24 
     กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ      15%   33 
     รวม    100%             220 
     ขั้นท่ี 3 การแจกแบบสอบนั้ น จะท าการแจกด้วยตนเองโดยการเข้าไปยงักลุ่มงานนั้ นๆ เพ่ือให้การตอบ
แบบสอบถามเป็นไปตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงไวข้า้งตน้ 
 
     การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ผูวิ้จยัจะน าขอ้มลูทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยการประมวลผลของโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และค านวณค่าทางสถิติท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ีในรูปตารางร้อยละ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย x̄  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับขอ้มูลของแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล และระดบัความเห็น
ดว้ยเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองคก์ร 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Person’s Product 
Moment Correlation Coefficient: r) เพ่ือหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองค์กร 
โดยมีเกณฑก์ารวดัระดบัและทิศทางความสัมพนัธ์ พิจารณาไดจ้ากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
     ผลการศึกษา 
     1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อย
ละ 73.2 อายุของพนกังานท่ีมีจ าวนมากท่ีสุดคืออายุ  27 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 เป็นพนกังานปฏิบติัการ
ระดบั 5 มากท่ีสุด จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 สถานภาพของพนกังานส่วนใหญ่โสด จ านวน 179 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.4 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 รายไดต่้อเดือนส่วน
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ใหญ่มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 และระยะเวลาการปฏิบติังานส่วน
ใหญ่อยูร่ะหวา่ง 1 - 3 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 
     2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในงานโดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า มีระดบัความพึงพอใจดา้นสถานภาพของอาชีพมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 รองลงมาคือ ดา้นความ
มัน่คงในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นลกัษณะงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.99 

     ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในงาน โดยภาพรวม 

ความพงึพอใจในงาน x̄   (S.D) 

ความส าเร็จในการท างาน  
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
ความกา้วหนา้  
ลกัษณะงาน  
ความรับผิดชอบ 

3.65 
3.66 
3.64 
2.99 
4.00 

0.60 
0.57 
0.56 
0.52 
0.56 

สถานภาพของอาชีพ  
นโยบายและการบริหารงาน  
การบงัคบับญัชา  

4.15 
3.78 
3.65 

0.61 
0.60 
0.68 

สมัพนัธภาพกบับงัคบับญัชา, ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา, เพ่ือนร่วมงาน  
ความมัน่คงในงาน  
สภาพในการท างาน 
เงินเดือนค่าจา้ง 

3.66 
4.10 
3.03 
3.42 

0.66 
0.60 
0.70 
0.74 

รวม 3.64 0.41 

                         
     3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานรุ่นใหม่ Generation Y ธนาคารออมสิน โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 และเม่ือพิจารณารายด้าน ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน มีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุด (x̄ = 4.01) 
รองลงมาคือ ความผกูพนัดา้นจิตใจ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั (x̄ = 3.81) โดยความผกูพนัดา้นการคงอยู่ มีค่าเฉล่ียรวมนอ้ย
ท่ีสุด (x̄ = 3.39) 

     ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความผกูพนัต่อองคก์ร โดยภาพรวม 

ความผูกพนัต่อองค์กร x̄   (S.D) 

ความผกูพนัดา้นจิตใจ 
ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 
ความผกูพนัดา้นการคงอยู ่

3.81 
4.01 
3.39 

0.47 
0.56 
0.49 

ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม 3.74 0.41 
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     4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม พบว่า มีค่า r 
เท่ากบั 0.574 มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง และมีระดบันยัส าคญันอ้ยกว่า 0.01 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ความพึงพอใจ
ในงานโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานโดยรวมกบัความผูกพนัต่อองค์กรรายดา้น พบว่า 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกความผกูพนัดา้นจิตใจ ดา้นความผกูพนั
ดา้นบรรทดัฐาน และความผกูพนัดา้นคงอยู ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.01 
ตารางท่ี 3 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองคก์ร 

 ความพึง
พอใจรวม 

ความ     
ส าเร็จใน
การท างาน 

การได ้  
รับการ 
ยอมรับ 
นบัถือ 

ความกา้ว
หนา้ใน
งาน 

ลกัษณะ
งาน 

ความ
รับผิด
ชอบ 

สถาน 
ภาพ
ของ
อาชีพ 

นโยบาย
และการ
บริหาร 
งาน 

การ
บงัคบั
บญัชา 

สมัพนัธ 
ภาพกบั
เพื่อน
ร่วมงาน 

ความ
มัน่คง
ในงาน 

สภาพ
ในการ
ท างาน 

เงินเดือน   
/ค่าจา้ง 

ความ
ผกูพนั
รวม 

.574**  .284**  .283**  .322**  .360**  .319**  .526**  .483**  .205**  .233**  .560**  .319**  .389**  

ดา้น
จิตใจ 

.608**  .267**  .304**  .325**  .408**  .323**  .547**  .532**  .282**  .416**  .491**  .296**  .365**  

ดา้น
บรรทดั
ฐาน 

.514**  .254**  .275**  .242**  .277**  .362**  .498**  .402**  .138*  .185**  .556**  .288**  .361**  

ดา้นคง
อยู ่

.270**  .167*  .106  .220**  .195**  .077  .228**  .242**  .085  -.025  .300**  .189**  .214**  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

อภิปรายผล 
1. จากผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานรุ่นใหม่ พบว่า ความพึงพอใจในงานของพนกังานรุ่น

ใหม่โดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 
เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจในงานดา้นปัจจยัจูงใจ ปัจจยัท่ีมีระดบัความพึงพอใจในงานมากท่ีสุด คือ ดา้น

ความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.00 รองลงมา ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ดา้น
ความส าเร็จในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 ดา้นความกา้วหน้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 และดา้นลกัษณะงาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.99 ตามล าดับ เน่ืองจากพนักงานรุ่นใหม่คิดว่าตนเองมีความเต็มใจและให้ความร่วมมือท่ีจะ
ปฏิบติังานใหก้บัองคก์ร สามารถปฏิบติังานท่ีมีความส าคญัจนบรรลุวตัถุประสงค ์เกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกถึงการ
ไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการตอบสนองความตอ้งการของ



 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                               682  
 

มนุษยท่ี์สอดคลอ้งตามทฤษฎีของมาสโลว์ Maslow’s Hierarchy-of-Needs Theory ขั้นท่ี 4 ท่ีกล่าวว่า “ความรู้สึกว่า
เป็นคนท่ีมีความสามารถ มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงานและไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น” ส่วนในดา้นลกัษณะงาน 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.99 นั้น Vroom (1964) กล่าวว่า “ลกัษณะงาน ท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน ไดแ้ก่ 
งานท่ีไม่ซ ้ าซาก มีการหมุนเวียนงาน เป็นงานท่ีสามารถใชท้กัษะและความช านาญเพ่ิมข้ึน เปิดโอกาสให้พนกังานมี
การวางแผนงานและก าหนดวิธีการท างานไดด้ว้ยตนเอง” แสดงใหเ้ห็นวา่ลกัษณะงานขององคก์รนั้น ไม่ไดต้อบสนอง
ความพึงพอใจในงานของคนรุ่นใหม่อยา่งแทจ้ริง  

2. จากผลการศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานรุ่นใหม่ พบว่า ความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 
เม่ือพิจารณาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นท่ีมีระดบัความผกูพนัมากท่ีสุด คือ ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.01 รองลงมาคือ ความผกูพนัดา้นจิตใจ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.81 และความผกูพนัดา้น
การคงอยู ่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดเท่ากบั 3.39 ตามล าดบั  เนื่องจากพนกังานรุ่นใหม่รู้สึกผกูพนัจากหนา้ที่ ความ
รับผิดชอบ หรือส่ิงท่ีไดร้ับจากองคก์ร พนกังานรุ่นใหม่เช่ือว่าการที่อยู่ในองคก์รเป็นส่ิงที่ควรกระท าเพื่อความ
ถูกตอ้งเหมาะสมในสังคม และการแสดงออกถึงความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกในองคก์ร ตามแนวคิดของ Allen 
and Meyer (1986, อา้งใน ชวลัณัฐ เหล่าพูนพฒัน์, 2548)  

3. ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพัทธ์ พบว่า ความพึงพอใจในงานโดยรวมของพนักงานรุ่นใหม่มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กบัความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมมีค่าเท่ากบั 0.574 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วารัตดา เหลืองรังสี (2549) และ ภาวนา เวชกิจ (2550) ท่ีกล่าวว่า ความพึงพอใจในงานมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร แสดงวา่เม่ือพนกังานรุ่นใหม่ของธนาคารออมสินมีความพึงพอใจใน
งานสูงข้ึนจะท าใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากพนกังานมีปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน 
ซ่ึงไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความกา้วหนา้ในงาน ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ 
สถานภาพของอาชีพ นโยบายและการบริหารงาน การบงัคบับญัชา สัมพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมงาน ความมัน่คงในงาน 
สภาพในการท างาน และเงินเดือนค่าจา้ง จึงส่งผลใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์รสูงข้ึน (Herzberg’s Two-Factor Theory) 
อา้งใน จารุณี ธรนิตยกลุ (2541) 
ความพึงพอใจในงานโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

กบัความผกูพนัดา้นจิตใจกล่าวคือ มีปัจจยัสภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัอยู่ 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ การรู้สึกมี
ความหมาย (Meaningfulness) ความรู้สึกปลอดภยั (Safety) และความพร้อมท่ีจะผูกพนั (Availability) Kahn (1990 
อา้งใน วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 2556) เน่ืองจากพนกังานรุ่นใหม่รู้สึกถึงความมัน่คงและปลอดภยัขององคก์ร จน
เกิดแรงจูงใจท่ีจะใชค้วามพยายามสูงสุดท่ีจะท างานเพ่ือองคก์ร และลกัษณะงานท่ีไม่ท าให้เกิดความเครียด ท าให้
พนกังานเช่ือว่าองค์กรจะเป็นท่ีท่ีท าให้เขาไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ได ้เช่น การข้ึนเงินเดือน ซ่ึงจะ
ส่งผลใหพ้นกังานใชค้วามพยายามสูงสุดท่ีจะท างานใหก้บัองคก์ร (วารัตดา เหลืองรังสี, 2549) 
ความพึงพอใจในงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

กบัความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน กล่าวคือ เม่ือพนกังานในองค์กรมีความผูกพนัต่อองค์การดา้นบรรทดัฐานแลว้จะมี
ความรู้สึกจงรักภกัดีและตั้งใจท่ีจะอุทิศตนใหก้บัองคก์ร เป็นบรรทดัฐานภายในจิตใจของบุคคล ท่ีตอ้งการท างานให้
องคก์ารบรรลุเป้าหมาย เป็นขอ้ผกูมดัดา้นจริยธรรมภายในท่ีมีต่อองคก์ร คือพนกังานรู้สึกวา่เม่ือเขา้ไปเป็นสมาชิกของ
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องค์กรก็ตอ้งมีความยึดมัน่ผกูพนัต่อองค์กร เป็นหนา้ท่ีหรือความผูกพนัท่ีสมาชิกตอ้งปฏิบติั ผลการวิจยัท่ีผ่านมาจะ
พบว่าการท่ีพนกังานมีความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์รสูงจะมีแนวโนม้ว่าจะคงอยู่ท างานกบัองคก์รเป็นเวลานานเป็นตวั
บ่งช้ีประสิทธิภาพขององคก์ร เน่ืองจากมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในงาน 
ความพึงพอใจในงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัค่อนขา้งต ่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

กบัความผูกพนัดา้นคงอยู่ เน่ืองจากการท่ีองค์กรมีขนาดใหญ่ พนักงานมีจ านวนมากส่งผลให้การบริหารจดัการให้
ครอบคลุมและจูงใจพนกังานรุ่นใหม่ทุกคนคงท าไดย้าก จึงมองว่าเป็นผลจากการท่ีพนกังานรุ่นใหม่ พิจารณาตาม
ทฤษฎีการเปรียบเทียบผลไดผ้ลเสีย Side-Bet Theory ของเบคเกอร์ Becker (อา้งใน ทศันีย ์สร้อยฟ้า, 2550) กล่าวว่า
ความผูกพันต่อองค์กรเป็นผลจากการท่ีบุคคลพิจารณาเปรียบเทียบว่า หากเขาลาออกจากองค์กร เขาจะไดอ้ะไร 
เน่ืองจากการท่ีเขาอยู่ในองค์กรท าให้เกิดการลงทุนท่ีเรียกว่า “Side-bet” ในรูปของเวลา ก าลงักาย ก าลังใจ และ
ก าลงัสติปัญญา รวมทั้งโอกาสการเป็นสมาชิกขององค์กรอ่ืน ดงันั้นการท่ีเขาจะท างานกบัองคก์รต่อไป เขาย่อมหวงั
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในระยะยาว เพราะถา้ลาออกไปก่อนเวลา ส่ิงท่ีไดรั้บจะไม่คุม้ค่า และยิ่งถา้ท างานมาเป็นระยะ
เวลานานก็จะมีความผูกพัน ไม่อยากลาออกไปจากองค์กร เน่ืองจากจะเสียประโยชน์มากกว่าได้รับประโยชน ์
พนกังานรุ่นใหม่ยงัมีระยะเวลาในการท างานเฉล่ียไม่สูงมากนกัและมีโอกาสในการหางานใหม่ จึงมีแนวโนม้ท าให้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองคก์รดา้นการคงอยูมี่ระดบัค่อนขา้งต ่า  

 
ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
1. จากผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจในงาน มีระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุด 3 อนัดบั คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้น

เงินเดือน/ค่าจา้ง และดา้นสภาพในการท างาน ดงันั้นผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาปัจจยัดา้นเหล่าน้ีเป็น
อนัดบัแรก เพราะว่าเร่ืองของเงินเดือน/ค่าจา้ง เป็นปัจจยัท่ีพนกังานรุ่นใหม่ในปัจจุบนัใหค้วามส าคญัและมีผลต่อการ
คงอยู่เป็นสมาชิกขององค์กรในทุกด้านของความผูกพนัต่อองค์กร เพราะฉะนั้นควรมีการทบทวนระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์เก้ือกูลให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของพนักงานกลุ่มน้ี อาจท าการส ารวจความพึง
พอใจดา้นค่าตอบแทนเพ่ือน ามาประกอบการตดัสินใจในการออกแบบสวสัดิการต่างๆ เพ่ือให้ตอบสนองการความ
ตอ้งการแทจ้ริงของพนกังาน หรือน าระบบการประเมินผลการปฏิบติังานมาผกูเช่ือมกบัการก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือ
กระตุน้ใหเ้กิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส าหรับดา้นสภาพในการท างาน ควรมีการปรับปรุงและพฒันา เช่น 
บรรยากาศในการท างาน เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยัเหมาะสมกบัไลฟ์สไตลข์องพนกังานรุ่นใหม่ เป็น
ตน้ และในดา้นลกัษณะงาน ควรจดัท าคู่มือปฏิบติังานหรือค าสั่งท่ีช่วยในการปฏิบติังาน เช่น การจดัท าคู่มือแบบ
รูปเล่มให้ชดัเจนและง่ายต่อการคน้ควา้ อีกทั้งควรใหพ้นกังานรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 
และมอบหมายงานท่ีมีความท้าทายความสามารถ มีการหมุนเวียนงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานรุ่นใหม่มีการ
วางแผนงานและก าหนดวิธีการท างานไดด้ว้ยตนเองเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน ไม่เกิดความรู้สึกซ ้าซาก
หรือเบ่ือหน่าย 

2. จากผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจในงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นคงอยู่ในระดบัค่อนขา้ง
ต ่า ผูบ้ริหารหรือองคก์รควรสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือใหง้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน ควรมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานในทุกมิติ เพ่ือจะไดท้ราบถึงปัญหาในการท างานและความรู้ ความสามารถของพนกังานท่ีเหมาะสม หรือ
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ประเมินค่างานเพ่ือสนบัสนุนรางวลัใหแ้ก่พนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเยี่ยมและบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
เพ่ือใหพ้นกังานรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและไดรั้บผลประโยชนเ์พียงพอต่อการลงทุนท่ีท างานเพ่ือองคก์ร  

 

ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ประเด็นการศึกษาเร่ืองพนกังานรุ่นใหม่ Generation Y ยงัมีไม่มากในการศึกษาและมากพอส าหรับการอา้งอิง 
ดงันั้น ควรศึกษาเพ่ิมเติม เช่น ท าการศึกษาเปรียบเทียบกบั Generation อ่ืนๆ เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองคก์รของแต่ละ Generation 

2. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นวิจยัท่ีมุ่งหาความสัมพนัธ์เท่านั้น ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพียงทราบวา่ตวัแปรต่างๆ 
มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ในการขยายผลต่อไปควรท าการวิจยัเพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน และ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั โดยละเอียด 

3. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นเก็บขอ้มูลภายในเฉพาะธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ ดงันั้นในการวิจยัและเก็บขอ้มูลใน
คร้ังต่อไปควรเกบ็ขอ้มลูในพ้ืนท่ีภูมิภาคหรือสาขาต่างๆ ของธนาคารออมสินดว้ย 
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ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดของผู้แทนยาของบริษทัยาข้ามชาต ิ
Factors Associated to Stress of Sales Representative of Anternational 

Pharmaceutical Company 
สุฤทัย  กวรัีชตเชวง* และ ทองฟู  ศิริวงศ์** 

Suruethai  Gaveeruchatachaveng* and Tongfu Siriwonge** 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยค ร้ังน้ี เป็นการวิจัย เชิงส ารวจ เพื่ อศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อความเครียดของผู ้แทนยาในเขต
กรุงเทพมหานครของบริษทัยาขา้มชาติ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และ
ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความเครียดของผูแ้ทนยา ในเขตกรุงเทพมหานครของบริษทัยาขา้มชาติ  
โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูแ้ทนยาของบริษทัยาขา้มชาติทั้งบริษทัแม่ และบริษทัในเครือ จ านวน  263  ตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามถาม  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  
ได้แก่  ความถ่ี ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  One – Way ANOVA (F – test)  และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson)   

 
 

ค าส าคัญ:  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดของผู้แทนยาในเขตกรุงเทพมหานคร, บริษัทยาข้ามชาติ 

 
 

Abtract 

This survey research aims to of study the personal factors economic factors and operational factors 
associated to stress of sales representative in bangkok area of anternational pharmaceutical company. The 
sample  representative of international pharmaceutical company from both parent company and its 
affiliates totaling 263  samples. A questionnaire is used for data collection. This research used frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t – test,  One – Way ANOVA (F – test) and the Pearson’s coefficient 
from analysis data.  

Keywords: Factors associated, Stress of sales representative, Anternational Pharmaceutical Company 
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1. บทน า 

    องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศและองค์การอนามยัโลกไดใ้ห้ความส าคญักบัปัญหาดา้นจิตสังคมท่ีเกิด
จากการท างาน ซ่ึงปัญหาความเครียดจากงานเป็นปัญหาหลกัท่ีก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา ไดแ้ก่ ปัญหา
ดา้นสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ  

    ความเครียดเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้กับคนทุกคน ไม่แบ่งแยกเพศ อายุ ระดับการศึกษา ชนชั้น อาชีพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะท่ีประเทศมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  และการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
นอกจากน้ีความเครียดเป็นความกดดนัท่ีท าใหบุ้คคลไม่มีความสบายกายสบายใจ ท าใหร่้างกายและจิตใจขาด
ความสมดุล อนัท าให้บุคคลมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป สาเหตุของความเครียดนั้นมากมาย อาจจะมาจาก
ปัญหาครอบครัว ปัญหาการเงิน ความสัมพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว ภาวะเศรษฐกิจ ส่วนความเครียดในการ
ปฏิบติังาน อาจจะมีสาเหตุหลายประการ เช่น การท างานท่ีไม่ถนดั ความรับผิดชอบสูง งานท่ีมีความเส่ียงสูง 
ปริมาณงานมากเกินไป นโยบายการบริหารงานเขม้งวดไป กฎระเบียบมากเกินไป  สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานไม่ดีขาดสัมพนัธภาพท่ีดีในการท างาน   ไดรั้บผลตอบแทนไม่เหมาะสม ขาดความกา้วหน้าในการ
ปฏิบติังาน ความเครียดเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ท าให้ประสิทธิภาพใน
การท างานลดนอ้ยลง เพราะการไม่สบายท าให้ท างานไดน้้อยลง เสียเวลา เสียเงินในการรักษาตวั เกิดความ
เบ่ือหน่าย ทอ้แท ้ไม่อยากมาท างาน เกิดการปฏิบติังานผิดพลาด อยากลางาน ขาดงาน เปล่ียนสายงาน หรือ
ลาออกจากงาน นอกจากนั้นยงัส่งผลต่อการปรับตวั ท าให้เกิดความสัมพนัธภาพท่ีไม่ดีต่อเพื่อนร่วมงาม และ
องคก์ารได ้(กนกพร, 2543 : 2) 

    ปัจจุบนัธุรกิจยาเป็นธุรกิจท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจเน่ืองจากมูลค่ายารักษาโรคในแต่ละปีมูลค่ามหาศาล โดย
สามารถแบ่งช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกั ๆ ได ้2 ช่องทาง คือ โรงพยาบาล หรือคลินิก และช่องทางร้านขาย
ยา ท าใหเ้ป็นช่องทางท่ีน่าสนใจอยา่งมากของบริษทัขา้มชาติ ซ่ึงกลยทุธ์ท่ีส าคญัของบริษทัยา คือ อาศยัผูแ้ทน
ยาซ่ึงท าหนา้ท่ีเสนอขายยาเพื่อประมูลหรือแข่งขนักนัน ายาเขา้โรงพยาบาล คลินิกหรือร้านยาดงักล่าว เพื่อให้
ยาของบริษทันั้น ๆ ถูกสั่งจ่ายให้ประชาชนหรือมีวางขายในทอ้งตลาด การเสนอขายยาจากบริษทัยาต่าง ๆ มี
ความจ าเป็นตอ้งใช้ผูแ้ทนยาเป็นตวัแทนของบริษทัยาในการติดต่อเสนอขายยาให้แก่แพทย ์ดงันั้นยาของ
บริษทัจะออกสู่ตลาดไดห้รือไม่ มากหรือนอ้ย ส่วนหน่ึงก็ข้ึนอยูก่บัผูแ้ทนยา ดงันั้นการท าธุรกิจยาตอ้งอาศยั
เทคนิคและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการส่งเสริมการขายเพื่อให้สามารถแข่งจบักบับริษทัคู่แข่งได ้และ
เพื่อใหไ้ดส่้วนแบ่งทางการตลาดมากกวา่บริษทัคู่แข่งอ่ืน ๆ ดว้ย (นวรัตน์, 2550 : 2) 

    ส าหรับความส าเร็จขององคก์ร คือบุคลากรในองคก์ร โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัทางธุรกิจ
อย่างรุนแรงเพื่อแยง่ช่ิงส่วนแบ่งทางการตลาด ดงันั้นองค์กรต่าง ๆ จึงให้ความส าคญักบับุคลากร นอกจาก
สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถแล้ว ยงัพฒันาส่งเสริมทกัษะให้มีคุณภาพมากข้ึน เพื่อส่งผลให้
องคก์รประสบความส าเร็จและสามารถสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัเหนือคู่แข่งได ้
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    ผูแ้ทนยา เป็นช่องทางหน่ึงในการเขา้ถึงลูกคา้ ซ่ึงลกัษณะงานของผูแ้ทนยานั้นจะเนน้การสร้างสัมพนัธ์กบั
บุคลากรทางการแพทย ์และน าเสนอขอ้มูลความรู้เภสัชศาสตร์และการรักษาโรคใหม่ๆ แก่บุคลากรทาง
การแพทยต่์าง ๆ ดงันั้นทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการท าอาชีพอยา่งมาก ถึงแม้
ผูแ้ทนยาจะเป็นอาชีพท่ีมีรายไดแ้ละสวสัดิการท่ีดีแต่ในขณะเดียวกนั แต่ละขั้นตอนของการเสนอขายยานั้น 
ผูแ้ทนยาตอ้งพบกบัปัญหาต่าง ๆ และไดรั้บความกดดนัจากหลาย ๆ ปัจจยั เช่น การแข่งขนัท ายอดขายกบั
บริษทัอ่ืน, ขั้นตอนการเขา้พบลูกคา้แต่ละรายซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัไป, เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ, 
การบริหารเวลาการท างานให้เหมาะสม, เวลาการท างานท่ีไม่แน่นอน, การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่าง
ทนัท่วงที อีกทั้งยาจากบริษทัยาขา้มชาติส่วนใหญ่ จะเป็นยาตน้แบบ ซ่ึงเป็นยาใหม่ท่ีมีราคาแพงและตอ้งท า
ยอดขายแข่งกบัยากลุ่มเดียวกนัท่ีนิยมใชอ้ยูก่่อนหนา้น้ี โดยตอ้งพยายามเสนอขอ้มูลใหม่ ใหแ้พทยห์รือลูกคา้
ทราบถึงประสิทธิภาพท่ีดีกวา่เพื่อแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มข้ึน  (จุฑาวรรณ, 2551 : 11) 

    จากลกัษณะงานของผูแ้ทนยา ท่ีตอ้งพบกบัปัญหาจากการท างานหลากหลาย ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ยงั
อาจพบปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ทศันคติจากแพทย ์เภสัชกรในห้องยา ผูป่้วย และปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งแพทย์
กบัผูแ้ทนยาซ่ึงยงัเป็นขอ้สงสัยทางจริยธรรม 

    เน่ืองดว้ยปัจจยัต่างๆ  ท่ีกล่าวมาอาจท าให้เกิดความเครียดในผูป้ระกอบอาชีพผูแ้ทนยา งานวิจยัต่าง ๆ ท่ี
ผา่นมาทางดา้นความเครียดและปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียดของผูป้ระกอบอาชีพผูแ้ทนยานั้น การ
วจิยัคร้ังน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของผูแ้ทนยา ในเขตกรุงเทพมหานครของ
บริษทัยาขา้มชาติ โดยผลการศึกษาท่ีไดจ้ะมีประโยชน์เพื่อใช้อา้งอิงผลกระทบต่อผูป้ระกอบอาชีพผูแ้ทนยา 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบอาชีพผูแ้ทนยาให้ท างานไดอ้ยา่งมีความสุขและ 
มีประสิทธิภาพต่อองคก์ร 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     Brown and Moberg (1980 : 170-172)  ได้กล่าวถึง ปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิดความเครียด

ในการปฏิบติังาน ดงัน้ี ปัจจยัเก่ียวกบังาน ปริมาณของงานท่ีตอ้งท ามากเกินไป งานท่ียาก งานท่ีคลุมเครือ 

หรืองานท่ีตอ้งใช้ความสามารถหรือสมาธิสูงในการท างานบทบาทท่ีคลุมเครือ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องงาน บทบาท ความคาดหวงัเก่ียวกบังานของผูร่้วมงาน และขอบเขต

ความรับผิดชอบของงานไม่ชดัเจน จะส่งผลต่อสภาพทางร่างกายและจิตใจ เช่น ไม่พึงพอใจในงาน ซึมเศร้า 

บทบาทท่ีขดัแยง้ หมายถึง บทบาทหนา้ท่ีของพนกังานในองคก์รไดถู้กก าหนดข้ึนอยา่งสับสนเก่ียวกบังานท่ี

ตอ้งปฏิบติั มกัจะพบเม่ืองานถูกก าหนดโดยกลุ่มคนสองกลุ่มท่ีมีความคาดหวงัต่างกนั จึงท าให้มีความรู้สึก

ขัดแยง้ในบทบาท มีผลท าให้มีความเครียดสูงสัมพันธภาพระหว่างบุคคลภายในหน่วยงาน หมายถึง 
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สัมพนัธภาพระหวา่งผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงานถา้สัมพนัธภาพท่ีไม่ดีจะท าให้เกิดความไวว้างใจต ่าและการ

ช่วยเหลือเก้ือกูลท่ีต ่า ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท าให้เกิดความเครียดได้การเปล่ียนแปลงในการท างาน เช่น การ

เปล่ียนแปลงหนา้ท่ีใหม่ เปล่ียนเง่ือนไขการท างานใหม่ โดยเฉพาะการถูกเปล่ียนแปลงการท างานท่ีปราศจาก

เหตุผล 

     Macmillan and Duanc (1982 : 444-446) ได้กล่าวถึงปัจจยัในการท างานท่ีก่อให้เกิดความเครียดในการ

ปฏิบติังานไวด้งัน้ี1.ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายมากเกินไป การท างานท่ีมีระยะเวลาท่ีจ ากดั อาจก่อใหเ้กิด

ความเครียดข้ึนได้2.คุณภาพงาน เช่น การพยายามท่ีจะท างานโดยใช้ความพยายามมากพิเศษให้เกิด

ขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 3.การเปล่ียนแปลงภายในองคก์าร เช่น การเปล่ียนนโยบายองคก์ร การเปล่ียนหวัหน้า

งานใหม่ หรือการเปล่ียนวิธีการออกแบบการท างานใหม่ รวมถึงการเปล่ียนสภาพแวดลอ้มท่ีท างาน 4.การ

ประเมินผลการปฏิบติังาน การประเมินผลการปฏิบติังาน ประประเมินค่าความส าเร็จในงานของพนกังาน 

หากผลการประเมินผลงานไม่เป็นตามท่ีตนเองคาดหวงั ก็เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเครียด 5.บทบาทของ

บุคคลในองค์การ ความสับสนในบทบาทหรือขัดแยง้ในบทบาท อาจก่อให้เกิดความเครียดข้ึนได้ 6.

ความกา้วหนา้ในอาชีพ การท่ีบุคคลไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งท่ีเกินขีดความสามารถของตนเอง หรือไม่ไดรั้บ

การเล่ือนต าแหน่ง ก็เป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดได ้

     Smith (1993 : 187-189)  ไดแ้บ่งปัจจยัในการท างานท่ีก่อให้เกิดความเครียดในการปฏิบติังานเป็น 3 ปัจจยั 

ได้แก่ 1.ปริมาณงาน ปริมาณงานท่ีมาก หรือปริมาณงานท่ียากเกินไป รวมถึงงานท่ีน้อยเกินไป 2.ความ

รับผิดชอบในการท างาน ไดแ้ก่ บทบาทหน้าท่ีท่ีคลุมเครือ (role ambiguity) เกิดจากการก าหนดขอบเขตการ

รับผิดชอบไม่ชดัเจน หรือเกิดจากความขดัแยง้ในบทบาท (role conflict) เกิดข้ึนเม่ือมีความขดัแยง้ในหน้าท่ี

การงานกบัคนอ่ืน 3.สภาพแวดลอ้มในการท างาน ไดแ้ก่ แสงสวา่งไม่เหมาะสม เสียงดงั อุณหภูมิร้อนหรือ

หนาวเกินไป ชัว่โมงท างาน เวลาพกั อุปกรณ์ท างาน 

ทฤษฎคีวามเครียด  

ทฤษฎขีอง Miller and Keane  

     ความเครียดอาจเกิดจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกร่างกายหรือเกิดจากภาวะภายในร่างกายก็ได1้.ความเครียด

ภายในร่างกาย (Internal Stress) ซ่ึงเกิดไดจ้าก 1.1 ความเครียดทางชีววิทยา (Biological Stress) เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงทางร่างกายหรือทางชีวภาพ หรือเก่ียวกบัส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ เช่น อาหาร น ้ า อากาศ ซ่ึง
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ถา้ไม่เพียงพอต่อร่างกายจะท าให้เกิดความรู้สึกไมใสบาย เช่น ปวดศรีษะ หงุดหงิด เกิดเป็นความเครียดได ้

1.2 ความเครียดทางพฒันาการ (Development Stress) เป็นความเครียดท่ีเกิดในช่วงการพฒันาการในแต่ละวยั 

เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามความตอ้งการของจิตใจจากเหตุจูงใจทางสังคม เช่น ตอ้งการช่ือเสียง การ

ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ ความตอ้งการมีเพื่อน เป็นตน้ ซ่ึงถา้ความตอ้งการเหล่าน้ีไม่เป็นตามความคาดหมายท่ี

บุคคลตอ้งการจะก่อให้เกิดความเครียด 2.ความเครียดจากภายนอก (External Stress) หรือความเครียดจาก

ส่ิงแวดล้อม เกิดได้จาก 2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกทั้ งทางด้านกายภาพและสถานการณ์ ท่ีเกิดให้เกิด

อนัตรายหรือความเจบ็ป่วยแก่ร่างกายจะท าใหเ้กิดความเครียดได ้เช่น ความร้อย ฝุ่ นละออง ภาวะน ้ าท่วม ไฟ

ไหม ้ภาวะสงคราม เป็นตน้ 2.2ขอ้เรียกร้องทางสังคมท่ีเกิดจากกฎระเบียบ วฒันธรรม ประเพณี ถา้บุคคลไม่

สามารถปฏิบติัตนเองใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมไดก้็จะก่อใหเ้กิดความเครียด 

ทฤษฎีของ Frain and Valiga 

     ระดบัความเครียดไว ้4 ระดบั ดงัน้ีระดบัท่ี 1 ความเครียดท่ีเกิดข้ึนตามปกติในชีวิตประจ าวนั (day to day 

stress) ความเครียดในระดบัน้ีจะไม่คุกคามต่อการด าเนินชีวิต บุคคลจะมีการปรับตวัอยา่งอตัโนมติัและการ

ปรับตัวใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย ได้แก่ การเดินทางไปท างานในสภาพการจราจรติดขัด การปรับต่อ

สถานการณ์เศรษฐกิจ การปรับตวัต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ในระดบัน้ี บุคคลจะมีการปรับตวั

ตอบสนองได้ดีระดับท่ี 2 ความเครียดระดับต ่า (mind stress) เป็นความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั

เน่ืองจากมีส่ิงคุกคาม ได้แก่ การสัมภาษณ์เพื่อเข้าท างานหรือการเข้าพบกับเหตุการณ์ท่ีส าคญัในสังคม

ร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง อาจจะแสดงออกมาในลกัษณะ ความกลวั ความวิตกกงัวล ระดบัท่ี 3  ความ

เรียดระดับปานกลาง (Moderate stress) ความเครียดในระดับ น้ีจะรุนแรงกว่าระดับท่ี  1 และ 2 เช่น 

ความเครียดจากการเขา้ท างานใหม่ การท างานปริมาณมาก การเจบ็ป่วยรุนแรง สภาวะเหล่าน้ีบุคคลจะรู้สึกวา่

ถูกคุกคาม เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งความส าเร็จกบัความลม้เหลว จะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆได ้จะมี

การแสดงออกทางอารมณ์เพื่อลดความตึงเครียดความเครียดระดับน้ีจะไม่สามารถปรับตัวได้ในเวลา

อนัรวดเร็ว ระดับท่ี 4  ความเครียดระดบัสูงหรือรุนแรง (Severe stress) ความเครียดในระดบัน้ี บุคคลเกิด

ความลอ้มเหลงในการปรับตวั เกิดจากสถานการณ์ท่ีคุกคามอยา่งต่อเน่ืองท าให้บุคคลเกิดความเครียดสูง เช่น 

การเจบ็ป่วนท่ีรุนแรง การตดัสินใจท่ีผดิพลาด ไม่มีสมาธิในการท างาน 
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ทฤษฎขีอง Janis 

    ความเครียดเป็น 3  ระดบั 1. ความเครียดระดบัต ่า (mind stress)  คือมีความเครียดเกิดข้ึนนอ้ยมากและหมด

ไปในระยะเวลาอนัสั้ นเพียงวินาทีหรือภายในชั่วโมงเท่านั้น มกัเก่ียวข้องกับสาเหตุเพียงเล็กน้อย ได้แก่ 

เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนั เช่น การจราจรติดขดั ไปท างานไม่ทนั 2.ความเครียดระดับกลาง (moderate 

stress)  ความเครียดระดบัน้ีรุนแรงกวา่โดยมีระยะเวลาเป็นชัว่โมงหรือหลาย ๆ ชัว่โมงจนกระทัง่นานเป็นวนั

ก็ได ้เช่น การเจ็บป่วยท่ีไม่รุนแรง ความเครียดจากการท างานมากเกินไป ความขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมงาน 3. 

ความเครียดระดบัสูง (severe stress)  ความเครียดระดบัน้ีจะอยูน่านเป็นสัปดาห์ หรืออาจเป็นเดือนหรือเป็นปี

ได ้เช่น การตายจาก การเจบ็ป่วยท่ีรุนแรง 

ทฤษฏีโมเดลความเครียด 

เป็นทฤษฎีความเครียดประกอบดว้ย 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1. ความเครียดแบบทา้ทาย (Challenge Stressors)  เป็น

ความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ีบุคคลนั้นปฏิบติั หรือกระท าอยู่ เช่น ความรับผิดชอบ ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน ความสามารถท่ีตนมี ซ่ึงจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการท างานเพื่อไม่ใหต้นเองโดนไล่ออกจากงาน 2.

ความเครียดท่ีเกิดจากอุปสรรคในการปฏิบติังาน (Hindrance Stressors) เป็นความเครียดท่ีท าให้บุคคลขาด

ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผลท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายในงาน เช่น โครงสร้างการท างานของ

องคก์ร ขอบเขตการปฏิบติังานความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน และทรัพยากร ท่ีส่งผล

ให้เกิดความเครียดความตอ้งการ (Demands) เป็นสถานการณ์ท่ีมีความตอ้งการแลว้ ไม่มีทรัพยากรท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการนั้นไดท้รัพยากร (Resources) เป็นสถานการณ์ท่ีมีทรัพยากร แต่ไม่สามารถควบคุม

ปริมาณความตอ้งการใหส้อดคลอ้งกบัทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ดด้งันั้น แนวทางการแกไ้ขปัญหาของความสัมพนัธ์ 

คือ การเพิ่ม หรือผลกัดนัทรัพยากรใหมี้ความเพียงพอ และมีความสอดคลอ้งต่อความตอ้งการได ้รายละเอียด

โมเดลความเครียด มีดงัน้ี 

ปัจจยัท่ีมีศักยภาพ (Potential Sources) ความเครียดมีสาเหตุจาก 1.ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม (Environment 

factors)ส่ิงแวดลอ้มม่ีไม่แน่นอนจะมีอิทธิพลต่อความเครียดของคนในองคก์ร การเปล่ียนแปลงในธุรกิจจะ

ท าให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เม่ือเศรษฐกิจอยูใ่นขั้นท่ีต าต ่า จะท าให้เกิดความไม่มัน่ใจ วติกกงัวล

กบัความมัน่คงในงาน ความไม่แน่นอนทางการเมือง (Political Uncertainties) จะท าให้เกิดความตึงเครียด

ของคนท่ีอาศัยอยู่ภายในประเทศนั้ น ๆ รวมถึงปัจจัยการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี (Technological 

Change) ถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึง เพราะวา่นวตักรรมสามารถท าให้สามารถและประสบการณ์ของพนกังานเกิด



 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                               692  
 

ความลา้หลงัไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และนวตักรรมจากเทคโนโลยีท่ีมีรูปแบบท่ีเหมือน 

ๆ กนั จะท าใหผู้ใ้ชง้านจ านวนมาเกิดความเครียด 2.ปัจจยัดา้นองคก์ร (Organizational Factors) ปริมาณงานท่ี

มากเกินไป เพื่อร่วมงานท่ีไม่ให้ความร่วมมือ รวมถึงหัวหน้างานท่ีมีความเขม้งวดพนกังานมีสภาวะกดดนั

เม่ือมีการรับรู้วา่ตอ้งพยายามท าใหไ้ม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดและเสร็จตามเวลาท่ีก าหนดและกดดนัในการท างาน

ปัจจยัเหล่าน้ีคือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานความตอ้งการดา้นงาน (Task Demand) เป็นปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบังาน

ของพนกังาน การออกแบบของพนกังาน ความหลากหลายของงาน สภาพการท างาน สภาพแวดลอ้มในท่ีทก

งาน มีเสียงดังรบกวน แสงสว่างไม่เพียงพอ ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้เกิดความเครียดข้ึนได้ความตอ้งการด้าน

บทบาท (Role Demand) บทบาทท่ีพนักงานต้องปฏิบัติในองค์กรการท่ีพนักงานคนเดียวท่ีต้องมีหลาย

บทบาท  อาจท าให้เกิดความขดัแยง้ในบทบาทนั้นได ้จะท าให้ยากต่อการตดัสินใจ หรือปฏิบติังาน การท่ี

พนกังานมีปลายบทบาทจะท าใหไ้ม่สามารถท างานให้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนดได ้ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal 

factors) การท่ีพนักงานท างานในเวลาปกติประมาณ 40-50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่อาจมีบุคคลอ่ืนท่ีท างาน

มากกว่านั้น ท าให้มีชัว่โมงการท างานท่ีมกกวา่ปกติจนท าให้ไม่มีเวลาส่วนตวัความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(Individual difference) บุคคลแต่ละบุคคลจะมีความต่างกนั บางคนจะมีการจดัการไดดี้กบัความเครียดแต่

บางคนจะเกิดความเครียดไดง่้าย ความแตกต่างอนัน้ีจึงเรียกวา่ ความสามารถในการอดทนต่อความเครียด จะ

มีปัจจยัต่างๆ ท่ีท าให้มีความอดทนต่อความเครียดไดดี้ ดงัน้ี 1.การรับรู้ (perception) ความสัมพนัธ์ระหว่าง

สภาวะศกัยภาพความเครียดกบัปฏิกิริยาของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อความเครียด เช่น พนกังานคนหน่ึงกลวัจะโดน

เพิ่มหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เน่ืองจากบริษทัตอ้งการลดค่าใชจ่้ายในการจา้งพนกังานเพิ่ม แต่บุคคลอ่ืนอาจรับรู้

วา่ถา้เขาโดนเพิ่มหน้าท่ีความรับผิดชอบ จะท าให้เขามีความกา้วหน้าในอาชีพ 2.ประสบการณ์ในงาน (Job 

experience) บุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างานท่ีสูง จะสามารถเขา้ใจลกัษณะการแกปั้ญหาของงานไดดี้ สามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าให้บุคคลนั้นไม่เกิดความเครียดในการปฏิบติังาน 3.ความ

ช่วยเหลือทางสังคม (Social support) การช่วยเหลือจากเพื่อน หวัหนา้และเพื่อนร่วมงาน การท่ีบุคคลเหล่าน้ีมี

ความสัมพันธภาพท่ีดีกับเรา จะท าให้เราสามารถลดความเครียดลงได้ 4.การควบคุมตนเอง (Locus of 

control) การรู้จกัการยบัย ั้ง ควบคุมอารมณ์ของตนเอง เม่ือรับรู้ว่าตนเองเกิด “อารมณ์เชิงลบ” หรือ “อาการ

เครียดทางอารมณ์” ถา้หากเรารู้สาเหตุและท่ีมาของการเกิดอารมณ์ต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองแลว้ จะท าใหส้ามารถ

ควบคุมอารมณ์เม่ือตอ้งเผชิญภาวะความเครียดได้เป็นอย่างดี การควบคุมตนเองจึงถือว่าเป็นส่ิงส าคญั 5.

ประสิทธิภาพของตนเอง (Self – efficacy) บุคคลๆ หน่ึงจะมีความเช่ือในขีดความสามารถของตนเองในกร

ท างานว่าตนเองสามารถท างานได้มากน้อยเพียงใด แต่ถ้าตนเองไม่สามารถรับรู้ถึงขีดความสามารถของ
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ตนเอง จะท าใหต้นเองขาดความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง เวลาท างานจะท าให้เกิดความเครียดข้ึนได ้

6.การต่อตา้น (Hostility) บุคลิกของแต่ละบุคคล จะมีระดบัการต่อตา้นและรู้สึกขดัแยง้ บุคคลแบบน้ีมกัจะ

ไม่ไดรั้บความไวว้างใจจากคนอ่ืน การต่อตา้นและความขดัแยง้จะท าใหเ้กิดความเครียดต่อบุคคลนั้น 

    ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดของผูแ้ทนยาในเขตกรุงเทพมหานครของบริษทัยาขา้มชาติ 
ได้น าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัความเครียด ดงักล่าวมาขา้งตน้ มาประยุกต์ใช้เป็นขอ้ค าถามใน
กรอบการศึกษาคน้ควา้วจิยั 

3.วธีิการศึกษา 

    การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดของผูแ้ทนยาในเขตกรุงเทพมหานครของบริษทัยาขา้มชาติ  
เป็นการศึกษาวจิยัเชิงส ารวจ  (Survey Research)  โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

3.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูแ้ทนยาในเขตกรุงเทพมหานครของบริษทัยาขา้มชาติ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจยัคือ ผูแ้ทนยาจากบริษทัแม่ และบริษทัในเครือทั้งหมด 768 คน (ท่ีมา : บริษทั Novartis, Alcon, 
Sandoz และ Ciba) โดยอาศยัแนวคิดการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 
95%  จ  านวน  263  ชุด   

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

    ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซ่ึงมีวิธีการดงัต่อไปน้ี 1.) ขอ้มูล
เชิงปริมาณ (Quantitative Data)  ไดแ้ก่ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบบสอบถามมีเน้ือหาครอบคลุม
หวัขอ้ในการวจิยั ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และตามกรอบแนวคิดของวิทยานิพนธ์ 2.) ขอ้มูลทุติภูมิ 
(Secondary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัซ่ึงไดจ้ากต ารา
วิชาการ เอกสารทางวิชาการ และผลการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากทั้งในอินเตอร์เน็ต รวมทั้งขอ้มูลทางสถิติ
ต่าง ๆ  3.) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่ม
ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเองระหวา่งการมาด าเนินการติดต่อประสานงานทางดา้นผูแ้ทนยาจ านวน  
263  ตวัอยา่ง 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

    การวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ เพื่อวิเคราะห์หาวิธีการประเมินระดบัความเครียดของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กับความเครียดของผูแ้ทนยาของบริษัทยาข้ามชาติ  โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ANOVA (F-Test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  และค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ 
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5. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 

    จากผลการศึกษาตามสมมุติฐาน และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ พบว่า ผูแ้ทนยาในเขตกรุงเทพมหานคร ของ
บริษทัยาขา้มชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล     ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ    ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน   แตกต่างกนัจะมี
ความเครียดท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้น  ผูแ้ทนยาท่ีมีเพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การประกอบอาชีพผูแ้ทนยา  รายได ้ ลกัษณะงาน  ความกา้วหนา้ในงาน บทบาทในการท างาน สัมพนัธภาพ
กบัหวัหนา้งาน สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน จะเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

    แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป  เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขและเกิดปัญหาท่ีก่อให้เกิดความเครียด
ของผูแ้ทนยา ในเขตกรุงเทพมหานครของบริษทัยาขา้มชาติ 

    ทั้งน้ี  จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูแ้ทนยาในเขตกรุงเทพมหานครทั้งบริษทัแม่ และบริษทัในเครือ  สามารถ
ทราบถึงผลของความเครียดและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดของผูแ้ทนยา ของบริษทัยาขา้มชาติ 
และสามารถน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อไป 
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บทคดัย่อ 
               วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้ าของหวัหนา้งานกบัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานสถาบนัการเงิน A กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือพนักงานท่ีมีอายุงาน
ตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป จ านวน 242 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน จาก
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมผูน้ าแบบช้ีน าไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ในขณะท่ีพฤติกรรมผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุน แบบมีส่วนร่วม และแบบมุ่งความส าเร็จของงานมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัการเงิน A  
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู้น า, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, สถาบันการเงิน 
 

Abstract 
               The purpose of this research was to study the relationship between leadership’s behavior of unit head 
and job satisfaction of employee of A Financial Institution who has service years from 6 months upwards, 
included 242 people.  The questionnaire was used for collecting data and the statistics analysis tools included 
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient.  The result showed the 
directive leaderships was not related to the job satisfaction of employees while the others leaderships behaviors 
were positively related to the job satisfaction of employees of A Financial Institution 
 
Keywords: Leadership behavior, Job satisfaction, Financial Institution 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัความส าเร็จในองค์กรต่าง ๆ มาจากองคป์ระกอบหลาย ๆ ดา้น เช่น แผนธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์
การตลาดท่ีเหนือคู่แข่ง สินคา้และบริการท่ีมีจุดเด่น เป็นตน้ และท่ีส าคญัท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัของทุกธุรกิจ ไดแ้ก่ 
ความมีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน ซ่ึงมิไดข้ึ้นอยู่กบัปัจจยัดา้นกายภาพท่ีจบัตอ้งได ้เช่น ลกัษณะงาน 
หรือดา้นค่าตอบแทนหรือสวสัดิการเท่านั้นเท่านั้น แต่ยงัข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ไดแ้ก่ ความรู้สึกท่ีไดรั้บ
ความไวว้างใจ ไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ลูกนอ้ง รวมทั้งหวัหนา้งาน การดูแลท่ีดีจากองคก์ร หรือหวัหนา้
งาน เป็นตน้ พฤติกรรมต่าง ๆ ของหวัหนา้งานโดยตรงหรือผูน้ าของพนกังานทั้งหลายมีอิทธิพลหรือมีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก เป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัพวกเขามากท่ีสุด ไดเ้ห็น
ผลงาน ความบกพร่อง ความสามารถต่าง ๆ ท่ีพนกังานมี และเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงในผลงานของ ดงันั้น 
การศึกษารูปแบบพฤติกรรมผูน้ าของหวัหนา้ท่ีองคก์รมีอยูจ่ะช่วยใหอ้งคก์รคาดการณ์ถึงความพึงพอใจหรือไม่พอใจ
ของพนกังาน และสามารถวางแผนในการพฒันาพฤติกรรมของหวัหนา้เพ่ือท าใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการ
ท างานใหอ้งคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององคก์ร การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าของหวัหนา้งานกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานของสถาบนัการเงิน A ซ่ึงเป็น
สถาบนัการเงินขนาดเล็กในประเทศไทย เน่ืองจากเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีอตัราการลาออกค่อนขา้งสูง จากบทความใน
หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ ปีท่ี 34 ฉบบัท่ี 2,911 วนัท่ี  5 - 8 มกราคม พ.ศ.2557 หัวขอ้ “แบงก์เปิดศึกจ้ิมตวัซ้ือคน 
ชิงความไดเ้ปรียบ” กล่าวว่า “ธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ ธนาคารต่างชาติ และธนาคารขนาดกลาง มีอตัราการ
ไหลออก (Turnover) เพ่ิมสูงข้ึน 11%”  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดง
อตัราการลาออกของพนกังานธนาคารในปี 2554 – 2556 เท่ากบั 11.4%, 14.6% และ 13.7% ตามล าดบั (ขอ้มูลจาก
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หน้า 139) ในขณะท่ี
สถาบนัการเงิน A ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินขนาดเลก็มีอตัราการลาออกเฉล่ียในปี 2556 ประมาณ 5% แต่จากขอ้มลูของ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนมิถุนายน 2557 พบว่าอตัราการลาออกเพ่ิมข้ึนเป็น 14% ซ่ึงถือว่าเป็นอตัราท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
อย่างมีนยัส าคญั ดงันั้น การวางแผนเพ่ือลดอตัราการลาออกของพนกังานจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีองคก์รควรจดัท า 
งานวิจยัในคร้ังน้ีน่าจะสามารถช่วยในการวางแผนงานในการพฒันาบุคลากรในระดบัหวัหนา้ และแผนปฏิบติัการ
เพ่ือช่วยเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานและสามารถส่งผลใหปั้ญหาการลาออกลดลง 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้น า 

     Robert J. House พัฒนาทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมายของการเป็นผูน้ า (Path-Goal Theory) เป็นรูปแบบผูน้ าเชิง
สถานการณ์ และทฤษฏีการคาดหวงัจากเร่ืองแรงจูงใจ ทฤษฎีน้ีมุ่งเน้นในส่ิงท่ีผูน้ าท าเพ่ือสร้างความชัดเจนต่อ
เป้าหมายของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพ่ือท่ีให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้โดยพฤติกรรมของผูน้ าสามารถเพ่ิม
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แรงจูงใจในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และความพึงพอใจในการท างานได ้เฮา้ส์ไดจ้ าแนกพฤติกรรมของผูน้ า
ออกเป็น 4 ประเภท คือพฤติกรรมของผูน้ าตามทฤษฎีของผูน้ าตามทฤษฎีเสน้ทางสู่เป้าหมาย 4 แบบ ไดแ้ก่  
 (1) ผูน้ าแบบช้ีน า (Directive Leadership) เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ าใชวิ้ธีการบอกหรือสั่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ทราบ
ถึงความตอ้งการและความคาดหวงั เหมาะสมกบังานท่ีซับซ้อนพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานขาดประสบการณ์ขาด
กฎระเบียบช้ีน าการท างาน  
 (2) ผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุน (Supportive Leadership) เป็นพฤติกรรมท่ีใชก้ารสร้างความสมัพนัธ์แบบเพ่ือนกบั
ผูใ้ต้บังคบับัญชา เพ่ือสร้างความรู้สึกท่ีดีกับทุกคนท่ีร่วมงานกัน แสดงความเป็นห่วงเป็นใยในสวสัดิภาพของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เหมาะกบังานซ ้าซากจ าเจและงานท่ีมีความกดดนัสูงผูป้ฏิบติังานขาดความเช่ือมัน่  
 (3) ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) เป็นพฤติกรรมท่ีใช้วิธีเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บังคบับัญชาได้
แสดงความคิดเห็น สามารถเสนอแนะและร่วมกนัคิดก่อนตดัสินใจ เหมาะกบัองค์กรท่ีโครงสร้างงานไม่ชดัเจน
แน่นอน หน่วยงานไม่เนน้กฎระเบียบ ผูป้ฏิบติังานมีความเช่ือมัน่และมุ่งผลส าเร็จของงาน 
 (4) ผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จ (Achievement-Oriented Leadership) เป็นพฤติกรรมท่ีใช้วิธีก าหนดเป้าหมายท่ีทา้
ทาย และมุ่งหวงัท่ีจะให้ผูต้ามได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ี เหมาะส าหรับโครงสร้างงานไม่ชัดเจนแน่นอน 
ผูป้ฏิบติังานมีความสามารถและประสบการณ์และผูป้ฏิบติังานตอ้งการมีส่วนร่วม     

2.2 ทฤษฎคีวามพงึพอใจในการท างาน 

 ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) โดยเฟรดเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) ได้ท าการทดลอง
สมัภาษณ์พนกังาน โดยถามค าถามเก่ียวกบัสาเหตุของความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในการท างาน และสรุปไดว้า่มี
ปัจจยัหรือองคป์ระกอบ 2 ประการ ไดแ้ก่  

(1)  ปัจจยักระตุน้ (motivation factors) เป็นปัจจยัภายในท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม เก่ียวขอ้งกบัการงานท่ีปฏิบติั
โดยตรง และเป็นส่ิงจูงใจให้พนักงานเกิดความพึงพอใจใจการท างาน ปัจจยัเหล่าน้ีหากได้รับการตอบสนองท่ี
เหมาะสมจะท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน (Satisfaction) แต่ถา้ไม่ไดรั้บการตอบสนองก็จะท าให้ท างาน
แบบปราศจากความพึงพอใจ (No satisfaction) มากกว่าจะเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Dissatisfaction) 
ประกอบดว้ย การประสบความส าเร็จในงาน การไดรั้บการยกย่อง ความพอใจในลกัษณะงานท่ีท า ความรับผิดชอบ 
และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  

(2) ปัจจยัค ้าจุน (hygiene factors) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีเป็นรูปธรรม เก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและตอ้งไดรั้บการตอบสนอง ปัจจยัเหล่าน้ีหากไม่ไดรั้บตอบสนองท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของพนกังานจะก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) แต่หากไดรั้บการตอบสนองจะท าใหพ้นกังาน
รู้สึกท างานโดยปราศจากความไม่พึงพอใจ (No dissatisfaction) แต่อาจไม่ไดท้ าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน
เสมอไป ประกอบดว้ย นโยบายของหน่วยงาน การบงัคบับญัชา ความมัน่คงในงาน ผลตอบแทนหรือสวสัดิการรวม
ท่ีไดรั้บ ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ศิริชยั มาประเสริฐ (2551) ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่งงานและภาวะผูน้ าแบบมุ่ง
สัมพนัธ์ กรณีศึกษา บริษทั กฤตพรพรรณ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจ.ฉะเชิงเทรา ผลการวิเคราะห์
สรุปว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูงแบบมุ่งงานและมุ่งสัมพนัธ์อยู่ในเกณฑสู์ง ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทั โดยภาพรวมและดา้นรายไดมี้ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั
มาก พนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทัท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานต่างกนั 
และความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบักลาง แบบมุ่งงานและแบบมุ่งสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานบริษทั โดยภาพรวมและด้านรายไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั และภาวะผูน้ า
แบบมุ่งงานและแบบมุ่งสมัพนัธ์ มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานอยูใ่นระดบัสูง 
 นิธิพรรณ พิทกัษ ์(2553) ศึกษาภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงานและความยึดมัน่ผกูพนัของพนกังานระดบับงัคบั
บญัชาในกลุ่มบริษทัพลาสติกอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานระดบับงัคบับญัชามีระดบัภาวะผูน้ า
ค่อนขา้งสูง ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง และพนกังานระดบับงัคบับญัชาท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล
ต่างกนัมีความยึดมัน่ผูกพนัของพนักงานไม่ต่างกนั และพบว่าภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความยึดมัน่
ผกูพนัของพนกังาน และความพึงพอใจในงานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความยึดมัน่ผกูพนัของพนกังาน 
 ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) ศึกษารูปแบบภาวะผูน้ า แรงจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
พนกังาน กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาขน) โดยผลการวิจยัสรุปไดว้่า พนกังานธนาคารกรุงไทยมีการรับรู้
รูปแบบภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากกว่ารูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง พนกังานธนาคารกรุงไทยมีแรงจูงใจ
ภายในและความคิดสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัสูง ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบภาวะผูน้ า
และแรงจูงใจภายใน และภาวะผูน้ าไม่มีอ านาจในการพยากรณ์ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน แต่แรงจูงใจ
ภายในมีอ านาจในการพยากรณ์ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 
 วิภาพร บุญนาค (2556) ศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างาน กรณีศึกษาพนักงานธนาคารธนชาติ จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีปฏิบติังานประจ าสาขา สังกดัส านกังานเครือข่ายกรุงเทพฯ 2 ผลการศึกษาพบกวา่ ระดบัความพึงพอใจ
ดา้นภายภาพ ดา้นความปลอดภยัและมัน่คงอยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนระดบัความพอใจดา้นการมีส่วนร่วมในสงัคม และ
การยอมรับนับถืออยู่ในระดบัมาก และระดบัความพึงพอใจการบรรลุในส่ิงท่ีหวงัและตั้งใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
นอกจากน้ี ยงัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพ และการศึกษา ไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในการ
ท างาน ในขณะท่ีเงินเดือนและต าแหน่งงานมีผลต่อระดบัความพึงพอใจในการท างาน 
 ศิริภทัร ดุษฏีวิวฒัน์ (2556) ศึกษาภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคาร
ออมสิน (ส านกังานใหญ่) ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะ
ผูน้ าท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และภาวะผูน้ าด้านผูน้ าแบบช้ีน า ผูน้ าแบบ
สนบัสนุน ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จมีความสัมพนัธ์กบัขวญัและก าลงัใจใจการปฏิบติังานอยู่
ในระดบัค่อนขา้งต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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 นรินทร์ จันทน์หอม (2557) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในสังกัด
ธนาคารออมสินเขตกาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบว่าพนกังานธนาคารออมสินในสาขาดงักล่าวมีระดบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดด้งัน้ี ดา้นความส าเร็จของงาน 
ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี ดา้น
การยอมรับนบัถือ และดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู และเม่ือพิจารณาถึงลกัษณะส่วนบุคคลพบวา่พนกังาน
ท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัแรงจูงใจในการท างานท่ีต่างกนั ในขณะท่ีพนักงานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา บทบาทหนา้ท่ี 
และประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนัมีระดบัแรงจูงใจในการท างานท่ีไม่แตกต่างกนั 
 

3. วธิีการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานสถาบนัการเงิน A ท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป และมีต าแหน่ง
ตั้งแต่ระดบัเจา้หนา้ท่ีถึงผูอ้  านวยการ จ านวน 647 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานท่ีปฏิบติัอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบนัการเงิน A ซ่ึงก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan (1970) โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และมีความ
คลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 242 ตวัอยา่ง 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างข้ึนโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี รวมถึง
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างข้ึนเป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่  
 (1) ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ และ
หน่วยงานท่ีสงักดั ) เป็นค าถามท่ีใหต้รวจสอบรายการ (Checklist) จ านวนค าถามรวม 8 ขอ้ 
 (2) พฤติกรรมผูน้ าของหวัหนา้งาน ตามทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมายของเฮา้ส์ (House’s Path-Goal Theory) 4 แบบ 
ไดแ้ก่ แบบช้ีน า แบบให้การสนบัสนุน แบบมีส่วนร่วม และแบบมุ่งความส าเร็จ เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบตาม
ระดบัความเห็นดว้ย 5 ระดบั เป็นวิธีแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) จ านวนค าถามรวม 12 ขอ้ 
 (3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory by Frederick 
Herzberg) โดยแยกขอ้ค าถามออกเป็นแต่ละดา้นในแต่ละปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจัยกระตุ้นดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการ
ได้รับการยกย่อง ด้านลักษณะงานท่ีท า และด้านความรับผิดชอบ และส่วนของปัจจัยค ้าจุนด้านนโยบายของ
หน่วยงาน การบงัคบับญัชา ความมัน่คงในงาน ผลตอบแทนหรือสวสัดิการรวมท่ีไดรั้บ ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบตามระดับความเห็นด้วย 5 ระดับ เป็นวิธีแบบ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) จ านวนค าถามรวม 33 ขอ้ 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลของพนักงานตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยจดัให้หน่วยงานท่ีมี
ลกัษณะงานท่ีใกลเ้คียงกนัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัได ้5 กลุ่ม คือ ส่วนงานขายผลิตภณัฑ/์สินเช่ือ ส่วนงานใหบ้ริการลกูคา้ 
ส่วนงานดา้นปฏิบติัการ ส่วนงานสนับสนุน และส่วนงานอ่ืน ๆ การเลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากรใช้วิธีแบบ
แบ่งกลุ่ม (Stratified Sampling) โดยมอบหมายให้ตวัแทนแต่ละกลุ่มแจกให้กบัพนกังานให้กรอกขอ้มูลดว้ยตวัเอง 
โดยใชว้ิธีแจกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  
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 การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติท่ีน ามาใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
 (1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงตอ้งศึกษารวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกบั เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุงาน รายได ้หน่วยงานท่ีสังกดั และต าแหน่งงานปัจจุบนั โดยใชก้ารวิเคราะห์
ดว้ยสถิติค่าความถ่ี (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 (2) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูน้ าของหัวหน้างาน และระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานใช้
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 (3) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมผูน้ าของหัวหน้างาน และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังาน ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) 
 

4. ผลการศึกษา 

(1) ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  
  ลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.40 มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.40 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 54.04 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.09 อายุงานระหวา่ง 6 เดือน – 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.21 มีรายได้
อยู่ในช่วง 20,0001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.98 ท างานอยู่ในหน่วยงานขายผลิตภณัฑ/์สินเช่ือ คิดเป็นร้อยละ 
31.49 โดยส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานในระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการ-ผูจ้ดัการ คิดเป็นร้อยละ 42.55 

(2)  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมผูน้ าของหวัหนา้งานของสถาบนัการเงิน A  
  จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมผูน้ าของหัวหนา้งานท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ แบบให้การสนับสนุน (มี
ค่าเฉล่ีย = 3.81) รองลงมาคือแบบมุ่งความส าเร็จของงาน (มีค่าเฉล่ีย = 3.78)  แบบมีส่วนร่วม (มีค่าเฉล่ีย = 3.69) และ
แบบช้ีน า (มีค่าเฉล่ีย = 3.04) ตามล าดบั 
 (3)  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัการเงิน A  
    จากการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานสถาบนัการเงิน A โดยรวมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.62 เม่ือวิเคราะห์รายปัจจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

       (3.1) ปัจจยักระตุน้ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน (มีค่าเฉล่ีย = 3.87) รองลงมา
คือดา้นความส าเร็จในงาน (มีค่าเฉล่ีย = 3.77) ดา้นการไดรั้บการยกย่อง (มีค่าเฉล่ีย = 3.72) ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 
และดา้นความรับผิดชอบมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (มีค่าเฉล่ีย = 3.69) 
  (3.2) ปัจจยัค ้ าจุน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือด้านการบังคับบัญชา (มีค่าเฉล่ีย = 3.77) ด้านนโยบายของ
หน่วยงาน (มีค่าเฉล่ีย = 3.70) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (มีค่าเฉล่ีย = 3.62) ดา้นความมัน่คง (มีค่าเฉล่ีย = 
3.35) ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ (มีค่าเฉล่ีย = 3.34) และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน (มีค่าเฉล่ีย = 3.33)  
ตามล าดบั 
 (4) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู ้น าของหัวหน้างาน (Direct Supervisor) กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัการเงิน A สามารถสรุปผลไดต้ามตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้ ากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานของสถาบนั

การเงิน A 

พฤติกรรมผู้น ำ ควำมพึง

พอใจรวม

ควำมส ำเรจ็

ในงำน

กำรได้รบั

กำรยกย่อง

ลกัษณะ

งำนท่ีท ำ

ควำม

รบัผิดชอบ

ควำมก้ำว 

หน้ำในกำร

ท ำงำน

นโยบำย

ของ

หน่วยงำน

กำร

บงัคบั

บญัชำ

ควำม

มัน่คง

ผลตอบแทน

 /สวสัดิกำร

ควำมสมัพนัธ์

 ระหว่ำง

บคุคล

สภำพแวด

ล้อม ใน

กำรท ำงำน

แบบชีน้ ำ -.009 -.020 -.019 -.069 .003 .024 -.092 -.083 .076 -.028 .057 .067

แบบใหก้ำร

สนับสนุน
.721** .647** .495** .564** .456** .475** .653** .730** .509** .569** .790** .245**

แบบมสี่วนร่วม .713** .638** .521** .572** .420** .495** .671** .739** .480** .573** .732** .222**

แบบมุง่

ควำมส ำเรจ็

ของงำน

.620** .554** .480** .535** .505** .368** .542** .587** .424** .488** .554** .254**

 
*. มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**. มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

   จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าของหัวหน้างาน และความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัการเงิน A ในแต่ละแบบของผูน้ า เป็นดงัน้ี 
  (4.1) พฤติกรรมผูน้ าแบบช้ีน า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวม ของสถาบัน
การเงิน A (r = .009) ในทุกดา้นทั้งปัจจยักระตุน้ และปัจจยัค ้าจุน โดยมีค่าความสัมพนัธ์ทางสถิติในแต่ละปัจจยั ดงัน้ี
ปัจจัยกระตุ้น ค่าความสัมพนัธ์ทางสถิติมากท่ีสุดคือดา้นลกัษณะงานท่ีท า (r = -.069) ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน 
(r = .024) ดา้นความส าเร็จในงาน (r = -.020) ดา้นการไดรั้บการยกย่อง (r = -.019) และดา้นความรับผิดชอบ (r = .003) 
ตามล าดบั ปัจจัยค า้จุน ค่าความสัมพนัธ์ทางสถิติมากท่ีสุดคือดา้นนโยบายของหน่วยงาน (r = -.092) ดา้นการบงัคบั
บญัชา (r = -.083) ดา้นความมัน่คง (r = .075) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน (r = .067) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล (r = .057) และดา้นผลตอบแทน/สวสัดิการ (r = .028) ตามล าดบั 
  (4.2) พฤติกรรมผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
โดยรวมของสถาบนัการเงิน A อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = .721) และเม่ือพิจารณาตามปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี ปัจจัยกระตุ้น ค่าความสัมพนัธ์ทางสถิติมากท่ีสุดคือดา้น
ความส าเร็จในงาน (r = .647) รองลงมาคือดา้นลกัษณะงานท่ีท า (r = .564) ดา้นการไดรั้บการยกย่อง (r = .495) ดา้น
ความกา้วหน้าในการท างาน (r = .475) และดา้นความรับผิดชอบ (r = .456) ตามล าดบั ปัจจัยค า้จุน ค่าความสัมพนัธ์
ทางสถิติ มากท่ีสุดคือดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (r = .790) รองลงมาคือดา้นการบงัคบับญัชา (r = .730) ดา้น
นโยบายของหน่วยงาน (r = .653) ด้านผลตอบแทน/สวสัดิการ (r = .569) ด้านความมั่นคง (r = .509) และด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน (r = .245) ตามล าดบั 
  (4.3) พฤติกรรมผูน้ าแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมของสถาบนัการเงิน A อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = .713) และเม่ือพิจารณาตามปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี ปัจจัยกระตุ้น ค่าความสัมพนัธ์ทางสถิติมากท่ีสุดคือด้าน
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ความส าเร็จในงาน (r = 638) รองลงมาคือดา้นลกัษณะงานท่ีท า (r = .572) ดา้นการไดรั้บการยกย่อง (r = .521) ดา้น
ความกา้วหน้าในการท างาน (r = .495) และดา้นความรับผิดชอบ (r = .420) ตามล าดบั ปัจจัยค า้จุน ค่าความสัมพนัธ์
ทางสถิติมากท่ีสุดคือดา้นการบงัคบับญัชา (r = .739) รองลงมาคือดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (r = .732) ดา้น
นโยบายของหน่วยงาน (r = .671) ด้านผลตอบแทน/สวสัดิการ (r = .573) ด้านความมั่นคง (r = .480) และด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน (r = .222) ตามล าดบั 
  (4.4)  พฤติกรรมผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมของสถาบนัการเงิน A อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = .620) และเม่ือพิจารณาตามปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ีปัจจัยกระตุ้น ค่าความสัมพนัธ์ทางสถิติมากท่ีสุด
คือดา้นความส าเร็จในงาน (r = .554) รองลงมาคือดา้นลกัษณะงานท่ีท า (r = .535) ดา้นความรับผิดชอบในงาน (r = 
.505) ดา้นการไดรั้บการยกย่อง (r = .480) และดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน (r = .368) ตามล าดบั ปัจจัยค า้จุน ค่า
ความสมัพนัธ์ทางสถิติมากท่ีสุดคือดา้นการบงัคบับญัชา (r = .587) รองลงมาคือ ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล (r = 
.554)  ดา้นนโยบายของหน่วยงาน (r = .542) ดา้นผลตอบแทน/สวส้ดิการ (r = .488) ดา้นความมัน่คง (r = .424) และ
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน (r = .254) ตามล าดบั 
 

5.  อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการวิจยั พบวา่พฤติกรรมผูน้ าของหวัหนา้งานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัการเงิน A อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 

(1)  พฤติกรรมผูน้ าของหวัหนา้งานแบบช้ีน าไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
สถาบนัการเงิน A ซ่ึงส่วนหน่ึงอาจจะมาจากลกัษณะธุรกิจของสถาบนัการเงินซ่ึงมีกฎระเบียบ รวมถึงขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจนอยูแ่ลว้ ผูน้ าจึงไม่จ าเป็นตอ้งออกค าสัง่ หรือช้ีน ามากนกั 

(2) พฤติกรรมผูน้ าแบบให้การสนับสนุน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สถาบนัการเงิน A อย่างมีนยัส าคญัในทุกดา้น ทั้งในส่วนของปัจจยักระตุน้ และปัจจยัค ้าจุน หมายความว่าหวัหนา้
งานคนใดท่ีมีพฤติกรรมผูน้ าแบบให้การสนบัสนุนมาก (นอ้ย) พนกังานของเขาก็จะมีความพึงพอใจในการปฏิบติั
มาก (นอ้ย) เช่นกนั ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า พฤติกรรมผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุนมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังานโดยรวมมากท่ีสุด (r = .721) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 6 เดือน - 2 ปี เป็นจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.21 ดงันั้น ซ่ึงถือว่ามีอายุงานไม่
นานมากจึงตอ้งการการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ จากหัวหนา้งานในการท างาน รวมถึงตอ้งการความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งหวัหนา้งานและตวัพนกังานเอง 

(3) พฤติกรรมผูน้ าแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานสถาบัน
การเงิน A อย่างมีนยัส าคญัในทุกดา้น ทั้งในส่วนของปัจจยักระตุน้ และปัจจยัค ้าจุน หมายความวา่หวัหนา้งานคนใด
ท่ีมีพฤติกรรมผูน้ าแบบมีส่วนร่วมมาก (นอ้ย) พนกังานของเขาก็จะมีความพึงพอใจในการปฏิบติัมาก (นอ้ย) เช่นกนั 
แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความพึงพอใจท่ีได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการได้รับค าปรึกษา 
ค าแนะน าจากหวัหนา้งาน  
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(4) แบบมุ่งความส าเร็จของงาน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัการเงิน 
A อย่างมีนยัส าคญัในทุกดา้น ทั้ งในส่วนของปัจจยักระตุน้ และปัจจยัค ้ าจุน หมายความว่าหัวหน้างานคนใดท่ีมี
พฤติกรรมผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของงานมาก (นอ้ย) พนกังานของเขากจ็ะมีความพึงพอใจในการปฏิบติัมาก (นอ้ย) 
เช่นกนั ในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า พฤติกรรมผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของงานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานของสถาบนัการเงิน A โดยรวมนอ้ยท่ีสุด (r = .620) เม่ือเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมแบบ
ใหก้ารสนบัสนุนและแบบมีส่วนร่วม อาจเป็นเพราะพนกังานเห็นวา่การก าหนดเป้าหมายในการท างานสูงเกินกวา่ท่ี
พนกังานจะท าได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

(1) จากผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมผูน้ าของหัวหนา้งานแบบช้ีน าไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัการเงิน A ดงันั้น องคก์รควรพิจารณาหาผูน้ าท่ีมีพฤติกรรมในลกัษณะดงักล่าว 
เพ่ือมาปรับปรุงให้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงเป็นในรูปแบบอ่ืน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานให้กบั
พนกังานได ้

(2)  ส าหรับพฤติกรรมผูน้ าของหวัหนา้งานอีก 3 แบบ ไดแ้ก่ พฤติกรรมแบบให้การสนบัสนุน แบบมีส่วนร่วม 
และแบบมุ่งความส าเร็จของงาน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัการเงิน A 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

(3) ควรมีการจดัท าการวางแผนพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี  
  3.1. แผนระยะสั้น 

- จดัท าแผนงานพฒันาบุคลากรระดบัหวัหนา้งานออกเป็น 2 กลุ่ม โดย กลุ่มแรก ส าหรับหวัหนา้ท่ีมี
พฤติกรรมผูน้ าแบบช้ีน า กลุ่มท่ีสอง ส าหรับหัวหนา้ท่ีมีพฤติกรรมผูน้ าแบบท่ีเหลือ (แบบให้การสนบัสนุน แบบมี
ส่วนร่วม และแบบมุ่งความส าเร็จในงาน) 

- แผนงานควรเนน้ใหห้วัหนา้งานทราบถึงรูปแบบพฤติกรรมผูน้ าของหัวหนา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหน่วยงานของตวัเอง 

- ร่วมกนัก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา และน าไปปฏิบติัจริง เพ่ือช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งหวัหนา้งานกบัพนกังาน 

- วดัผลหลงัจากไดด้ าเนินการแกไ้ขแลว้และปรับปรุงเป็นระยะ ๆ  
 3.2. แผนระยะยาว  

- ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าของหัวหน้างานกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน โดยแยกเป็นแต่ละหน่วยงาน เพ่ือท าการแกไ้ขไดต้รงจุด 

- ปฏิบติัตามขั้นตอนในขอ้ 3.1 
(4) ในการท าการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาในเชิงลึกโดยแยกศึกษาพฤติกรรมผูน้ าในแต่ละหน่วยงาน

เพ่ือสามารถพฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการท างานของพนกังานในทุก ๆ 
ส่วนงาน นอกจากน้ี ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังานในสถาบนัการเงิน A โดยอาจ
ขอความร่วมมือจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลใหม้ากกวา่น้ี 

 



 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                               705  
 

บรรณานุกรม 

ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี. 2557. ภาวะผูน้ าร่วมสมยั. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร. ส านกัพิมพปั์ญญาชน 

ฐิตวดี เนียมสุวรรณ. 2554. “รูปแบบภาวะผูน้ า แรงจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด มหาชน.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

นรินทร์ จนัทน์หอม. 2557. “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสิน สาขาในสังกดัธนาคารออม
สินเขตกาฬสินธ์ุ.” นิสิตปริญญาโท สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม. 

นิธิพรรณ พิทกัษ.์ 2553. “ภาวะผูน้ า ความพึงพอใจในงานและความยึดมัน่ผกูพนัของพนกังานระดบับงัคบับญัชาใน
กลุ่มบริษทัพลาสติดอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง.” การวิจยั ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ธนาคารไทยพาณิชย.์ 2557. รายงานประจ าปี 2556 [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.scb.co.th/th/ about-scb/ 
investor-relations/financial- information/annual-report 

ภาวิณี เพชรสวา่ง. 2556. พฤติกรรมองคก์าร. พิมพค์ร้ังท่ี 9. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ ์ซีวีแอลการพิมพ ์จ ากดั 

เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ. 2557. การพฒันาองคก์าร. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร. บริษทับพิธการพิมพ ์จ ากดั 

วิภาพร บุญนาค. 2556. “ระดบัความพึงพอใจในการท างาน กรณีศึกษา พนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน).” 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 

ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2556. การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์. พิมพ์คร้ังท่ี 24. กรุงเทพมหานคร. บริษทั 
วี.พร้ินท ์(1991) จ ากดั 

ศิริชัย มาประเสริฐ. 2551. “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจใจการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา 
บริษทั กฤตพรพรรณ จ ากดั.” การคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุรี. 

ศิริภทัร ดุษฎีวิวฒัน์. 2555. “ภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานออมสิน (ส านกังาน
ใหญ่).” การค้นควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี. 

 
 



 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                               706  
 

การแบ่งกลุ่มพนักงานรายเดอืนโดยใช้ปัจจยัด้านความผูกพนัต่อองค์การ 
กรณศึีกษา บริษทัเดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

Cluster Analysis of  Monthly employees using organizational commitment factor 
Case study : Delta Electronics (Thailand) PCL. 

นรุตม์ อุดมโชค1 และ สุทธาวรรณ จีรพนัธ2 

Narut Udomchoke and Suthawan Chiraphan 
  
 

บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคค์ร้ังน้ีเพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองค์การของบริษทัฯ และเพ่ือแบ่งกลุ่ม พนกังานฯ โดยใชปั้จจยั
ความผกูพนัต่อองคก์าร โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู จ านวน 200 ชุด การใชค้ าถาม
ส าหรับการแบ่งกลุ่มพบว่า กลุ่มตวัอย่างสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม  กลุ่มแรก เป็นกลุ่มท่ีสามารถท างานจบได้
ดว้ยตนเอง และสามารถแกไ้ขปัญหาร่วมกบัเพ่ือนร่วมงานได ้กลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มท่ีองคก์ารตอ้งรักษาไว ้และกลุ่มท่ี
สาม เป็นกลุ่มท่ีเนน้เป้าหมายขององคก์าร และพูดถึงความดีของบริษทั โดยประโยชน์ในการศึกษา เพ่ือน าไปวางกล
ยุทธ์ในการเพ่ิมขวญัก าลงัใจของพนกังานในแต่ละกลุ่มท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การต่างกนั เพ่ือลดอตัราลาออกของ
พนกังาน และเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารน าไปปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมความผกูพนัต่อ
องคก์ารและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของพนกังานในแต่ละส่วนงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 
 

ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม, ความผูกพันต่อองค์การ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the level of organizational commitment and using Cluster analysis to 
group employees by using organizational commitment factor. The research result was shown that the sample of 
respondents after analyzing have 3 cluster. The first group is a group who can work by them self.  And be able 
to solve problems together with teammate. The second group is a group of people to keep. And the third group is 
a group of people who focused on the goal of organization, talking about the good and the company's outsiders. 
 
Keywords: organization commitment, cluster analysis 
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1. บทน า 
 

     ปัจจุบนั บริษทัท่ีท าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ของประเทศไทย มีการแข่งขนักนัสูงมาก ในทุกๆ ดา้น 
รวมทั้งพฒันาการทางดา้นเทคโนโลยีท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนหลายองค์กรพยายามท่ีจะไขว่ควา้ และท าทุกอย่าง
เพ่ือกา้วใหท้นัเทคโนโลยีท่ีล  ้าสมยัอยูเ่สมอ เสมือนกบัว่าเคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นส่ิงส าคญั ท่ีช่วยให้
องคก์รกา้วไปสู่จุดหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงส่ิงท่ีจะท าใหก้ารผลิตและพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพสูงไดน้ัน่คือ “คน” หรือ หรือ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์ร เน่ืองจาก “คน” คือทรัพยากรท่ีเป็นผูห้ามาซ่ึงทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ จึงเป็นเร่ือง
ท่ีมีความจ าเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบนัท่ีทุกองค์กรจะบรรลุวตัถุประสงค์เดียวกนัคือ การไดท้รัพยากรบุคคลทีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดใหแ้ก่องคก์ร แรงงานจึงเป็นปัจจยัอย่างหน่ึงท่ีขาดเสียมิไดใ้นกระบวนการท างาน เม่ือใดกต็ามท่ี
แรงงานขาดหายไปจะส่งผลใหก้ระบวนการท างานไม่สามารถด าเนินต่อไปไดห้รือล่าชา้เกินทีก าหนด ซ่ึงอาจน ามา
ซ่ึงความเสียหายให้แก่องค์กร องคก์รจ าเป็นตอ้งรักษาพนกังานท่ีไดว้่าจา้งเขา้มาท างานให้มีเพียงพออยู่ตลอดเวลา 
ฉะนั้นการปลูกฝังหรือสร้างจิตส านึกใหบุ้คลากรภายในองคก์ารเกิดความผกูพนัต่อองคก์ารจึงเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะ
คอยผูกมดับุคลากรให้ปฏิบติังาน และร่วมงานอยู่กบัองค์การไปนานๆ จุดประสงคข์องงานวิจยัน้ี เพ่ือศึกษาระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานรายเดือน บริษทั เดลตา้ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ เพ่ือ
ศึกษาการแบ่งกลุ่ม พนกังานรายเดือน บริษทั เดลตา้ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยใชปั้จจยั
ความผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวิจยั คือ เพ่ือน าไปวางกลยุทธ์ในการเพ่ิมขวญัก าลงัใจของ
พนกังานในแต่ละกลุ่มท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การต่างกนั เพ่ือลดอตัราลาออกของพนกังาน และเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับผูบ้ริหารน าไปปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมความผูกพนัต่อองค์การและเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัของพนกังานในแต่ละส่วนงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎพีฤติกรรมองค์การ 

    พฤติกรรมองค์การมาจากการรวมค าสองค าเขา้ดว้ยกนัคือ ค าว่า “พฤติกรรม” กบั “องค์การ” พฤติกรรม 
หมายถึง การแสดงออก หรือแนวโนม้ของปฏิกิริยาท่ีจะแสดงออกของบุคคลในสภาพการณ์และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ี
อยูร่อบๆ ตวับุคคล  ค าวา่ “พฤติกรรมองคก์าร” ( Organizational Behavior ) มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
 
      มิดเดิลมิสท์ และฮิทท์ (Middle mist and Hitt, 1988) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมองค์การเป็น การศึกษา

พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มภายในองค์การ ซ่ึงความเขา้ใจดงักล่าวจะน าไปใช้ในการเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่
พนกังาน เพ่ิมผลผลิตและประสิทธิผลขององคก์ารนั้น ๆ  

      บารอน และกรีนเบิร์ก ( Baron and Greenberg, 1989) กล่าวว่า พฤติกรรมองค์การ หมายถึง การศึกษา

พฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์าร โดยศึกษากระบวนการของปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองคก์ารอย่างเป็นระบบ เพ่ือน า

ความรู้ดงักล่าวไปใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิผลขององคก์าร และท าใหบุ้คคลท่ีท างานในองคก์ารมีความสุข  
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ดงันั้น พฤติกรรมองค์การเป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยใ์นองค์การอย่างเป็นระบบ ทั้ง พฤติกรรม
ระดบับุคคล กลุ่ม และองค์การ โดยใช้ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึงความรู้ท่ีไดส้ามารถน าไปใช้ในการเพ่ิม
ผลผลิตและความพึงพอใจของบุคลากร อนัน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิผล ขององคก์ารในภาพรวม 
 
2.2 ทฤษฎคีวามผูกพันต่อองค์กร 
     Porter และ Smith (1991) (อา้งในเบญจมาภรณ์ นวลิมป์, 2546) กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์รมีความหมายใน 3 
ลกัษณะ คือ 
     (1)  ความเช่ือมนัอย่างแรงกลา้การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รเป็นลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือ
ดา้นทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร มีความผูกพนัอย่างแท้จริงต่อค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร พร้อมสนับสนุน
กิจการขององค์กรซ่ึงเป็นเป้าหมายของตนดว้ยมีความเช่ือว่าองค์กรน้ีเป็นองค์กรท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองจะท างานดว้ย 
ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
     (2) ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะท างานเพ่ือองค์การ เป็นลกัษณะท่ีบุคลากรเต็มใจท่ีจะ
เสียสละอุทิศตน พยายามท างานเต็มความสามารถ เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมาย เกิด
ผลประโยชนต่์อองคก์รและมีความห่วงใยต่อความเป็นไปขององคก์ร 
     (3) ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะรักษาซ่ึงสมาชิกภาพของตนเองในองค์การไว ้เป็นลกัษณะท่ีบุคลากร
แสดงความตอ้งการ และตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานในองคก์รน้ีตลอดไป มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร มีความภาคภูมิใจใน
การเป็นสมาชิกขององคก์ร และพร้อมท่ีจะบอกกบคนอ่ืนว่า ตนเป็นสมาชิกขององคก์ร รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึง
ขององคก์ร สนบัสนุนและร้างสรรคอ์งคก์รใหดี้ยิงข้ึน 
 
2.3 ทฤษฎลี าดับข้ันความต้องการของมนุษย์  
     ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์(Maslow’s hierarchy of need Theory) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยา ท่ีเสนอใน

รายงานเร่ือง “A Theory of Human Motivation” : 1943 โดย มาสโลว ์(Abraham H. Maslow) ไดใ้หค้วามสนใจกบัความ
ตอ้งการของบุคคล ซ่ึงมี 5 ล าดบัดงัต่อไปน้ี 

     ล  าดบัท่ี 1 ความตอ้งการทางกายภาพ เป็นความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยทุ์กคนท่ีตอ้งไดรั้บเพ่ือด ารงชีวิตอยูต่าม
ธรรมชาติ ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัส่ี ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานจากรายไดป้กติท่ีไดรั้บจากการท างาน 

     ล  าดบัท่ี 2 ความตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยั เป็นปกติท่ีแต่ละบุคคลจะแสวงหาความมัน่คง และความ
ปลอดภยัใหก้บัตนเองและครอบครัว ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มนุษย ์พยายามสร้างหลกัประกนัเพ่ือด ารงชีวิตอยู ่

     ล  าดบัท่ี 3 ความตอ้งการมีส่วนร่วมในสังคม ซ่ึงธรรมชาติของมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ท่ีตอ้งการมีปฏิสัมพนัธ์กบั

บุคคลอ่ืนจนไดรั้บการยอมรับในสังคม ซ่ึงจะเป็นหลกัประกนัไดว้า่เขาจะด ารงชีวิตอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมได้

อยา่งมีความสุข ซ่ึงมีผลทางดา้นจิตใจและความรู้สึกของพนกังาน 
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     ล  าดบัท่ี 4 ความตอ้งการทางการยอมรับนบัถือ เป็นความตอ้งการท่ีมนุษยอ์ยากจะมีความรู้สึกภูมิใจในตนเอง ซ่ึง

เกิดจากการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงจะมาจากช่ือเสียง และค าช่ืนชมจากหัวหนา้งาน หรือผูร่้วมงานในองค์กร ซ่ึง
องคก์รตอ้งจดัต าแหน่งงานหรือความรับผิดชอบเพ่ือใหพ้นกังานเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

     ล  าดบัท่ี 5 ความตอ้งการการบรรลุท่ีในส่ิงท่ีตั้งใจ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีความตอ้งการท่ีต่างกนั ตอ้งการท าในส่ิงท่ี
ตนเองสนใจ เพ่ือสามารถใชค้วามสามารถหรือศกัยภาพของตนเองท่ีมีอยูไ่ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หรือตอ้งการบรรลุ
ความตอ้งการบางอยา่งท่ีเป็นส่ิงท่ีบุคคลนั้นปรารถนาสูงสุด  
 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัแรงจูงใจ (Motivation) 
     แรงจูงใจ (Motivation) คือ ส่ิงซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ (Needs) พลงักดดัน 

(Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ท่ีจะพยายามด้ินรนเพ่ือใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงอาจจะเกิดมา
ตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้กไ็ด ้แรงจูงใจเกิดจากส่ิงเร้าทั้งภายในและภายนอกตวับุคคลนั้น ๆ เอง  

     แรงจูงใจภายใน ได้แก่ ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไรบางอย่าง จึงเป็นพลงัชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์
ประกอบกิจกรรมเพ่ือทดแทนส่ิงท่ีขาดหรือตอ้งการนั้น 

     ส่วนแรงจูงใจภายนอกไดแ้ก่ ส่ิงใดกต็ามท่ีมาเร่งเร้า น าช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบ

กิจกรรมในตวัมนุษย ์ ซ่ึงไดแ้ก่ การให้รางวลั การชมเชย การข้ึนเงินเดือน การให้โบนัส ต าแหน่งงาน สวสัดิการ 
เป็นตน้  

     ซ่ึงแรงจูงใจน้ีอาจเกิดจากส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียงอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกนัได ้อาจกล่าว
ไดว้า่ แรงจูงใจท าใหเ้กิดพฤติกรรมซ่ึงเกิดจากความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงความตอ้งการเป็นส่ิงเร้าภายในท่ีส าคญักบั
การเกิดพฤติกรรม นอกจากน้ียงัมีส่ิงเร้าอ่ืน ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศท่ีเป็นมิตร การบงัคบัขู่เข็ญ 
การใหร้างวลัหรือก าลงัใจหรือการท าใหเ้กิดความพอใจ ลว้นเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดแรงจูงใจได ้
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
     บ ารุง เสียงเพราะดี และคณะ (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบงัคบั

บญัชาและพนกังานวิชาชีพการตลาดบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความผกูพนัต่อ

องคก์ารของขา้ราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05  

     ศิวาพร ค าสิงห์ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัดา้นความผกูพนัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของบุคลากร 
กรณีศึกษาโรงแรมพีพี คาบาน่า  ผลการวิจยัพบวา่ระดบัความคิดเห็นดา้นลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติั
ในโรงแรม พี พี คาบาน่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และระดบัความความผกูพนัต่อโรงแรม พี พี คาบาน่ามีค่าเฉล่ียอยูใ่น
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ระดบัมาก ท าใหล้กัษณะงานและประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติัทั้งดา้นความมีอิสระในงาน ความกา้ว หนา้ในงาน 
ความส าคญัต่อองคก์าร และความคาดหวงัจะไดรั้บการตอบสนองโดยภาพรวมพบความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ
โรงแรมพีพี คาบาน่าทั้งดา้นความเช่ือมัน่ ต่อองคก์ารและการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร ดา้นความภาคภูมิใจและ 
เป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และดา้นความปรารถนาท่ีจะคงอยูห่รือเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไปในเชิงบวก 
     

3. วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือพนกังานรายเดือนของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
โรงงานบางปูจ านวนประชากรทั้งหมด 4603 คน (ขอ้มลูจากทรัพยากรบุคคล เดือนสิงหาคม 2557)  
     กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานบริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) โรงงานบางปู โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 
95% และมีการคลาดเคล่ือนเท่ากบั ±5% ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 357 คน แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นเวลา
ในการรวบรวมขอ้มลู ผูวิ้จยัจึงขอลดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 200 คน ท าใหค่้าความคลาดเคล่ือนเพ่ิมเป็น ±6.78% 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ผูวิ้จยัเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอย่างจากพนักงานรายเดือนบริษทั เดลตา้ 

อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โรงงานบางปู ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามไป

ตามแผนกต่างๆ โดยขอความร่วมมือจากหัวหนา้ในแผนกนั้นๆ โดยไดเ้นน้กบัทุกแผนกว่าให้เก็บเฉพาะพนกังาน

รายเดือนเท่านั้น โดยแจกแบบสอบถามปลายเดือนธันวาคม 2557 และตามเก็บแบบสอบถามคืนจนหมดในปลาย

เดือน มกราคม 2558 และ น าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใชเ้คร่ืองมือ Cluster Analysis ในการวิเคราะห์ขอ้มลู 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ โดยใชเ้คร่ืองมือ Cluster Analysis ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

      (1)  วิเคราะห์ขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค่้าความถ่ีและร้อยละ(Percentage) 

      (2)  วิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล และระดับความผูกพันต่อองค์การของบริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โรงงานบางปู โดยใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ค่าต ่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum)  

      (3)  วิเคราะห์ Hierarchical เพ่ือเลือกจ านวนกลุ่ม โดยแสดงการยุบรวมของขอ้มลูเป็นแผนภูมิ Dendrogram และ
วิเคราะห์เปอร์เซ็นตค์วามแตกต่างระหวา่งกลุ่มก่อนการยุบรวมกลุ่ม (Agglomeration Coefficient) เพ่ือเลือกจ านวนกลุ่ม  
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      (4)  จ าแนกคนลงในกลุ่มย่อยต่างๆ (Partitioning) ดว้ย K-Means และ ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย

ค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA 

      (5)  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตามลกัษณะประชากรศาสตร์ดว้ย Crosstab และ Chi-Square Tests  

      (6)  ตั้งช่ือกลุ่มยอ่ย และอธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มโดยน าขอ้มลูส่วนตวัมาช่วยในการแปรผล 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลของการศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มพนกังานรายเดือนโดยใชปั้จจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร ของบริษทัเดลตา้ 
อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โรงงานบางปู จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 200 ชุด และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลสถิติเชิง
พรรณนา และขอ้มลูสถิติเชิงอนุมาน ซ่ึงผูวิ้จยัสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาโดยใช้ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ของ

บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โรงงานบางปู เม่ือจ าแนกตามเพศพบว่ากลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 26-30 ปี ส่วนใหญ่เป็นโสด มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานอยูใ่นช่วง 1-5 ปี มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 20,000- 30,000 และแผนกปัจจุบนัส่วนใหญ่อยูใ่นแผนก Production  

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน พบว่าดา้นความเช่ือมัน่ การยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ 

พนักงานส่วนใหญ่ ชอบวิธีการท างานใน บริษทัฯ หรือ วฒันธรรมในการท างานของบริษทัฯ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

พนกังานเขา้ใจเป้าหมายของบริษทัฯ และเห็นดว้ยกบัเป้าหมายของบริษทัฯ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดา้นความเตม็ใจท่ีจะ

ใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะท างานเพ่ือองคก์าร พนกังานเต็มใจท่ีจะช่วยเพ่ือนร่วมงาน หากเกิดปัญหา มีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด พนกังานรู้สึกวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัคือปัญหาของพนกังาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดดา้นความปรารถนาท่ี

จะรักษาซ่ึงสมาชิกภาพของตนเองในองค์การไว ้ พนักงานคิดว่าพนักงานตดัสินใจท างานท่ี บริษทัฯ น้ีเป็นการ

ตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  พนกังานคิดว่าสภาพแวดลอ้มของบริษทัฯ น้ีเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหพ้นกังาน

ตดัสินใจท่ีจะท างานท่ีบริษทัฯน้ีต่อไป มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด จากการท า Cluster analysis สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งได้

เป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  

     กลุ่มท่ี 1   Self-Oriented & Problem Solving มีจ านวน 58 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 26-30 

ปี มีสถานภาพโสด มีระยะเวลาปฏิบติังาน 1-5 ปี มีรายไดน้อ้ยกวา่ 20,000 บาท ส่วนมากอยูใ่นแผนก Production 

     กลุ่มท่ี 2   High Performance มีจ านวน 76 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพ

สมรส มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-5 ปี และ 6-10 ปี เท่าๆ กัน มีรายได ้20,000-30,000 บาท ส่วนมากอยู่ในแผนก 
Production 
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     กลุ่มท่ี 3   Goal-Oriented & Promoter มีจ านวน 66 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปี มี
สถานภาพโสด และสมรส ใกลเ้คียงกนั มีระยะเวลาปฏิบติังาน 1-5 ปี มีรายไดน้อ้ยกวา่ 20,000 บาท ส่วนมากอยู่ใน
แผนก RMO  

 
5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

สรุปผลการศึกษา 

     สรุปการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม พนกังานรายเดือน บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
โดยใชปั้จจยัความผกูพนัต่อองคก์าร พบวา่  ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์าร ในดา้นความเช่ือมัน่ การยอมรับเป้าหมาย 
และค่านิยมขององคก์าร ควรรักษาวฒันธรรมและวิธีการท างานในบริษทัฯ น้ีไว ้และควรปรับปรุงในดา้นของการ
ส่ือสารในเร่ืองของเป้าหมายขององคก์ารใหพ้นกังานเขา้ใจ โดยในการฝึกอบรมพนกังานใหม่ซ่ึงบริษทัมีอยูแ่ลว้ควร
เพ่ิมและเนน้ย  ้าในดา้นเป้าหมายขององค์การให้ชดัเจนยิ่งข้ึน ดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะ
ท างานเพ่ือองค์การ ควรรักษา การท างานเป็นทีมไวซ่ึ้งดีอยู่แลว้ แต่พนักงานยงัไม่รู้สึกว่าปัญหาขององค์การคือ
ปัญหาของตนเอง ดังนั้ นควรให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท างานมากข้ึน เช่น ให้พนักงานสามารถเสนอวิธี
แกปั้ญหาเองได ้และรับฟังเพ่ือให้พนกังานเกิดความเต็มใจท่ีจะช่วยแกปั้ญหานั้นๆ ดว้ยแนวคิดของพนกังานเอง 
ดา้นความปรารถนาท่ีจะรักษาซ่ึงสมาชิกภาพของตนเองในองค์การไว ้ ควรปรังปรุงในดา้นของสภาพแวดลอ้มใน
การท างานมากข้ึน เพ่ือใหพ้นกังานรู้สึกวา่โรงงานเปรียบเสมือนบา้นของตนเอง  
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

กลุ่มที ่1   Self-Oriented & Problem Solving  

     เป็นกลุ่มคนท่ีสามารถท างานจบไดด้ว้ยตนเอง และสามารถท างานกบัเพ่ือนร่วมงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาร่วมกนัได ้
ค่อนขา้งมีอายนุอ้ย (26-30 ปี) มีแนวทางบริหารจดัการดงัน้ี 
      (1)  ควรจะใหค้นกลุ่มน้ีเป็นผูท่ี้จะเขา้ไปช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ ตามหน่วยงานอ่ืน หรือ อาจส่งไป Support งานท่ี

ต่างประเทศ เพ่ือกระชบัความส าพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานใน Business Unit เดียวกนัท่ีอยูต่่างประเทศ เพราะคนกลุ่มน้ี

มีความรับผิดชอบในงาน 

      (2)  ควรแบ่งหนา้ท่ีใหค้นกลุ่มน้ีอยา่งชดัเจนและเหมาะสม เม่ือมีการท างานเป็นกลุ่ม 

      (3)  ควรจดักิจกรรมเพ่ิมความสมัพนัธ์ของพนกังาน และรับฟังจากบุคคลกลุ่มน้ีใหม้ากเขา้ไวเ้พราะคนกลุ่มน้ี

สามารถช่วยแกปั้ญหาได ้หากมีการร้องขอจากหวัหนา้ฝ่าย 

      (4)  มีการหมุนเวียนงานและกลุ่มต่างๆ ใหค้นกลุ่มน้ี เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม  

กลุ่มที ่2   High Performance  

     เป็นกลุ่มคนท่ีองคก์ารตอ้งรักษาไว ้เพราะเป็นบุคคลท่ีท างานเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายขององคก์าร มีความเช่ือมัน่

ในองคก์าร เตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะท างานเพ่ือองคก์าร และมีความรักในองคก์ารน้ี ค่อนขา้งมีอายุ
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มาก (31-40 ปี) และสมรสแลว้ ซ่ึงควรจะสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคคลกลุ่มน้ี 

โดยจดัการดงัน้ี 

     (1)  ตั้งเป้าหมายใหช้ดัเจน ทั้งเป้าหมายของแต่ละแผนก และแต่ละบุคคล 

     (2)  ตั้งรางวลัใหช้ดัเจน เพ่ือโนม้นา้วใหพ้นกังานท างานตามเป้าหมาย 

     (3)  จดัท ากิจกรรมเพ่ิมความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังานเพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้และ

พนกังาน 

     (4)  และระหวา่งพนกังานกบัพนกังาน เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มพนกังานดว้ยกนัเอง 

กลุ่มที ่3   Goal-Oriented & Promoter  

     เป็นกลุ่มคนท่ีเนน้เป้าหมายขององคก์าร และพดูถึงความดีของบริษทัใหบุ้คคลภายนอกฟังเสมอ ค่อนขา้งมีอายุ

นอ้ย (26-30 ปี)  มีแนวทางบริหารจดัการดงัน้ี 

     (1)  ตั้งเป้าหมายหรืองานท่ีทา้ทาย และใหค้นกลุ่มน้ีเสนอรูปแบบการท างาน หรือวิธีแกไ้ข เพ่ือใหค้นกลุ่มน้ีรู้สึก

เป็นเจา้ของและผกูพนักบังานท่ีท า 

     (2)  ตั้งรางวลัใหช้ดัเจน เพ่ือโนม้นา้วใหพ้นกังานท างานตามเป้าหมาย ซ่ึงควรพิจารณาตามความเหมาะสม และ

เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

     (3)  ตอ้งคอยติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง และดูแลใหเ้กิดความพึงพอใจในองคก์ารโดยก าหนดเป้าหมายใน

แต่ละปี หรือ แต่ละเดือน เพ่ือใหพ้นกังานกลุ่มน้ีเขา้ใจ แนวทางท่ีชดัเจน  

     (4)  รับฟังและใหค้ าแนะน าและสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่พนกังาน โดยอาจมีการประชุมทุกเชา้วนัจนัทร์ เพ่ือท า

ความเขา้ใจในแนวทางการท างานในแต่ละสปัดาห์ และรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
     การวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มพนกังานรายเดือนโดยใช้ปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองค์การ ของบริษทัเดลตา้ 

อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โรงงานบางปูคร้ังน้ีเป็นการกระจายแบบสอบถามไปให้

หวัหนา้ในแต่ละแผนก อาจท าใหพ้นกังานเกิดความเกรงใจในการจะตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ท า

ให้ขอ้มูลท่ีได้อาจไม่ได้ขอ้มูลท่ีดีเท่าท่ีควร ในคร้ังถดัไปควรไปเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองหากมีเวลา

เพียงพอ 
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ความพงึพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กร กรณศึีกษา พนักงานในบริษทั
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือ ศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รและศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานในบริษทัไทยอคริลิคไฟ
เบอร์จ ากดั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานในบริษทัไทยอะคริลิก ไฟเบอร์ จ านวน 200 คน โดย
เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบ 
พนกังานกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจเก่ียวกบัการใหโ้บนสัในปีท่ีผ่านมานั้นวา่เหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ส่วน
ความผูกพนัต่อองค์กรนั้นพบว่าเพศไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร พนักงานท่ีมีอายุการท างาน 16 ปีข้ึนไป มี
ความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความต่อเน่ือง และดา้นบรรทดัฐานทางสงัคมและความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีสูง และยงั
พบว่า ความพึงพอใจในการท างานดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นการบรรลุส่ิงท่ีตั้งใจ
ไว ้มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองค์กรทั้ง 3 ดา้น คือดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง 
และดา้นบรรทดัฐานทางสงัคมและความถกูตอ้ง 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการท างาน, ความผูกพันต่อองค์กร 
 

Abstract 
The purposes of this study are to study the level of work satisfaction and organizational commitment of employees in 
Thai Acrylic Fibre and to study the relationship between work satisfaction and organizational commitment. The 
sample group consisted of 200 employees who work at Thai Acrylic Fibre. This study used quota sampling and 
collected data by questionnaire. The results show that employees are highly satisfied with the bonus in the past year. 
It was found that gender does not effect on the organizational commitment and employees who have worked for 16 
years or more, having continuance commitment and normative commitment at high level. Also, the work satisfaction 
in the term of social belonging needs and esteem needs have directly relate with all the terms of organizational 
commitment as affective commitment, continuance commitment, and normative commitment. 
Keywords: Work Satisfaction, Organizational Commitment  
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1. บทน า 
 

ในปีพุทธศกัราช 2558 ประเทศไทยก าลงัจะกา้วเขา้สู่สังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ การเขา้สู่สังคม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ของไทยนั้นอาจมีบางธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจและอตัราการแข่งขนัท่ีเพ่ิมมากข้ึน การป้องกนัปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงาน สามารถท าได้
โดยการวางแผนการบริการจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือให้ไดค้นดีมีความสามารถ มีศกัยภาพเขา้มาท างาน 
การจดัวางระบบการบริหารคนภายในองค์การไม่เพียงแต่จะช่วยเพ่ิมพูนพฒันาการเพ่ือเพ่ิมความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัและป้องกนัปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงานขององคก์ารแลว้ ยงัเป็นหน่ึงในกลยทุธ์ท่ีช่วยสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวฒันธรรมภายในองค์กรอีกด้วย การจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ดียงัมีบทบาททั้ งเป็นการป้องกันและแกไ้ข
พฤติกรรมของพนกังาน การสร้างความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเป็นหน่ึงใน
ตวับ่งช้ีท่ีส าคญัถึงความแขง็แกร่งของทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์าร บริษทัไทยอะคริลิคไฟเบอร์ ไดท้ าการก าหนด
นโยบายส าหรับปี 2559 ตามแผนนโยบายเพ่ือการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ส าหรับเตรียมรับการกา้วเข้าสู่สังคม
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงหน่ึงในกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั คือการสร้างความพึงพอในให้กบั
พนักงาน เพ่ือเพ่ิมความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน โดยบริษทัตอ้งการท่ีจะเสริมสร้างความพึงพอใจในการ
ท างานให้กบัพนกังานทางดา้น ผลตอบแทน การมีส่วนร่วมในองค์กร และการพฒันาความสามารถของพนกังาน 
โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือเพ่ิม ความผกูพนัต่อองคก์รใหก้บัพนกังาน เพ่ือปฏิบติัภารกิจขององคก์รให้บรรลุผล โดยการ
ท าให้พนักงานรู้สึกมีความสุขและความพึงพอใจ  ถือเป็นหัวใจส าคัญของความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร 
(ประชาชาติธุรกิจออนไลน ์2555 : 1)  

ปัจจุบนับริษทัไทยอะคริลิคไฟเบอร์ไดจ้ดัสรรสวสัดิการต่าง ๆ ใหก้บัพนกังาน เช่น สิทธิรักษาพยาบาล การ
ลาพกัร้อน โบนสั เบ้ียขยนั ชุดพนกังาน บา้นพกั ขา้ว เป็นตน้ โดยมุ่งหวงัใหพ้นกังานมีความพึงพอใจและมีความสุข
ในการร่วมงานกบับริษทั ทางฝ่ายบริหารเห็นสมควรว่าควรท าการก าหนดนโยบายเพ่ือสร้างความพึงพอใจในการ
ท างานเพ่ิมข้ึนมาอีกเพ่ือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งใหก้บัองคก์ร สร้างความผกูพนัต่อองคก์รใหก้บัพนกังาน โดย
เนน้การสร้างความพึงพอใจใหอ้ยา่งตรงจุด เพ่ือตอบสนองใหต้รงตามความตอ้งการของพนกังาน 

ทางผูวิ้จยัจึงไดเ้สนอการท าวิจยัเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการท างานและระดบัความผกูพนัต่อองคก์รข้ึน 
เพ่ือท าการศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กร ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึง
พอใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานณ ปัจจุบนั ซ่ึงจะท าให้ฝ่ายบริหารสามารถเห็นแนวทาง
ส าหรับการสร้างนโยบายเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรไดอ้ย่างตรงตามความ
ตอ้งการของพนกังาน  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎี 
ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยโ์ดยมาสโลว 
ตามทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยโ์ดยมาสโลว (อา้งใน จุฑารัตน ์เพิงมาก, 2548)ไดอ้ธิบายถึงความ

ตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยน์ั้นมีความเหมือนกนั หากความตอ้งการนั้นๆ ไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษยก์็จะมี
ความตอ้งการอ่ืนเขา้มาแทนท่ี โดยท่ีความตอ้งการเหล่าน้ีจะเป็นไปตามล าดบัขั้นจากต ่าไปสูงซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ (Physiological Needs)ซ่ึงเป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้ของมนุษยเ์พ่ือความอยู่
รอด ความตอ้งการเหล่าน้ีจะถูกตอบสนองไดต้ามความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานไดจ้ากการท่ีบุคคลไดรั้บ
รายไดป้กติจากการท างาน 

2. ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัมัน่คง (Safety/Security Needs) ความตอ้งการขั้นน้ีเป็นความตอ้งการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นทุกๆ ดา้น  

3. ความตอ้งการการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Belonging Needs) บุคคลจะมีความตอ้งการท่ีจะอยู่ร่วมกนั
ในสังคม มีส่วนร่วมเก่ียวข้องกันในสังคมมากข้ึน มีการยอมรับ เป็นสมาชิกในสังคม และมีความ
ตอ้งการการไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาชิกในสงัคม  

4. ความตอ้งการการไดรั้บการยกย่องนบัถือ (Esteem Needs) การไดรั้บการยกย่องนบัถือจาก สามารถไดรั้บ
การตอบสนองจากองค์กรโดย องค์จดัหาต าแหน่งหน้าท่ีการงานความรับผิดชอบให้เหมาะสม ท าให้
บุคคลนั้นๆ เกิดความภาคภูมิในในหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตน 

5. ความตอ้งการการไดรั้บความส าเร็จตามความนึกคิด  (Needs of self Actualization) เป็นความตอ้งการขั้น
สูงสุดเป็นขั้นสุดทา้ยของมนุษย ์ซ่ึงความตอ้งการในขั้นน้ี เป็นความตอ้งการของบุคคลท่ีอยากจะกระท า
ในส่ิงท่ีตนเองสนใจใคร่อยากท า โดยประสงคท่ี์จะไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเองใหไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

ทฤษฎีความผกูพนัต่อองคก์รของอเลนและเมเยอร์ 
Allen และ Mayer ไดเ้สนอทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร (Employee Engagement)ไว้

ว่าเป็นความผูกพนัของพนักงานมีให้กบัองค์การและงานท่ีท า ซ่ึงพนักงานจะสามารถมีความตั้งใจและทุ่มเททั้ ง
แรงใจ แรงกายใหก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มท่ีตามความมุ่งหมายขององคก์รโดยท่ีพนกังานท่ีมีความผกูพนั
ต่อองค์กรสูงมีแนวโน้มท่ีจะอยู่กบัองค์การนานกว่าและเต็มใจท่ีจะท างานดว้ยความตั้งใจจริงทั้งน้ีความผูกพนัต่อ
องคก์รยงัสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการท างานขององคก์รไดด้ว้ยโดยตามทฤษฎีของ Allen และ Mayer 
นั้นไดแ้บ่งความผกูพนัต่อองคก์รออกเป็น 3 ประเภทหลกัๆ ดงัน้ี 

1. ความผูกพันทางจิตใจ (Affective Commitment) เป็นความผูกพันท่ีเกิดข้ึนได้จากความรู้สึก อารมณ์โดย
พนกังานท่ีมีความผูกพนัประเภทน้ีจะเกิดข้ึนมาจากความรู้สึกภายในพนักงานจะมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์การ
เป็นความรู้สึกผูกพนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์การเกิดความรู้สึกสามคัคีรักใคร่ปรองดองกนัใน
องคก์ร  
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2. ความผูกพันด้านพฤติกรรม (Continuance Commitment) เป็นความผูกพันท่ีต่อเน่ืองและการคงอยู่กับ
องคก์ร โดยจะเป็นความผกูพนัท่ีเป็นการประเมินว่าบุคคลตอ้งอยู่กบัองค์กรเพราะมีความจ าเป็นบางอย่าง 
หรืออจาจะสูญเสียผลประโยชนบ์างอยา่งหากไม่อยูใ่นองคก์ร  

3. ความผกูพนัดา้นความถูกตอ้งและบรรทดัฐานของสังคม (Normative Commitment) เป็นความผกูพนัท่ีเกิด
จากกระบวนการประเมินว่าเป็นส่ิงท่ีควรกระท า กลายเป็นความจ าเป็น และเป็นบรรทดัฐานก่อใหเ้กิดความ
ผูกพนัข้ึนพนักงานท่ีมีความผูกพนัอยู่ในลกัษณะประเภทน้ีจะเป็นความผูกพนัท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบแทน
บุญคุณหรือส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บจากองคก์ร 
 

2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
วฒิุพงศ ์แกว้หิรัญ (2548) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัไทยฟูจิซีร็อกซ์

จ ากดัโดยพบว่าพนกังานมีความเห็นต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงานดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการในการท างานทั้งหมดอยูใ่นระดบั
ปานกลางส่วนอายพุนกังานอายงุานของพนกังานความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานเป็น
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  

พิรินทร์ชา สมานสินธ์ุ (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความผกูพนัของพนกังานศึกษาเฉพาะ
กรณีบริษทัเบสทเ์พอฟอร์แมนซ์เอน็จิเนียร่ิงจ ากดั จากการศึกษาพบวา่ พนกังานมีปัจจยัดา้นประสบการณ์การท างาน
เพ่ิมข้ึนส่งผลให้พนกังานมีความผูกพนัเพ่ิมมากข้ึนดว้ยและพนกังานมีปัจจยัดา้นลกัษณะงานเพ่ิม ข้ึนส่งผลท าให้
พนกังานมีความผกูพนัเพ่ิมมากข้ึนดว้ย พนกังานบริษทัเบสทเ์พอฟอร์แมนซ์เอน็จิเน่ียร่ิงจ ากดัมีระดบัความผกูพนัต่อ
องคก์รอยูใ่นระดบัมาก 

ปาริชาติ บวัเป็ง (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั ไดก้ิน
อินดสัทรีส์ ประเทศไทย (จ ากดั) ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รงานของพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง เพื่อนท่ี
ร่วมงานเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวของตวัเองและองคก์รน้ีเปรียบเสมือนเป็นบา้นของตวัเอง ส่วนใน
ดา้นบรรทดัฐานทางสังคมของพนักงานบริษทัไดก้ินอินดสัทรีส์ประเทศไทย(จ ากดั) พนกังานมีความยินดี
และพร้อมเสมอท่ีจะตอบแทนบุญคุณองค์กรน้ีด้วยการท าทุกอย่างเพื่อให้องค์กรก้าวหน้าและประสบ
ความส าเร็จพนักงานคิดว่าองค์กรน้ีสมควรท่ีจะได้รับความจงรักภกัดีจากพนักงานและพนักงานไม่เคยมี
ความคิดท่ีจะยา้ยไปร่วมงานกบัองคก์รคู่แข่งและดา้นความต่อเน่ืองพนกังานยงัคงอยากท่ีจะท างานกบับริษทั
ต่อไปเน่ืองจากไดรั้บสวสัดิการและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม เพศชายกบัเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนัทั้ง
ดา้นความรู้สึกดา้น ความต่อเน่ือง และดา้นบรรทดัฐานทางสังคม 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

ประชากรท่ีจะศึกษาคือ พนกังานบริษทัไทยอคริลิคไฟเบอร์จ ากดั ท่ีปฏิบติังานประจ าท่ีโรงงานผลิตอ าเภอ
แก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงมีจ านวนประชากร 448 คน) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และความคาดเคล่ือน
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เท่ากบั 0.05 ส าหรับการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งนั้น ทางผูวิ้จยัไดท้ าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan:1970)  จากประชากรทั้ งหมด 448 คน ได้ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างเป็น 205 ตัวอย่าง ท าการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า โดย
แบบสอบถามในคร้ังน้ีถูกสร้างข้ึนโดยผู ้วิจัยได้ท าการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึง
แบบสอบถามน้ีถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 1) ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ขอ้มูล
เก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการท างาน 3) ขอ้มลูเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร และ4) ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆโดยใช้
เคร่ืองมือทางสถิติ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ วดัผลในส่วนขอ้มลูทัว่ไปของพนกังานผูต้อบแบบสอบถาม ใชค่้าต่าสุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วดัระดบัความพึงพอใจ นอกจากน้ีไดใ้ชโ้ปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ในการหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

จากผลการวิจยัเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในบริษทั
ไทยอคริลิคไฟเบอร์จ ากดั มีประเดน็ส าคญัท่ีน่าสนใจสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

1. พนกังานมีความพึงพอใจในด้านกายภาพในส่วนของการไดรั้บโบนสัประจ าปีมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัส่วน
อ่ืนๆ และพนกังานมีความพึงพอใจในระดบัเงินเดือนเหมาะสมกบัปริมาณงานนั้น ต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบั
ส่วนอ่ืนๆ เน่ืองจากทั้งสองส่วนน้ีเป็นปัจจยัขั้นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต การไดรั้บโบนสัจากการ
ท างาน เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้พนักงานมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน ซ่ึงท าให้พนักงานเกิดความพึง
พอใจในการท างานได ้และการท่ีพนกังานรู้สึกพึงพอใจในปริมาณงานกบัเงินเดือนท่ีไดรั้บนั้นอยู่ในระดบั
ท่ีต ่า อาจเป็นเพราะพนกังานรู้สึกวา่ตนรับผิดชอบงานท่ีมากเกินความสามารถและความตอ้งการของตนเอง
ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์Maslow (1970 อา้งในจุฑารัตน์
เพิงมาก, 2548) ท่ีว่า ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs)เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้เพ่ือ
ความอยู่รอด ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเม่ือความต้องการด้านร่างกายยงัไม่ได้รับการ
ตอบสนองเลย 

2. พนักงานมีความพึงพอใจในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  ในส่วนของการท่ีองค์กรมีผลก าไร
ต่อเน่ืองทุกปี มากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆ ซ่ึงการท่ีพนกังานรับรู้ว่าองค์กรจะมีผลก าไรต่อเน่ืองทุกปี
นั้น แสดงให้เห็นว่าพนกังานรู้สึกว่าการร่วมงานกบัองคก์รท่ีมีความมัน่คงทางธุรกิจค่อนขา้งสูง พนกังาน
เกิดความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน จนกลายเป็นความพึงพอใจในการท างานและพนกังานมีความพึงพอใจ
เก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่งงานของพนกังานเป็นไปอยา่งเหมาะสม นั้นต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆ เนือง
จากการเล่ือนต าแหน่งในหนา้ท่ีการงานนั้น เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีแสดงให้เห็นถึง ความมัน่คงในหนา้ท่ีการ
งานของพนกังาน  ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานได ้ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั
หลกัทฤษฎีล าดับขั้นความตอ้งการของมนุษยM์aslow (1970 อา้งในจุฑารัตน์เพิงมาก, 2548) ท่ีว่าความ
ตอ้งการขั้นน้ีเป็นความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นทุกๆ ดา้น โดยท่ี
บุคคลจะมีการแสวงหาหลกัประกนัต่างๆ ใหก้บัตนเองและครอบครัว เพ่ือความมัน่คงปลอดภยัในอนาคต 
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3. พนกังานมีความพึงพอใจในด้านการมีส่วนร่วมในสังคม ในส่วนของการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนใน
แผนก มากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆ การท่ีพนักงานในแผนกเดียวกนัมีความสัมพนัท่ีดีต่อกนักนัเป็น
หน่ึงในปัจจยัท่ีจะท าให้พนกังาน มีความพึงพอใจในงานท่ีท า พนกังานจะรู้สึกว่าไดรั้บการสนบัสนุนจาก
เพ่ือนร่วมงาน และมีสังคมท่ีดี ส่วนพนกังานมีความพึงพอใจต่อการท่ีมีเพ่ือนร่วมงานรับผิดชอบในงานท่ี
ท านั้นต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆ ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ
มนุษย  ์Maslow (1970 อา้งในจุฑารัตน์เพิงมาก, 2548) ท่ีว่าบุคคลก็จะมีความตอ้งการท่ีจะอยู่ร่วมกนัใน
สงัคม มีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกนัในสังคมมากข้ึน มีการยอมรับ เป็นสมาชิกในสังคม และมีความตอ้งการการ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาชิกในสงัคม ซ่ึงจะท าใหบุ้คคลนั้นๆ มีความรู้สึกวา่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 

4. พนกังานมีความพึงพอใจในด้านการยอมรับนับถือ ในส่วนของงานท่ีท านั้นเป็นท่ียอมรับในสายตาคนอ่ืน 
สูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆ และพนกังานมีความพึงพอใจในการไดรั้บการยกยอ่งชมเชยในงานท่ีท าจาก
หวัหนา้งาน ต ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆ ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ
ของมนุษย ์Maslow (1970 อา้งในจุฑารัตน์เพิงมาก, 2548) ท่ีว่าการไดรั้บการยกย่องนับถือจากสังคม ถือ
เป็นความตอ้งการในล าดบัขั้นต่อมาของมนุษย ์โดยท่ีการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือนั้นอาจมาจากการท่ีบุคคล
นั้นๆ มีหนา้ท่ีการงาน มีรายไดท่ี้มัน่คง เป็นส่วนหน่ึงในสงัคม และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับไดจ้ากสงัคม 

5. พนักงานมีความพึงพอใจในด้านการบรรลุส่ิงที่ตั้งใจ ในส่วนของการไดใ้ช้ความรู้ความสามารถ แกไ้ข
ปัญหาในงานนั้น สูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆ และพนกังานมีความพึงพอใจกบัการไดรั้บการฝึกอบรม
เก่ียวกบังานท่ีท าอยา่งเพียงพอ ต ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆ ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีล าดบั
ขั้นความตอ้งการของมนุษยM์aslow (1970 อา้งในจุฑารัตน์เพิงมาก, 2548) ท่ีว่าความตอ้งการในขั้นน้ี เป็น
ความตอ้งการของบุคคลท่ีอยากจะกระท าในส่ิงท่ีตนเองสนใจใคร่อยากท า โดยประสงคท่ี์จะไดใ้ชศ้กัยภาพ
ของตนเองใหไ้ดอ้ย่างเต็มท่ี เป็นความปรารถนาขั้นสุดทา้ยของบุคคลท่ีอยากไดอ้ยากเป็นนอกเหนือจากท่ี
เป็นอยู ่และปรารถนาท่ีจะใหค้วามตอ้งการเหล่าน้ีบรรลุความพึงพอใจของตน 

6. พนกังานมีความผูกพันต่อองค์กรในด้านความรู้สึก ในส่วนขององค์กรน้ีเปรียบเสมือนบา้นของพนกังาน 
สูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆ และพนกังานมีความผกูพนัต่อองค์กรในส่วนของการพร้อมท่ีจะให้ความ
ร่วมมือกบัองค์กรไดอ้ย่างไม่มีความเคลือบแคลงใดๆ ในใจ ต ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆความผูกพนั
ประเภทน้ีจะเกิดข้ึนมาจากความรู้สึกภายในพนักงานจะมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์การเป็นความรู้สึกผูกพนั
และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์การเกิดความรู้สึกสามคัคีรักใคร่ปรองดองกนัในองค์กร มีการรักษา
สภาพสมาชิกไว ้มีความรู้สึกถึงการเป็นเจา้เขา้เจา้ขององค์กรยินดีท่ีจะเสียสละและทุ่มเทให้กบัองค์การ
อยา่งเตม็ความสามารถมีความภูมิใจท่ีไดท้างานกบัองคก์ารแห่งน้ี (Allen and Meyer, 1990) 

7. พนกังานมีความผูกพันต่อองค์กรในด้านความต่อเน่ือง ในส่วนของพนกังานยงัอยากท่ีจะท างานในองคก์ร
ต่อไป เน่ืองจากไดรั้บสวสัดิการ เงินเดือน และผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม สูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆ 
และพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รในส่วนของความแตกจ่างทางดา้นเงินเดือนของพนกังานกบัคนรู้จกั
นั้นท าให้พนกังานไม่สามารถลาออกจากองค์กรได ้ต ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆเป็นความผกูพนัท่ีเป็น
การประเมินว่าบุคคลต้องอยู่กบัองค์กรเพราะมีความจ าเป็นบางอย่าง หรืออจาจะสูญเสียผลประโยชน์
บางอย่างหากไม่อยู่ในองค์กร พนักงานท่ีมีความผูกพนัประเภทน้ีจะเกิดข้ึนจากการคิดค านวณโดยใช้
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พ้ืนฐานของการลงทุนท่ีบุคคลมีให้กบัองค์กร เทียบกบัผลตอบแทนท่ีบุคคลจะไดรั้บจากองค์กรความ
ผูกพนัดา้นพฤติกรรมน้ีจดัเป็นเคร่ืองมือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอยู่รอดในสังคม และเก่ียวขอ้งกบั
ก าไร การใหร้างวลั (Allen and Meyer, 1990) 

8. พนกังานมีความผูกพันต่อองค์กรในด้านบรรทัดฐานทางสังคมและความถูกต้อง ในส่วนของพนกังานมี
ความยินดีเสมอท่ีจะตอบแทนองคก์รดว้ยการท าใหอ้งคก์รกา้วหนา้และประสบความส าเร็จ อยู่ในระดบัสูง
ท่ีสุด เม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆและพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รในกรณีท่ีถึงแมว้า่จะมีขอ้เสนอท่ีน่าสนใจ
และเป็นประโยชน์ พนกังานรู้สึกว่าไม่ถูกตอ้งท่ีจะลาออกจากองคก์รในตอนน้ี ต ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกบัส่วน
อ่ืนๆความผกูพนัอยูใ่นลกัษณะประเภทน้ีจะเป็นความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบแทนบุญคุณหรือส่ิงท่ีบุคคล
ไดรั้บจากองคก์รซ่ึงความผกูพนัในลกัษณะน้ีอาจถูกแสดงออกมาอยู่ในรูปของความจงรักภกัดีของบุคคล
ในองคก์รคนใดคนหน่ึงหรือต่อตวัองคก์รเอง อีกนยัหน่ึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นภาระความผกูพนัท่ีเน่ืองมาจาก
ตอ้งทดแทนบุญคุณท่ีองคก์รมีต่อบุคคล (Allen and Meyer, 1990) 

จากผลการวิจยัเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานในบริษทัไทยอคริลิคไฟเบอร์จ ากดัมีประเดน็ส าคญัท่ีน่าสนใจสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

1. ความพึงพอใจในการท างานดา้นกายภาพและดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผูกพันต่อองค์กรในด้านความต่อเน่ือง และด้านบรรทัดฐานทางสังคมและความถูกต้องในส่วนของ
พนกังานไม่เคยมีความคิดท่ีจะยา้ยไปท างานกบับริษทัคู่แข่งหรือบริษทัท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง พนกังานจะ
รู้สึกผิดหากท่านตดัสินใจลาออกจากองคน้ี์ในขณะท่ีองคก์รก าลงัมีปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปา
ริชาติ บวัเป็ง (2554) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทัไดก้ิน
อินดสัทรีส์ประเทศไทย(จ ากดั) ซ่ึงผูวิ้จยัพบว่า พนกังานบริษทัไดก้ินอินดสัทรีส์ประเทศไทย (จ ากดั) มี
ความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นบรรทดัฐานทางสงัคมและความถกูตอ้งในส่วนของพนกังานมีความยินดีและ
พร้อมเสมอท่ีจะตอบแทนบุญคุณองค์กรน้ีด้วยการท าทุกอย่างเพ่ือให้องค์กรก้าวหน้าและประสบ
ความส าเร็จและพนักงานไม่เคยมีความคิดท่ีจะยา้ยไปร่วมงานกบัองค์กรคู่แข่งและด้านความต่อเน่ือง
พนกังานยงัคงอยากท่ีจะท างานกบับริษทัต่อไปเน่ืองจากไดรั้บสวสัดิการและผลประโยชนท่ี์เหมาะสม 

2. ความพึงพอใจในการท างานดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม ดา้นการยอมรับนับถือ และดา้นการบรรลุส่ิงท่ี
ตั้งใจไว ้มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รทั้ง 3 ดา้น คือดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง และดา้น
บรรทดัฐานทางสังคมและความถกูตอ้งในส่วนของพนกังานจะรู้สึกผิดหากท่านตดัสินใจลาออกจากองคน้ี์
ในขณะท่ีองค์กรก าลงัมีปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาริชาติ บวัเป็ง (2554) ท่ีไดท้ าการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัไดก้ินอินดสัทรีส์ประเทศไทย(จ ากดั)ซ่ึงเขาพบว่า
ปัจจยัท่ีพนกังานรู้สึกวา่ท าใหมี้ความผกูพนักบัองคก์รคือพนกังานมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดก้า้วเขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงของบริษัทเพ่ือนท่ีร่วมงานเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวของตัวเองและองค์กรน้ี
เปรียบเสมือนเป็นบ้านของตัวเอง และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุตชา ภิญโญภาพ (2547) ท่ีได้
ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รกรณีศึกษาบริษทั
ขนส่งขา้วขา้มชาติแห่งหน่ึงผลการศึกษาพบว่าความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึกอยู่ในระดบัปานกลาง
ความผูกพนัต่อองค์กรดา้นน้ีเป็นความรู้สึกผูกพนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์รรู้สึกว่าตนเป็นส่วน
หน่ึงขององคก์ร 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
      จากขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 115 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.8 การศึกษาระดับ ปวช./ปวส. จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 มีอายุระหว่าง 31 ปี ถึง 40 ปี 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 มีอายุการท างาน 16 – 20 ปี จ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 25.2 อยู่ในสถานภาพ
สมรส 140 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.0 และมีต าแหน่งหนา้ท่ีเป็น Operator จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 

จากผลการวิจยัพบว่า เพศไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร และพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา ต ่ากว่า ม.3, 
ปวช./ปวส., ปริญญาตรี, และสูงกวา่ปริญญาตรี มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความรู้สึก และดา้นความต่อเน่ือง อยู่
ในระดบัท่ีสูงพนกังานท่ีมีอาย ุ31 ปีข้ึนไป มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความต่อเน่ือง อยูใ่นระดบัท่ีสูง พนกังานท่ี
มีอายุการท างาน 16 ปีข้ึนไป มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความต่อเน่ือง และดา้นบรรทดับานทางสงัคมและความ
ถกูตอ้งอยู่ในระดบัท่ีสูงพนกังานท่ีมีสถานภาพ สมรส และ หมา้ยหรือหยา่ร้าง มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความ
ต่อเน่ือง อยู่ในระดบัท่ีสูงพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 60,000 บาทข้ึนไป มีความผกูพนัต่อองค์กรในดา้น
บรรทดัฐานทางสังคมและความถกูตอ้ง อยูใ่นระดบัท่ีสูงและพนกังานท่ีมีต าแหน่ง Senior manager, Manager, Asst. 
Manager, Superintendent, Asst. Superintendent, และ Senior Supervisor มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความอยูใ่น
ระดบัสูง 

พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษา ม.3 และ ม.6 นั้น มีความผูกพนัต่อองค์กรในดา้นความรู้สึก และดา้นความ
ต่อเน่ือง อยู่ในระดบัต ่า พนกังานท่ีมีอายุต ่ากว่า 25 ปี และ อาย ุ26 – 30 ปี นั้น มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความ
ต่อเน่ือง อยูใ่นระดบัต ่าพนกังานท่ีมีอายกุารท างานต ่ากวา่ 15 ปี นั้น มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความต่อเน่ือง อยู่
ในระดบัต ่าพนกังานท่ีมีสถานภาพโสดนั้น มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความต่อเน่ืองอยูใ่นระดบัต ่าพนกังานท่ีมี
รายไดต่้อเดือน 10,000 – 30,000 บาท นั้น มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นบรรทดัฐานทางสังคมและความถูกตอ้ง  
อยู่ในระดับต ่า และพนักงานท่ีมีต าแหน่ง Supervisor / Officer, Chemist, Asst. Supervisor / Asst. Officer, Senior 
Technician, Technician, และ Operator นั้น มีความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความต่อเน่ือง อยูใ่นระดบัต ่า 

ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานในบริษทัไทยอคริลิคไฟเบอร์จ ากดั 
1. ด้านกายภาพพนักงานกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเก่ียวกับการให้โบนัสในปีท่ีผ่านมานั้ นว่า

เหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดพนกังานมีความพึงพอใจเก่ียวกบัระดบัเงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบั
ปริมาณงานนั้น นอ้ยท่ีสุด 

2. ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัพนกังานกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจเก่ียวกบัองคก์รจะมีผลก าไร
ต่อเน่ืองทุกปี สูงท่ีสุดความพึงพอใจเก่ียวกับการเล่ือนต าแหน่งงานของพนักงานเป็นไปอย่าง
เหมาะสม นั้นนอ้ยท่ีสุด 

3. ดา้นการมีส่วนร่วมในสังคมพนกังานกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจเก่ียวกบัการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
เพ่ือนร่วมงานภายในแผนก สูงท่ีสุดความพึงพอใจเก่ียวกบัเพ่ือนร่วมงานมีความรับผิดชอบในงานท่ี
ท า นั้นนอ้ยท่ีสุด 
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4. ดา้นการยอมรับนบัถือพนกังานกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจเก่ียวกบังานท่ีท านั้นมีความส าคญัและ
เป็นท่ียอมรับในสายตาคนอ่ืนสุงท่ีสุดพนกังานมีความพึงพอใจเก่ียวกบัการไดรั้บการยกยอ่งชมเชยใน
งานท่ีท่านท าจาก หวัหนา้งาน นั้นต ่าสุด 

5. ดา้นการบรรลุส่ิงท่ีตั้งใจพนักงานกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจเก่ียวกบัการท่ีพนักงานสามารถใช้
ความรู้ความสามารถแกไ้ขปัญหาในงานได ้สูงท่ีสุดความพึงพอใจท่ีเก่ียวกบัการไดรั้บการฝึกอบรม
เก่ียวกบัการปฏิบติังานเพียงพอ และประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานนั้น นอ้ยท่ีสุด 

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในบริษทัไทยอคริลิคไฟเบอร์จ ากดั 
1. ดา้นความรู้สึกพนกังานกลุ่มตวัอย่างมีความผกูพนัต่อองคก์รในส่วนของการมีความรู้สึกว่าองคก์รน้ี

เสมือนบา้นนั้น สูงท่ีสุดพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รในส่วนของการมีความรู้สึกว่าท่านพร้อมจะ
เสียสละและอุทิศตนใหก้บัองคก์รน้ีไดน้ั้น นอ้ยท่ีสุด 

2. ดา้นความต่อเน่ืองพนกังานกลุ่มตวัอย่างมีความผูกพนัต่อองค์กรในส่วนของพนักงานยงัอยากท่ีจะ
ท างานในบริษทั ไทยอคริลิคไฟเบอร์ต่อไป เน่ืองจากไดรั้บสวสัดิการ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ี
เหมาะสม สูงท่ีสุดความแตกต่างทางดา้นเงินเดือนของท่านกบัคนรู้จกัของท่าน ท าใหท่้านไม่สามารถ
ลาออกจากองคก์รน้ีได ้นั้น นอ้ยท่ีสุด 

3. ดา้นบรรทดัฐานทางสังคมและความถูกตอ้งพนักงานกลุ่มตวัอย่างมีความผูกพนัต่อองค์กรในส่วน
ของการมีความยินดีเสมอท่ีจะตอบแทนองค์กรน้ีด้วยการท าให้องค์กรก้าวหน้าและประสบ
ความส าเร็จ สูงท่ีสุดพนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์รในส่วนท่ีถึงแมว้่าจะมีขอ้เสนอท่ีน่าสนใจและ
เป็นประโยชน ์แต่พนกังานรู้สึกวา่ไม่ถกูตอ้งท่ีจะลาออกจากองคก์รในตอนน้ี นั้นต ่าท่ีสุด 

จากการศึกษางานวิจยัเร่ืองความพึงพอในในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กร กรณีศึกษาพนกังานใน
บริษทัไทยอคริลิคไฟเบอร์จ ากดั ผูวิ้จยั มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
1. จากผลการศึกษานั้นพบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัเงินเดือนเหมาะสมกบัปริมาณงานนั้น ต ่าท่ีสุด

เม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆทางองคก์รควรให้ความส าคญักบัความพึงพอใจในส่วนน้ี โดยทางองคก์รควรท า
แบบส ารวจเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกบัปริมาณงานท่ีไม่เหมาะสมกับเงินเดือน
อยา่งไร เพ่ือแกไ้ขไดต้รงจุด 

2. จากผลการศึกษานั้นพบว่า พนกังานมีความพึงพอใจเก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่งงานของพนกังานเป็นไป
อย่างเหมาะสม นั้นต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆ ทางองคก์รสามารถปรับปรุงความพึงพอใจส่วนน้ีของ
พนกังานไดโ้ดยออกนโยบายเก่ียวกบัการปรับต าแหน่งงานใหช้ดัเจนและประกาศใหพ้นกังานรับทราบ
อยา่งเป็นทางการ 

3. จากผลการศึกษานั้นพบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจต่อการท่ีมีเพ่ือนร่วมงานรับผิดชอบในงานท่ีท า นั้นต ่า
ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืนๆ องคก์รควรออกนโยบายและจดักิจกรรมท่ีเป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานแต่ละ
คนรับผิดชอบงานแต่ละหนา้ท่ีของตนเองใหม้ากท่ีสุด 
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ขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การเก็บขอ้มูลส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไปควรเพ่ิมการเก็บขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์พนกังานใหม้ากข้ึน 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงคุณภาพมากข้ึน และสามารถวิเคราะห์ทศันคติของพนกังานได ้

2. ควรท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน 
3. ควรท าการศึกษาทศันคติของพนกังานในระดบัปฏิบติังาน 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมของผู้น ากบัความพงึพอใจในการท างาน 
กรณศึีกษา พนักงานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

The study of the relationship between leader behavior and job satisfaction  
Case study employees of the thaichamber of commerce 

and board trade of Thailand 
 

ไพรบูลย์ ด ารงค์ชัย1และ ดร.ภาวณิ ีเพชรสว่าง2 

Paibool Dumrongchai and Dr.Pawinee Petchsawang  
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมของผูน้ าในแต่ละดา้น รวมทั้ ง
ศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างาน และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูน้ ากบัความพึงพอใจ
ในการท างาน ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ พฤติกรรมแบบ
ให้การสนับสนุน ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างานพบว่า ระดบัความพึงพอใจในการท างานท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นลกัษณะงานท่ีท าและดา้นความรับผิดชอบ การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของ
ผูน้ ากบัความพึงพอใจในการท างานพบว่า พฤติกรรมของผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
ค าส าคัญ: พฤติกรรมของผู้น า, พฤติกรรมแบบให้การสนับสนุน, ความพึงพอใจในการท างาน 
 

Abstract 
The purposes of this research are study the level of opinion about the leader behavior on each side and study the 
level of opinion about job satisfaction and also study the relationship between leader behavior and job 
satisfaction. The results reveal that the most level of opinion about leader behavior is supportive leadership and 
the results about the lever of job satisfaction reveal that the most job satisfaction are job description and job 
responsibility. The results about the relationship between leader behavior and job satisfaction reveal that leader 
behavior correlated with job satisfaction of employees in the same direction, statistically significant level 0.01. 
Keywords: Leader Behavior, Supportive Leadership, Job Satisfaction 
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1. บทน า 
 
     ในโลกยุคปัจจุบนัน้ีปัญหาท่ีซับซ้อนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมผลกัดนัให้องคก์ารมีการแข่งขนักนัในระดบัสูง 
แต่ละองค์การต่างพฒันาความรู้ ความสามารถในการผลิตปรับปรุงเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
องค์การ ซ่ึงวิธีการต่างๆ เหล่าน้ี ไม่เพียงพอท่ีจะท าให้องค์การอยู่รอดได้ จากการส ารวจองค์การท่ีประสบ
ความส าเร็จในปัจจุบนัแสดงให้เห็นว่าการบริหารจดัการคนท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัเบ้ืองหลงัความส าเร็จขององค์การ
ทั้งส้ิน ฉะนั้นการให้ความส าคญักบั “คน” ในองคก์าร หาวิธีบริหารจดัการคนใหเ้ขามีศกัยภาพเพ่ือสร้างผลผลิตท่ีดี 
จึงถูกตระหนกัเพ่ิมมากข้ึน องค์การจึงไม่เพียงแต่ลงทุนในเร่ืองเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เนน้การลงทุนในเร่ือง “คน” 
ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคน้หาวิธีการในการสรรหา คดัเลือก จูงใจ ธ ารงรักษา และพฒันาใหพ้นกังานมีศกัยภาพ
ในการน าพาองค์การให้อยู่รอด (ภาวิณี เพชรสว่าง,2556) ดงันั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความจ าเป็นตอ้ง
เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจของบุคลากรในองค์การให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน เพราะขวญัและก าลงัใจมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน คนท่ีมีความรู้ ความสามารถดี แต่ถา้ขวญัและก าลงัใจไม่ดี กจ็ะไม่สามารถท างานได้
อย่างเต็มศกัยภาพ จึงมีความจ าเป็นท่ีผูน้ าควรให้ความส าคญัถึงคุณค่าของจิตใจของพนกังานภายในองค์การหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานใหเ้กิดข้ึน ทั้งเป็นรายบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยใหค้วามส าคญั
กบัความพึงพอใจในการท างานมากข้ึน  ดงันั้น ปัจจยัด้านความพึงพอใจในการท างานของพนักงานประการหน่ึง คือ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภาวะผูน้ าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั ซ่ึงผูน้ าถือว่าเป็นบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อกลุ่มและสามารถน ากลุ่มปฏิบติังานต่างๆ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร อีกทั้งผูน้ าจะตอ้งวางตวัเป็น
มิตร สร้างบรรยากาศเป็นกนัเอง มีความเข้าใจและเห็นใจผูใ้ต้บังคับบัญชา ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน ย่อมท าให้
บรรยากาศในการท างานมีความสุข พนกังานในองคก์ารท่ีมีความเช่ือถือและเช่ือใจในภาวะน าภายใตผู้บ้งัคบับญัชา
จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานใหดี้มากยิ่งข้ึน และเป็นการส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ 
และใชค้วามสามารถท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นประโยชนต่์อองคก์ารอยา่งสูงสุด 
     หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เป็นองคก์ารภาคเอกชนท่ีมีระดบัความส าคญัของประเทศอีก
องคก์ารหน่ึง ดว้ยนโยบายการบริหารงานมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารทุกๆ 2 ปี ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยโครงสร้างการบริหารงานบุคคลในระดบัชั้นต่างๆ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้ฉะนั้น
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ความทุ่มเทความรู้ความสามารถ และความพ่ึงพอใจในงานของพนกังานทุกระดบัจึงมี
ความส าคญัต่อภาพลกัษณ์ของหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในการด าเนินงานท่ี
ผ่านมา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงได้มุ่งเน้นและให้
ความส าคญัเร่ืองการบริหารงานภายใน โดยเฉพาะงานดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเห็นไดจ้ากการเพ่ิมขยายส่วน
งานใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน มีการปรับเปล่ียนโยกยา้ยต าแหน่งพนกังานในระดบัต่างๆ (Rotate) จึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่แนวโนม้
ของการบริหารงานและวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารองคก์าร ใหค้วามส าคญัดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล ดงันั้นจึงเป็นส่ิง
ท่ีน่าสนใจว่า ในอนาคตขา้งหน้า นโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารของหอการคา้ไทยและสภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย จะมีการบริหารงานบุคคลเป็นไปในลกัษณะใด ท่ีจะคดัเลือกคนใหต้รงกบังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เน่ืองจาก ปัจจุบนัหลกัเกณฑท่ี์น ามาใชใ้นกระบวนการคดัเลือกผูท่ี้จะไดรั้บการ
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เล่ือนต าแหน่งหรือหมุนเวียนต าแหน่งในระดบัหัวหนา้งานนั้น ส่วนใหญ่จะใช้หลกัเกณฑ์การพิจารณาจากระบบ
อาวุโส และไม่ไดค้ดัเลือกมาจากบุคคลภายนอก จึงส่งผลท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งหรือหมุนเวียนต าแหน่ง 
ในระดบัหัวหนา้งานเหล่านั้น อาจจะยงัขาดปัจจยัสถานการณ์ท่ีมีผลต่อความเป็นผูน้ า ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะ ดา้น
พฤติกรรมท่ีแสดงออก และดา้นความสอดคลอ้งของสถานการณ์ ของการเป็นผูน้ าท่ีดีได ้ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่านั้น
อาจจะเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อความพึงพอในงานของพนกังานในระดบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อหวัหนา้งานได ้
     จากประเด็นปัญหาดงักล่าว จึงท าให้ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูน้ ากบั
ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เพ่ือน าผลการศึกษาใน
คร้ังน้ีเป็นขอ้มูลในการคดัเลือกและศึกษาพฤติกรรมของหวัหนา้งานใหมี้ความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบับทบาท
หน้าท่ีขององค์การ อีกทั้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา ส่งเสริม ในการสร้างความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เพราะถา้หากองค์การสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมาย
ของพนกังานไดแ้ลว้ พนกังานในองคก์ารก็จะปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ และด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 
     ทฤษฏีแนวทางสู่เป้าหมาย (Path-Goal Theory) ทฤษฏีแนวทางสู่เป้าหมายเป็นทฤษฏีท่ีศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ า
ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดทฤษฏีหน่ึงซ่ึงพฒันาข้ึนโดย โรเบิร์ต เฮาส์ (Robert House) ทฤษฏีน้ีเป็นทฤษฏีภาวะผูน้ า
เชิงสถานการณ์ โดยน าผลงานการวิจยัเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ (Ohio State Studies) กบัทฤษฏี
ความคาดหวงั (expectancy theory) เก่ียวกบัการจูงใจมาใชเ้ป็นหลกัส าคญั โรเบิร์ต เฮาส์ เจา้ของทฤษฏีน้ีเช่ือวา่ เป็น
หนา้ท่ีของผูน้ าท่ีจะตอ้งช่วยเหลือลูกนอ้งเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย จะตอ้งให้ค าแนะน าท่ีจ าเป็นพร้อมทั้งให้การ
สนบัสนุนอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า เป้าหมายของพวกเขาสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของกลุ่มหรือองคก์าร
จะตอ้งก าหนดเส้นทางท่ีชดัเจน เพ่ือช่วยให้ผูต้ามเดินทางจากจุดเร่ิมตน้ท่ีเขาอยู่ไปสู่เป้าหมายบรรลุผลส าเร็จดว้ย
ความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนโดยไม่มีอุปสรรค 
     ทฤษฏีแนวทางสู่เป้าหมาย ไดก้ าหนดพฤติกรรมของผูน้ าไว ้4 รูปแบบ ดงัน้ี 
     1. ผูน้ าแบบช้ีน า (Directive Leadership) พฤติกรรมของผูน้ าแบบน้ีจะใชวิ้ธีบอกเพ่ือให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้ว่าเขา
คาดหวงัอะไร พร้อมทั้ งก าหนดโครงการการท างานเพ่ือให้ลูกน้องปฏิบติั และทั้ งยงับอกวิธีการปฏิบติังานเพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จ เพ่ือใหล้กูนอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานไดอี้กดว้ย 
     2. ผูน้ าแบบให้การสนับสนุน (Supportive Leadership) พฤติกรรมของผูน้ าแบบน้ีจะใช้วิธีสร้างความสัมพนัธ์
ฉนัท์มิตร เพ่ือสร้างความรู้สึกท่ีดีท่ีเกิดข้ึนกบัทุกคนท่ีร่วมกนัท างาน แสดงความห่วงใยในสวสัดิภาพความเป็นอยู่
และความถกูตอ้งของลกูนอ้ง  
     3. ผู ้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) พฤติกรรมของผู ้น าแบบน้ีจะใช้วิธีเปิดโอกาส เพ่ือให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดงความคิดเห็นเสนอแนะ และร่วมกนัคิดก่อนตดัสินใจ 
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     4. ผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน (Achivemant–oriented Leadership) พฤติกรรมผูน้ าแบบน้ีจะใช้วิธีก าหนด
เป้าหมายท่ีทา้ทายและมุ่งหวงัท่ีจะให้ผูต้ามไดใ้ช้ความพยายามท างานอย่างเต็มท่ี แนวความคิดของเฮาส์ (House) 
แตกต่างจากแนวความคิดของฟิดเลอร์ (Fiedler) ในประเด็นท่ีว่าเฮาส์เช่ือว่าพฤติกรรมของผูน้ าสามารถยืดหยุ่นได้
ข้ึนอยูก่บัสถานการณเป็นส าคญั 
     การเลือกใช้แบบพฤติกรรมผู้น าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เน่ืองจากทฤษฏีน้ีเช่ือว่า พฤติกรรมผูน้ าสามารถ 
ยืดหยุ่นได ้ปรับเปล่ียนไดเ้พ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ซ่ึงไม่แน่นอน ดงันั้นรูปแบบพฤติกรรมทั้ง 4 รูปแบบ 
ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูน้ าจะตอ้งเลือกใชใ้หส้อดคลอ้งกบัปัจจยัทางดา้นสถานการณ์ ซ่ึงมีอยู ่2 ส่วน คือ 
     1. ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน (Environment Contingency factors) เป็นปัจจยัสถานการณ์ (situational or 
contingency variables) ดา้นส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท างานท่ีพนักงานไม่สามารถควบคุมได ้ไดแ้ก่ โครงสร้างของ
งาน (task -Structure) ระบบอ านาจหน้าท่ีอย่างเป็นทางการ (formal authority system) และกลุ่มท างาน (Work 
group) และ 
     2. ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนตัวของพนักงาน (Subordinate Contingency factors) เป็นปัจจัยสถานการณ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัคุณลกัษณะของพนักงานบางอย่าง เช่น ความเช่ือเก่ียวกับการควบคุมชะตาชีวิต (locus of control) 
ประสบการณ์ (experience) และความสามารถท่ีรับรู้ได ้(perceived ability) เป็นตน้  
     ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg)  ไดท้ าการศึกษาถึงมูลเหตุในการสร้างแรงจูงใจในการท างานสอง
ลกัษณะและก่อก าเนิดทฤษฎีว่า ทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two-Factor Theory of Motivation) หรือทฤษฎีปัจจัยจูงใจและ
ทฤษฎีปัจจยัค ้ าจุน ทฤษฎี  2 ปัจจยัของเฮอร์เบิร์กน้ีไดช้ี้ให้เห็นว่า ปัจจยัจูงใจจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจใน
ขณะท่ีปัจจยัค ้าจุนจะเป็นตวัก าหนดความไม่พึงพอใจของบุคคล ซ่ึงสามารถอธิบายปัจจยัทั้งสองไดด้งัน้ีปัจจยัการจูง
ใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน เกิดความชอบและรักงาน ซ่ึงปัจจยั
น้ีเก่ียวขอ้งกบัการงานโดยตรง และเป็นตวัสร้างความพึงพอใจใหบุ้คคลในองคก์รปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
     1. ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการเล่ือนชั้นเล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึนในองคก์ร การ
มีโอกาสไดศึ้กษาหาความรู้เพ่ิมเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรม 
     2. การไดรั้บการยอมรับนับถือหรือการยกย่อง (Recognition) หมายถึง   การไดรั้บการยอมรับนับถือจากผูใ้ต้
ผูบ้งัคบับญัชา จากเพ่ือน จากผูม้าขอรับค าปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงานการยอมรับนบัถืออาจอยู่ในรูปของ
การยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่งผลให้เห็นการยอมรับในความ 
สามารถเม่ือไดท้ างานอยา่งใดอยา่งหน่ึงบรรลุผลเสร็จส้ิน 
     3. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  (The Work Itself)  หมายถึง   งานท่ีน่าสนใจงานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทา้
ทายใหต้อ้งลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถท าตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดไดโ้ดยล าพงัผูเ้ดียว 
     4. ความรับผิดชอบ  (Responsibility)  หมายถึง  ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานท่ีมีความส าคญั และมีอ านาจในการรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ีไม่ตอ้งถกูตรวจสอบหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
     5. ความส าเร็จในการท างานของบุคคล (Achievement) หมายถึง  การท่ีบุคคลสามารถท างานไดเ้สร็จส้ินและ
ประสบความส าเร็จอย่างดี ความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ การรู้จกัการป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน หาก
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ผลงานส าเร็จบุคคลนั้นก็จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจและความปลาบปล้ืมใจในผลส าเร็จของงานนั้นปัจจยัค ้าจุน หรือ
ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factor) หมายถึง ปัจจยัค ้าจุนใหแ้รงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถา้ไม่มี
หรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์รจะน าไปสู่ความไม่พึงพอใจและไม่ชอบงาน ปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
     5.1  เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นให้เป็นท่ีพึงพอใจของ
บุคคลากรท่ีปฏิบติังาน 
     5.2 ความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา ผูใ้ต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงา (Interpersonnel Relations Supervisor,Peers) 
หมายถึง การติดต่อส่ือสารไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาท่ีบ่งบอกถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัได ้มี
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี 
     5.3  สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสงัคม มีเกียรติและศกัด์ิศรี 
     5.4  นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึงการจดัการและการบริหารงานของ
องคก์ร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 
     5.5  สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงานเช่น แสงเสียง อากาศ ชัว่โมง
การท างาน รวมทั้งลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ วสัดุอุปกรณ์ หรือเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นตน้ 
     5.6  ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลท่ีไดรั้บจากงานในหน้าท่ี
ของเขา เช่น การท่ีบุคคลตอ้งถูกยา้ยไปท างานท่ีต าแหน่งใหม่ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัว ท าใหเ้ขาไม่มีความสุข และ
เกิดความไม่พึงพอใจกบังานในท่ีแห่งใหม่ 
     5.7  ความมัน่คงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการท างาน ความยัง่ยืน
ของอาชีพหรือความมัน่คงขององคก์ร 
     5.8  วิธีการปกครองบังคบับัญชา (Supervision Technique) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ังคับบัญชาในการ
ด าเนินงาน หรือความยุติธรรมในการบริหารงานส่ิงท่ีเฮอร์ซเบิร์กไดพ้บในงานวิจยัของเขา ท าให้เขาไดท้ศันะใน
เร่ืองของอิทธิพลท่ีแตกต่างกนัจากชุดปัจจยัท่ีแตกต่างกนัสองปัจจยัท่ีจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ
แตกต่างกนั โดยเขาเสนอว่าควรมีแนวต่อเน่ืองเก่ียวกบัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานท่ีท าสองอนัแทนท่ีจะ
เป็นแนวต่อเน่ืองเพียงอนัเดียวเหมือนรูปแบบในอดีต นัน่คือแนวความคิดของทฤษฎีสองปัจจยัตามเฮอร์ซเบิร์ก จะมี
มิติหน่ึงของแนวต่อเน่ืองจากมีความพึงพอใจไปจนถึงไม่พึงพอใจ และในอีกมิติหน่ึงของแนวต่อเน่ืองจากมีความไม่
พึงพอใจไปจนถึงไม่มีความไม่พึงพอใจ ซ่ึงมิติของแนวต่อเน่ืองทั้งสองน้ี ก็จะเก่ียวขอ้งกบัชุดของปัจจยัท่ีแตกต่าง
กนัสองชุด คือ ปัจจัยค ้ าจุน (Hygiene Factors) และปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) กล่าวคือ ปัจจัยจูงใจจะเป็น
สาเหตุเบ้ืองตน้ของการเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และการจูงใจ (Motivation) ในขณะท่ีปัจจยัค ้ าจุนจะเป็น
สาเหตุการประยุกต์ใชท้ฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์เบิร์กในสถานท่ีท างาน  ซ่ึงเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ก็ไดแ้นะน าว่า
ควรมี 2 ขั้นตอน 
     ขั้นตอนแรก ผูจ้ดัการควรพยายามท่ีจะขจดัสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจออกไปให้ไดเ้สียก่อน 
นัน่คือ ผูจ้ดัการตอ้งดูแลและท าให้ปัจจยัค ้าจุนท่ีมีต่อพนกังานในบงัคบับญัชาของตนมีเพียงพอเสียก่อน อนัจะเป็น
การขจดัซ่ึงความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานท่ีพนกังานท าออกไปได ้
     ขั้นต่อมา จึงเป็นการน าเอาปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เขา้มาเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจ
ในงานของตน และอยากท่ีจะท างานนั้นๆ เช่น การให้โอกาสกา้วหนา้ในงานของพนักงาน ให้การยกย่องชมเชย 
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มอบหมายงานท่ีทา้ทาย และตอ้งมีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน เป็นตน้ ซ่ึงเฮอร์ซเบิร์กเองก็ไดพ้ฒันาและแนะน าเทคนิค
ท่ีเรียกว่า “Job Enrichment” มาใชใ้นการจูงใจพนกังานและมีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงงานซ่ึงก็เก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
จูงใจ (Motivation Factors) ในทฤษฎีสองปัจจยัของเขา (พิบูล ทีปะปาล,2550) 
 
2.2  ผลงานการวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
     นิธิพรรณ พิทกัษ์ (2553) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าความพึงพอใจในงานและความยึดมัน่ผกูพนัของพนกังาน
ระดบับงัคบับญัชาในกลุ่มบริษทัพลาสติกอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัความยึดมัน่ผกูพนัของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัความยึดมัน่ผกูพนัของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
      ธนพร บวรธรรมจกัร (2554) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ของภาวะผูน้ าการปรับเปล่ียนกบัแรงจูงใจในการ
ท างานของพนกังานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคบริการ ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของพนกังาน
วิสาหกิจขาดกลางและขนาดย่อม พบว่า แรงจูงใจในการท างานมีความแตกต่างกนัตามประเภทธุรกิจ พนักงานมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัต ่า และระดบัภาวะผูน้ าแบบปรับเปล่ียนโดยรวม ใน
ความคิดเห็นของพนกังานมีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
      กชกร เมืองวงศ์ (2557) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างาน
ของพนักงานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการท างานโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของผู ้น าแบบบงการ พฤติกรรมของผู ้น าท่ีให้การสนับสนุน 
พฤติกรรมของผูน้ าแบบมีส่วนร่วม และพฤติกรรมของผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน 
 

3. วธิีการศึกษา 

3.1 ประชากร 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ พนกังานในระดบัปฏิบติัการและระดบัหวัหนา้งาน ท่ีปฏิบติังานท่ีหอการคา้
ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย จ านวน 230 คน  
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยแบ่งเน้ือหาของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
     ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
ระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฝ่าย อตัราเงินเดือนปัจจุบนั ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส มีจ านวน 7 ขอ้ 
     ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูน้ าของหวัหนา้งานโดยตรงต่อต าแหน่งงาน ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัภาวะผูน้ า 4 ดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมแบบช้ีน า พฤติกรรมแบบใหก้ารสนบัสนุน พฤติกรรม

แบบมีส่วนร่วม และพฤติกรรมแบบมุ่งความส าเร็จของงาน โดยสร้างค าถามจากแนวคิดทฤษฏีวิถีทางและเป้าหมาย 

(Houses’ Path-Goal Theory) ของโรเบิร์ตเฮาส์ มีจ านวน 12 ขอ้ 
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     ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยความพึง

พอใจในการท างาน 11 ดา้น ไดแ้ก่ ความส าเร็จในงาน การไดรั้บการยกย่อง ลกัษณะงานท่ีท า ความรับผิดชอบ

ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน นโยบายของหน่วยงาน การบงัคบับัญชา ความมัน่คง ผลตอบแทน/สวสัดิการ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยสร้างค าถามจากแนวคิดทฤษฎี 2 ปัจจยั (Two-

Factor Theory of Motivation) ของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg) มีจ านวน 33 ขอ้ 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาจากเอกสาร ต ารา บทความ ส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น ามารวบรวมเพ่ือเป็นขอ้มูลใน
การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยใหค้ าแนะน า ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองวนัละฝ่าย 
จากกลุ่มพนักงานหอการคา้ไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แลว้ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถามจากจ านวน 230 ชุด จึงน าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ครบถว้นจ านวน 200 ชุด มาท าการบนัทึก 
และท าการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     1. การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม โดยวิธีการแจกแจงหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ของแบบสอบถามส่วนท่ี 1  
      2. หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับการวิ เคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมของหวัหนา้งานโดยตรงต่อต าแหน่งงาน และแบบสอบถามส่วนท่ี 3 
ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการงาน           
      3. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทั้ งหมดของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เพ่ือน ามาทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมของผูน้ ากบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Linear Correlation Coefficient) ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4. ผลการศึกษา 
     1. ข้อมูลเกีย่วกบัเชิงลกัษณะส่วนบุคคล พนักงานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 มีต าแหน่งงานใน
ปัจจุบนัระดบัเจา้หนา้ท่ี จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 ช่วงระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฝ่าย/แผนก ระหว่าง 10-15 ปี 
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 มีอตัราเงินเดือนปัจจุบนั ระหว่าง 25,001-30,000 บาท จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 
ระดบัการศึกษา ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 มีสถานภาพโสดจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 

             2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่มีต่อ       
พฤตกิรรมของผู้น าแต่ละด้าน พบวา่ 
     พฤตกิรรมของผู้น าแบบช้ีน า ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเรียงล าดบัเป็น
รายขอ้ พบว่า หวัหนา้ของท่านมีการวางแผนก าหนดระยะเวลาในการท างานไวล่้วงหนา้ หัวหนา้ของท่านสามารถ
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ช้ีน าให้ท่านปฏิบติังานเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และหัวหนา้ของท่านมีการก าหนดหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบในการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน ตามล าดบั 
     พฤติกรรมของผู้น าแบบสนับสนุน ระดับความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 เม่ือวิเคราะห์ข้อมูล
เรียงล าดบัเป็นรายขอ้ พบวา่ หวัหนา้ของท่านทราบถึงส่ิงต่างๆ ท่ีท่านตอ้งการในการท างาน หวัหนา้ของท่านปฏิบติั
ต่อตวัท่านและเพ่ือนร่วมงานดว้ยกนัอย่างเสมอภาค และหวัหนา้ของท่านท าใหท่้านเกิดความสบายใจและไวว้างใจ
ในการท างาน ตามล าดบั 
      พฤติกรรมของผู้น าแบบมีส่วนร่วม ระดับความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 เม่ือวิเคราะห์ข้อมูล
เรียงล าดบัเป็นรายขอ้ พบว่า หัวหนา้ของท่านเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นก่อนการตดัสินใจ หัวหนา้ของ
ท่านมีการประชุมปรึกษาหารือในฝ่ายอย่างสม ่าเสมอ และหัวหน้าของท่านยอมรับขอ้เสนอแนะจากท่านเสมอ 
ตามล าดบั 
     พฤตกิรรมของผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ ระดบัความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูล
เรียงล าดับเป็นรายขอ้ พบว่า หัวหน้าของท่านมีการมอบหมายงานท่ีท้าทายให้ท่านใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ี 
หัวหน้าของท่านมีการพฒันาประสิทธิภาพของงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง และการท างานของหัวหน้าท่านไม่เน้น
กฎระเบียบวิธีการแต่เนน้ผลส าเร็จของงาน ตามล าดบั 
 
3.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลระดบัความคิดเห็นต่อความพงึพอใจในการท างาน 
     จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นปัจจยักระตุน้ (Motivators) โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 และเม่ือ
วิเคราะห์ขอ้มูลรายดา้นพบว่า ดา้นความรับผิดชอบและดา้นลกัษณะงานท่ีท า โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากนั เท่ากบั 3.55 
รองลงมาคือ ดา้นการไดรั้บการยกย่อง โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 ดา้นความส าเร็จในงาน โดยรวมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.49 และดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ตามล าดบั  
     จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดบัความคิดเห็นปัจจยัค ้ าจุน (Hygiene) โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และเม่ือ
วิเคราะห์ขอ้มูลรายดา้นพบว่า ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 รองลงมาคือ ดา้น
ผลตอบแทนและสวสัดิการ โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ดา้นการบงัคบับญัชา โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 ดา้น
นโยบายของหน่วยงาน โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 ดา้นความมัน่คง โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 และดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 ตามล าดบั    
 
4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมของผู้น าแต่ละด้านกบัความพงึพอใจในการท างาน  
     1.  พฤตกิรรมของผู้น าแบบช้ีน า มีค่าความสมัพนัธ์ทางสถิติกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ทั้ง 2 
ปัจจัย ดังน้ี ปัจจัยกระตุ้น (Motivators) เรียงล าดับจากค่าท่ีมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด คือ ลักษณะงานท่ีท า 
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ความส าเร็จในงาน ความรับผิดชอบ และการได้รับการยกย่อง ปัจจัยค ้าจุน 
(Hygiene) เรียงล าดับจากค่าท่ี มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด คือ การบังคับบัญชา ผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล นโยบายหน่วยงาน ความมัน่คง และสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  
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     2.  พฤตกิรรมของผู้น าแบบให้การสนับสนุน มีค่าความสมัพนัธ์ทางสถิติกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างาน ทั้ง 2 ปัจจยั ดงัน้ี ปัจจัยกระตุ้น (Motivators) เรียงล าดบัจากค่าท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด คือ ความส าเร็จ
ในงาน ลกัษณะงานท่ีท า การไดรั้บการยกย่อง ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และความรับผิดชอบ ปัจจัยค ้าจุน 
(Hygiene) เรียงล าดบัจากค่าท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด คือ การบงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความมัน่คง 
ผลตอบแทนและสวสัดิการ นโยบายหน่วยงาน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
     3.  พฤติกรรมของผู้น าแบบมีส่วนร่วม มีค่าความสัมพนัธ์ทางสถิติกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างาน ทั้ ง 2 ปัจจัย ดังน้ี ปัจจัยกระตุ้น (Motivators) เรียงล าดบัจากค่าที ่มีความส ัมพนัธ์กนัมากที่สุด คือ 
ความส าเร็จในงาน การไดร้ับการยกย่อง ความรับผิดชอบ ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน และลกัษณะงานท่ี
ท า ปัจจัยค ้าจุน (Hygiene) เรียงล าดบัจากค่าท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด คือ ผลตอบแทนและสวสัดิการ นโยบาย
หน่วยงาน การบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความมัน่คง และสภาพแวดลอ้มในการท างาน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
     4.  พฤติกรรมของผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ มีค่าความสัมพนัธ์ทางสถิติกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างาน ทั้ง 2 ปัจจยั ดงัน้ี ปัจจัยกระตุ้น (Motivators) เรียงล าดบัจากค่าท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด คือ ความส าเร็จใน
งาน การไดรั้บการยกย่อง ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ความรับผิดชอบ และลกัษณะงานท่ีท า ปัจจัยค ้าจุน (Hygiene) 
เรียงล าดบัจากค่าความสัมพนัธ์ทางสถิติ มากท่ีสุดคือ การบงัคบับญัชา ความมัน่คง นโยบายหน่วยงาน ผลตอบแทนและ
สวสัดิการ ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

5.  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
     1. ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมของผูน้ าแต่ละดา้นพบว่า พฤติกรรมแบบให้การสนับสนุน โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจาก พฤติกรรมของหัวหน้างานท่ีทราบถึงส่ิงต่างๆ ท่ีลูกนอ้งมีความตอ้งการในการท างาน 
รวมทั้งการปฏิบติัตวัของหัวหนา้ท่ีมีต่อลูกนอ้งและเพ่ือนร่วมงานดว้ยกนัอย่างเสมอภาค จะท าให้ลูกนอ้งเกิดความ
สบายใจ และไวว้างใจในการท างาน ดว้ยหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยเป็นองคก์รขนาดกลาง 
จ านวนพนักงานมีไม่มาก ลกัษณะการท างานของพนักงานในแต่ละฝ่ายมีการเก้ือหนุน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน 
รองลงมาคือ พฤติกรรมแบบช้ีน า พฤติกรรมแบบมุ่งความส าเร็จของงาน และพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วม ตามล าดบั 
     2. ระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการท างานพบว่า ปัจจัยกระตุ้น (Motivators) เรียงล าดับจากค่า
ความสัมพันธ์ทางสถิติมากท่ีสุดเป็นรายด้าน ได้แก่ ความส าเร็จในงาน ลักษณะงานท่ีท า การได้รับการยกย่อง 
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และความรับผิดชอบ และปัจจยัค ้าจุน (Hygiene) เรียงล าดบัจากค่าความสัมพนัธ์ทาง
สถิติมากท่ีสุดเป็นรายด้านได้แก่ การบังคับบัญชา ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความมัน่คง ผลตอบแทนและ
สวสัดิการ นโยบายหน่วยงาน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
     3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของผูน้ าแต่ละดา้นกบัความพึงพอใจในการท างาน  พบว่า พฤติกรรมของผูน้ า
แบบช้ีน า พฤติกรรมของผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุน พฤติกรรมของผูน้ าแบบมีส่วน และพฤติกรรมของผูน้ าแบบมุ่ง
ความส าเร็จ มีค่าความสมัพนัธ์ทางสถิติกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ทั้ง 2 ปัจจยั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (กชกร เมืองวงศ์,2557) พบว่า ความพึงพอใจในการ
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ท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมของผูน้ าแบบบ่งการ พฤติกรรมของผูน้ าท่ีให้การ
สนบัสนุน พฤติกรรมของผูน้ าแบบมีส่วนร่วม และพฤติกรรมของผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
     1. จากการศึกษาวิจยัพบว่า พฤติกรรมของผูน้ าแบบให้การสนบัสนุน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และจากการศึกษาวิจยั
ในคร้ังน้ียงัพบวา่ ถา้หากองคก์รตอ้งการเพ่ิมระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมของผูน้ าในดา้นอ่ืนๆ มากยิ่งข้ึนนั้น 
ทีมผูบ้ริหารขององค์กรต้องวางกลยุทธ์หรือมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมข้ึน และให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง มุ่งเน้นในกระบวนการพัฒนาถึงพฤติกรรมของผูน้ าในด้านต่างๆ รวมเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นการปลูกฝัง 
ส่งเสริมการสร้างแรงบนัดาลใจใหพ้นกังาน  
     2. จากการวิจยัพบว่า ปัจจยักระตุน้ (Motivators) ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการไดรั้บการยก
ยอ่ง ดา้นลกัษณะงานท่ีท า ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน โดยรวมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
จากการวิจยัในคร้ังน้ียงัพบอีกวา่ ในการท่ีจะเพ่ิมระดบัความคิดเห็นของพนกังานท่ีจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานให้มากข้ึนนั้น องคก์รจะตอ้งมุ่งเนน้ถึงปัจจยัอ่ืนๆ รอบดา้น ซ่ึงหมายถึงปัจจยัค ้าจุน (Hygiene) ประกอบดว้ย 
ดา้นนโยบายของหน่วยงาน ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นความมัน่คง ดา้นผลตอบแทน/สวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
      3. จากการวิจยัคร้ังน้ีท าใหท้ราบว่า พฤติกรรมของผูน้ าในแต่ละดา้นโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงานไปในทิศทางเดียวกนัทั้ง 2 ปัจจยั โดยทั้ งน้ีหากองค์กรจะมีการคัดเลือกพนักงาน จากระดับ
เจา้หนา้ท่ีข้ึนมาเป็นระดบัหัวหนา้ส่วนงานหรือระดบัผูจ้ดัการฝ่าย ควรจะตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะ
ดา้นต่างๆ ท่ีจะสามารถสร้างความพึงพอใจในการท างานดา้นต่างๆ ใหก้บัลกูนอ้งมากยิ่งข้ึนได ้ 
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สาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสตกิส์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สรรเพชญ ธีรพงส์1 

 

บทคดัย่อ 
วิทยานิพนธ์เร่ืองค่านิยมทางอาชีพของเจนเนอเรชัน่วาย กรณีศึกษานกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิ
สติกส์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์คือ 1.  เพ่ือศึกษาค่านิยมทางอาชีพ 2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อค่านิยมทางอาชีพ 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของลกัษณะเจนเนอเรชัน่วายท่ีส่งผลต่อค่านิยม
ทางอาชีพ 4.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับกลยุทธ์การจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององค์การ   จากการศึกษาพบว่า
ลกัษณะบุคคลต่างกนัมีผลต่อค่านิยมทางอาชีพท่ีแตกต่างกนัในดา้น ชั้นปีท่ีศึกษา .คะแนนเฉล่ียปัจจุบนั รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน อายุ ระดบัการศึกษาของบิดาและมารดา อาชีพของบิดาและมารดา เหตุผลในการเลือกเรียน ส าหรับลกัษณะเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมทางอาชีพมากท่ีสุดไดแ้ก่ 1.ความเป็นตวัของตวัเองมีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมดา้น
เกียรติยศช่ือเสียงความกา้วหนา้ 2.ความอดทนต่อเร่ืองต่างๆ ชอบการเปล่ียนแปลง ความมัน่ใจในตนเอง ความผกูพนักบั
สถานท่ีท่ีอยู ่มีความสมัพนัธ์กบัค่านิยมดา้นความเป็นอิสระ 3.ความรู้อยากเห็น ความทะเยอทะยาน ความกระตือรือร้น มอง
ทุกอย่างในแง่ดีก่อนเสมอ ริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ความผูกพนักบัสถานท่ีท่ีอยู่ มีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมดา้นบริการ
สังคม  4.การปฏิบติัตนภายใตก้ฎระเบียบ คุน้เคยกบัเทคโนโลยี มีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมทางความพอใจในการท างานกบั
ธรรมชาติ 5.การเคารพผูท่ี้อาวโุสกวา่เสมอ มีความสมัพนัธ์กบัค่านิยมดา้นค่านิยมดา้นความเป็นผูน้ า  

 

ค าส าคัญ: 1.ค่านิยมทางอาชีพ, 2.เจนเนอเรช่ันวาย 

Abstract 
Theses:  Career Values of Generation Y case study engineering students in logistics engineering in Bangkok 
Metropolitan Region. Purpose 1 .to study the levels of the Career Values of Generation Y 2.to study the personal 
characteristics that affects the Career Values 3.to study the relationship of the Generation Y that affects the Career 
Values 4.to propose for suggestion for human resource management. The study found that different characteristics 
of Generation Y affect the different career values. The characteristics influencing the career value include issue of 
Year of Study, GPA, monthly income, age, educational level of the parents, occupation of the parents and reasons 
to choose. Generation Y characteristics have positive relationships with the career values 1.the self confidence has 
correlated with. the values of esteem 2 . tolerance, adaptation, self confident and affiliated with the place have 
correlated with the values of independence 3 .curiosity, ambitiously, enthusiasm, the optimistic, creativity and 
affiliated with the place have correlated with the values of social service 4 . the practice under the rules and 
Familiar with the technology have correlated with the values of satisfaction in working with nature 5.the respect 
for the senior has correlated with the values the values of leadership. 
Keywords: 1.Career Values, 2.Generation Y 
 1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1.บทน า 
 

การเปล่ียนแปลงสถานะของบุคลากรในองคก์าร ดงัเช่น การโยกยา้ยบุคลากร การถ่ายทอดต าแหน่ง เป็นส่ิง
ท่ีองค์การจะตอ้งพบเจอเม่ือบุคลากรในองค์การมีการเกษียรอายุ ลาออก หรือเปล่ียนหนา้ท่ี ดงันั้นจึงเป็นหลกัการ
บริหารอย่างหน่ึงของการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ตอ้งสรรหาบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในสถานการณ์นั้นๆ 
(Put the right man on the right job in the right time) โดยการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท าให้เกิดท่ีว่างของต าแหน่งงาน
เดิมซ่ึงตอ้งท าการสรรหาบุคลากรมาทดแทน และเป็นเร่ืองปกติท่ีจะมีพนกังานใหม่เขา้มาท างานร่วมกบัพนกังาน
เดิมอยูเ่สมอๆดงันั้นส่ิงท่ีพบเห็นในการหมุนเวียนของบุคลากรในองคก์ารท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไดก้็คือช่วงอายขุอง
บุคลากรท่ีมีลกัษณะ “คนรุ่นเก่าออกไป มีคนใหม่เขา้มาแทนท่ี” โดยกลุ่มพนกังานท่ีมีความแตกต่างกนัดา้นอายุท่ี
กล่าวมานั้น ไดมี้นกัวิชาการอีกหลายๆท่านแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ส(Baby Boomers) กลุ่มเจน
เนอเรชัน่เอ็กซ์ (Generation X) และอีกกลุ่มคือ เจนเนอเรชั่นวาย(Generation Y)  คือกลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ.
2521 - 2537 (ฐิติขวญั เหล่ียมศรีวฒันา 2547: 36) ซ่ึงปัจจุบันก าลงัทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงาน จะท าให้โครงสร้าง
บุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่ เปล่ียนแปลงไปจากเดิมคือคนรุ่นเก่านอ้ยลง และมีกลุ่ม เจนเนอเรชัน่วายในองค์การ
มากข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

ทั้งน้ีลกัษณะโดยทัว่ไปของเจนเนเรชัน่วายท่ีมีลกัษณะต่างจากเจนเนอเรชัน่อ่ืนๆแลว้ ลกัษณะของบุคคล
ของแต่ละสาขาวิชาชีพในแต่ละแผนกขององคก์ารยงัมีความแตกต่างกนั โดยเกิดจากลกัษณะการท างานงาน วิธีคิด 
และความช านาญท่ีต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัไดใ้ห้ความสนใจถึงลกัษณะของอาชีพวิศวกรรม โดยใหเ้หตุผลถึงการเปิดเสรี 
AESIAN ดา้นแรงงาน 7 อาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อนโยบายท่ีเปิดโอกาสส าหรับนกัลงทุนท่ีให้เขา้ไปลงทุนในประเทศ
ต่างๆท่ีมุ่งเนน้สร้างฐานการผลิต หาแหล่งทรัพยากรเพ่ือตน้ทุนท่ีลดลง โดยการคา้ต่างๆทั้งภาคผลิต บริการ คา้ปลีก 
คา้ส่งจ าเป็นตอ้งพ่ึงพาความรู้ดา้นโลจิสติกส์ โดยงานดา้นวิศวกรรมโลจิสติกส์จะเป็นการวางแผนโครงสร้าง ดีไซน์
การวางระบบโลจิสติกส์เพ่ือขนยา้ยสินคา้หรืออุปกรณ์ต่างจึงเป็นส่ิงส าคญัเพ่ือท่ีจะไดมี้ตน้ทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุด และ
จากความส าคญัของวิศวกรรมสาขาโลจิสติกส์ดงักล่าว ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดก้ าหนดคณะ
วิศวกรรมศาตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ไวเ้ป็นสาขาท่ีสามารถกูเ้รียน กองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกบั
รายไดใ้นอนาคต (กรอ.) ได ้จึงเห็นไดว้า่สาขาดงักล่าวทางรัฐบาลไดเ้ลง็เห็นถึงความตอ้งการในอนาคต รวมถึงภาค
ธุรกิจท่ีไดส้รรหาผูมี้ความรู้ ความช านาญในดา้นวิศวกรรม และไดท้ าการลงทุนในทุนมนุษย ์โดยอาชีพวิศวกรนั้นมี
ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในสายงานท่ีปฏิบติัใหสู้งข้ึน และสร้างประสบการณ์ในการ
ท างานท่ีมีลกัษณะต่างๆกนั ทั้งน้ีในระยะยาวองคก์ารจ าเป็นตอ้งธ ารงครั์กษาให้บุคลากรอยู่กบัองคก์ารเพ่ือใหส้ร้าง
ประโยชน์แก่องค์การสูงสุด ดังนั้นผูวิ้จัยจึงสนใจศึกษา ค่านิยมทางอาชีพของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อค่านิยมทางอาชีพ และศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ลกัษณะเจนเนอเรชัน่วายท่ีส่งผลต่อค่านิยมทางอาชีพ ซ่ึงผูวิ้จยัคาดว่าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะสามารถเป็นแนวทางในการ
ปรับกลยทุธ์การจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

วิทยานิพนธ์เร่ืองค่านิยมทางอาชีพของเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้เอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งตามล าดบัดงัน้ี 
 1.  ทฤษฎีค่านิยม 
 2.  ทฤษฏีค่านิยมทางอาชีพ 
 3.  แนวคิดลกัษณะเจนเนอเรชัน่วาย 
 4.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ หาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์ ในเขตกรุงเพทมหานครและปริมณฑล โดยยอมรับให้เกิดความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม
ตวัอย่างไดร้้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษาแบบไม่ทราบจ านวน
ของประชากร ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2538) ไดจ้ านวน 385 คน และผูว้ิจยัไดส้ ารองการสูญเสียของ
แบบสอบถามอีก 15 ตวัอยา่ง ดงันั้นในการหากลุ่มตวัอยา่งส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน 400 
คน ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling)ตามสังกดัของมหาวิทยาลยัไดแ้ก่ 
(1)สังกดัมหาวิทยาลยัรัฐบาลเป็นมหาวิทยาลยัศิลปากร 200 คน (2)สังกดัมหาวิทยาลยัเอกชนเป็นมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีมหานคร 100 คน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 100 คน แลว้จึงท าการเลือกนักศึกษาท่ีศึกษาในคณะ
วิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ในทุกชั้นปีโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่แบบง่าย (Simple Random Sampling) 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะค าถามเป็นแบบ ระบุลกัษณะเจาะจง (Nominal) 

จดัล าดบัใหค้วามส าคญั (Ordinal) และแบบเติมค า แบ่งเป็นค าถาม 9 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะเจนเนอเรชัน่วาย ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตรตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) เป็นค าถาม 13 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัค่านิยมทางอาชีพแบ่งเป็น 2 ตอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ีตอนท่ี 3.1 ลกัษณะ

ค าถามเป็นแบบมาตรตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)   เป็นขอ้ค าถาม 8 ดา้น มีค าถาม 40 ขอ้ ตอนท่ี 3.2 ค าถาม
แบบการจดัล าดบัใหค้วามส าคญั (Ordinal Scale) เป็นขอ้ค าถาม 1 ขอ้ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดท้ าการเลือกสถิติท่ีใชใ้นการอธิบายผลของการวิจยัดงัน้ี 

 1.  การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha-
Coefficient) 
 2.  การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบายถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มประชากร สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ 
  2.1  ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใชใ้นการแปลความหมายของขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
  2.2  ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูในดา้นต่างๆ  
  2.3  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชใ้นแปลความหมายของขอ้มลูในดา้นต่างๆ  
 3.  การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานดงัน้ี 
  3.1  สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) ใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
  3.2  สถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way Analysis of 
variance) ใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าความสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เพ่ืออธิบายถึงความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีอยูใ่นมาตราการวดัระดบั Interval โดยผลไดเ้ป็น "สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์"  
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 

ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 75.20 อายุระหว่าง 20 - 21 ปี ร้อยละ 
38.00 จบการศึกษาระดบัมธัยมจากสถาบนัเอกชน ร้อยละ 70.5 ปัจจุบนัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 30.80 มีคะแนน
เฉล่ียปัจจุบนัระดบั 2.01 - 2.50 ร้อยละ 30.00 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 5,001 -10000 บาท ร้อยละ 
35.75 มีบิดาและมารดาจบการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีร้อยละ 30.00 และร้อยละ 27.50 
ตามล าดบั มีบิดาและมารดาประกอบธุรกิจส่วนตวัเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 47.50 และร้อยละ 48.80 ตามล าดบั มีเหตุผล
ในการเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เพราะมีความสนใจศึกษาในดา้นน้ี ร้อยละ 
71.80 
 
ลกัษณะเจนเนอเรช่ันวายของกลุ่มตวัอย่าง 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ในกรุงเทพมหานค  และปริมณฑล มี
ลกัษณะเจนเนอเรชัน่วาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.55 โดยรวมอยู่ในระดบัสูง โดยลกัษณะเจนเนอเรชัน่วายสูงสุด 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ เคารพผูท่ี้อาวุโสกว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76 ความเป็นตวัของตวัเองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.68 ความคุน้เคยกบั
เทคโนโลยีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.63 ตามล าดบั 
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ค่านิยมทางอาชีพของกลุ่มตวัอย่าง 
 ระดบัความคาดหวงัของค่านิยมทางอาชีพสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 ดา้นความเหมาะสมกบั
ความสามารถของตน มีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 โดยมีปัจจยัท่ีให้ความคาดหวงัสูงสุด
คือเร่ือง เป็นงานท่ีท่านไดพ้ฒันาตนเองเพ่ือความเจริญกา้วหนา้ อนัดบัท่ี 2 ดา้นรายได ้มีความคาดหวงัในระดบัมาก
ท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 โดยมีปัจจยัท่ีใหค้วามคาดหวงัสูงสุดคือเร่ือง เป็นงานท่ีมีรายไดเ้พียงพอท่ีจะเล้ียงชีพ และ
อนัดบัท่ี 3 ดา้นความพอใจในการท างานกบัธรรมชาติ มีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 โดยมี
ปัจจยัท่ีใหค้วามคาดหวงัสูงสุดคือเร่ือง เป็นงานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีมีบรรยากาศท่ีสุขสบาย มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆในการปฏิบติังาน 
 อนัดบัการให้ความส าคญัในค่านิยมทางอาชีพของกลุ่มตวัอย่าง 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ค่านิยมทางอาชีพดา้น
รายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 52 ค่านิยมทางอาชีพดา้นความมัน่คงปลอดภยัคิดเป็นร้อยละ 13.75 ค่านิยมทางอาชีพดา้นความ
เป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 11.25 ตามล าดบั 
 
ผลการวเิคราะห์ความแตกต่าง 

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมี
ลกัษณะบุคคลต่างกนัมีผลต่อค่านิยมทางอาชีพท่ีแตกต่างกนัในดา้นต่างๆดงัน้ี  

1.ชั้นปีท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคาดหวงัต่อค่านิยมทางอาชีพท่ีแตกต่างกนั ดา้นรายได ้(P-Value 
= .003) ดา้นเกียรติยศช่ือเสียงความกา้วหนา้ (P-Value = 0.009) และดา้นบริการสงัคม (P-Value = 0.017) 

2.คะแนนเฉล่ียปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคาดหวงัต่อค่านิยมทางอาชีพท่ีแตกต่างกนั ดา้น
รายได ้(P-Value = 0.003) ดา้นความเป็นผูน้ า (P-Value = 0.013) และดา้นเกียรติยศช่ือเสียงความกา้วหนา้ (P-Value 
= 0.007)  

3.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคาดหวงัต่อค่านิยมทางอาชีพท่ีแตกต่างดา้นรายได ้
(P-Value = 0.000) ด้านความเป็นผู ้น า (P-Value = 0.000) ด้านความเป็นอิสระ  (P-Value = 0.000) ด้านเกียรติยศ
ช่ือเสียงความกา้วหนา้ (P-Value   = 0.000) และดา้นบริการสงัคม (P-Value = 0.000)  

4.อายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคาดหวงัต่อค่านิยมทางอาชีพท่ีแตกต่างกัน ด้านความมั่นคง
ปลอดภยั (P-Value = 0.003) และดา้นเกียรติยศช่ือเสียงความกา้วหนา้ (P-Value = 0.028)  

5.ระดบัการศึกษาของบิดาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคาดหวงัต่อค่านิยมทางอาชีพท่ีแตกต่างกนั ดา้น
ความมัน่คงปลอดภยั (P-Value = 0.002) ดา้นรายได ้(P-Value = 0.000) ดา้นความเป็นอิสระ (P-Value = 0.000) ดา้น
บริการสังคม (P-Value = 0.003) ด้านความพอใจในการท างานกับธรรมชาติ (P-Value = 0.000) และด้านความ
เหมาะสมกบัความสามารถของตน (P-Value = 0.000)  

6.ระดบัการศึกษาของมารดาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคาดหวงัต่อค่านิยมทางอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั 
ดา้นรายได ้(P-Value = 0.000) ดา้นความเป็นอิสระ (P-Value = 0.000) ดา้นความพอใจในการท างานกบัธรรมชาติ 
(P-Value = 0.001) และดา้นความเหมาะสมกบัความสามารถของตน (P-Value = 0.008)  
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7.อาชีพของบิดาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคาดหวงัต่อค่านิยมทางอาชีพท่ีแตกต่างกนั ดา้นรายได ้
(P-Value = 0.007) ด้านความพอใจในการท างานกับธรรมชาติ (P-Value = 0.003) และด้านความเหมาะสมกับ
ความสามารถของตน (P-Value = 0.008)  

8.อาชีพของมารดาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคาดหวงัต่อค่านิยมทางอาชีพท่ีแตกต่างกนั ดา้นรายได ้
(P-Value = 0.001) ด้านความพอใจในการท างานกับธรรมชาติ (P-Value = 0.008) และด้านความเหมาะสมกับ
ความสามารถของตน (P-Value = 0.004)  

9.เหตุผลในการเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบั
ความคาดหวงัต่อค่านิยมทางอาชีพท่ีแตกต่างกัน ด้านความเป็นผูน้ า (P-Value = 0.014) ด้านเกียรติยศช่ือเสียง
ความกา้วหนา้     (P-Value = 0.018) และดา้นบริการสงัคม (P-Value = 0.018) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะเจนเนอเรชั่นวายของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสมัพนัธ์กบัค่านิยมทางอาชีพ โดยลกัษณะเจนเนอเรชัน่วายในเร่ืองความเป็น
ตวัของตวัเองมีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมดา้นเกียรติยศช่ือเสียงความกา้วหนา้มากท่ีสุด (r = 0.290) เร่ืองความอดทน
ต่อเร่ืองต่างๆมีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมดา้นความเป็นอิสระมากท่ีสุด (r = 0.315) เร่ืองความรู้อยากเห็นมีความสัมพนัธ์
กบัค่านิยมดา้นบริการสงัคมมากท่ีสุด (r = 0.336)  เร่ืองการปฏิบติัตนภายใตก้ฎระเบียบมีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมทาง
ความพอใจในการท างานกบัธรรมชาติมากท่ีสุด (r = 0.358)  เร่ืองความทะเยอทะยานมีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมดา้น
บริการสังคมมากท่ีสุด (r = 0.371)  เร่ืองคุน้เคยกับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับค่านิยมทางความพอใจในการ
ท างานกบัธรรมชาติมากท่ีสุด (r = 0.350)  เร่ืองชอบการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์กบัดา้นความเป็นอิสระมากท่ีสุด (r 
= 0.369)  เร่ืองความกระตือรือร้นมีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมดา้นบริการสังคมมากท่ีสุด (r = 0.405)  เร่ืองมองทุก
อย่างในแง่ดีก่อนเสมอมีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมดา้นบริการสังคมมากท่ีสุด (r = 0.372)  เร่ืองริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ๆมีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมดา้นบริการสังคมมากท่ีสุด (r = 0.322)  เร่ืองความมัน่ใจในตนเองมีความสัมพนัธ์
กบัค่านิยมดา้นความเป็นอิสระมากท่ีสุด (r = 0.429) เร่ืองเคารพผูท่ี้อาวุโสกว่าเสมอมีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมดา้น
ค่านิยมดา้นความเป็นผูน้ ามากท่ีสุด (r = 0.144)  เร่ืองความผูกพนักบัสถานท่ีท่ีอยู่มีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมดา้น
ความเป็นอิสระและค่านิยมดา้นบริการสงัคม มากท่ีสุด (r = 0.215) 
 
อภิปรายผล 

ความแตกต่างชองลกัษณะบุคคลท่ีมีผลต่อค่านิยมทางอาชีพ พบว่าค่านิยมทางอาชีพของนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความแตกต่างกนัตามปัจจยั
ลกัษณะบุคคล โดยค่านิยมทางอาชีพดา้นรายไดน้ั้นสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ ์(2531) ท่ีพบว่า
นกัเรียนท่ีบิดามีระดบัการศึกษาต่างกนั มีคะแนนเฉล่ียค่านิยมในการท างานดา้นผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจแตกต่าง
กนั ส่วนค่านิยมทางอาชีพดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นอิสระในการท างาน ดา้นความเหมาะสมกบัความสามารถ
ของตน และค่านิยมดา้นความพอใจในการท างานกบัธรรมชาตินั้นไม่สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ ผ่องพรรณ เกิด
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พิทกัษ ์(2531) ท่ีไม่พบควมแตกต่างในค่านิยมดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นความเป็นอิสระ ดา้นความเหมาะสมกบั
ความสามารถของตน และค่านิยมดา้นความพอใจในการท างานกบัธรรมชาติ ทั้งน้ีความไม่สอดคลอ้งดงักล่าวอาจ
เป็นเพราะช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอยา่งท าใหมี้ความคิดและการติดสินใจท่ีเปล่ียนไป 

ความสัมพันธ์ของลกัษณะเจนเนอเรชั่นวายกบัค่านิยมทางอาชีพ พบว่าลกัษณะเจนเนอเรชั่นวายของ
นกัศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสัมพนัธ์
กบัค่านิยมทางอาชีพ โดยลกัษณะเจนเนอเรชัน่วายดา้นความชอบการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมทาง
อาชีพดา้นอิสระในการท างานมากท่ีสุด ตามแนวคิดของ ฐิติขวญั เหล่ียมศรีวฒันา (2547: 36) ท่ีกล่าวว่าเจนเนอเรชัน่
วายเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ และใชเ้ทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัท่ีสูงมาก และการเล้ียงดูของสังคม
ในปัจจุบนันั้นใหอิ้สระในการเลือก ตดัสินใจไดห้ลายรูปแบบดว้ยตนเอง และฐิติขวญั เหล่ียมศรีวฒันา ยงัไดก้ล่าวถึง
เจนเนอเรชั่นวายนั้นไดรั้บความไวว้างใจให้รับรู้และร่วมรับผิดชอบเร่ืองต่างๆจากครอบครัว ซ่ึงเป็นผลให้กลุ่ม
ตวัอย่างมีความตาดหวงัต่อเร่ืองต่างๆท่ีตนมีส่วนร่วมนั้นว่าจะตอ้งมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจได ้
และยงัพบว่าลกัษณะเจนเนอเรชัน่วายดา้นการปฏิบติัตนภายใตก้ฎระเบียบมีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมทางอาชีพดา้น
ความพอใจในการท างานกบัธรรมชาติมากท่ีสุด ตามแนวคิด สมพล มงคลพิทกัษสุ์ข และคณะ (2548: 43 อา้งถึงใน 
ธรรมรัตน์ ดว้งนคร, 2549: 43) ไดก้ล่าวว่าส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (Social environment) เป็นส่ิงท่ีก าหนดให้คนใน
สังคมปฏิบติัตามเพ่ือความเป็นระเบียบของการอยู่ร่วมกนัในสังคม และสมถวิล ปิตายงั (2537: 43) ยงัไดก้ล่าวถึง
สภาพแวดลอ้มในการท างานว่าถา้อาชีพท่ีตนเลือกนั้นเป็นอาชีพท่ีมีสถานท่ีท างานสุขสบาย บุคคลท่ีท างานใน
สภาพแวดลอ้มนั้นแลว้เกิดความสุข จึงอาจกล่าวไดว้่าการเลือกสถานท่ีท างานท่ีสุขสบายนั้นบุคคลจ าเป็นตอ้งเคารพ
กฎระเบียบของสถานท่ีนั้นๆดว้ยจึงจะมีความสุขในการท างาน และยงัพบว่าลกัษณะเจนเนอเรชัน่วายดา้นความตวั
ของตัวเองมีความสัมพนัธ์กับค่านิยมทางอาชีพด้านเกียรติยศช่ือเสียงความก้าวหน้ามากท่ีสุดตามแนวคิดของ 
เสาวคนธ์ วิทวสัโอฬาร (2550 อา้งถึงใน ฉตัรนภา ติละกุล, 2555: 12-13) ท่ีกล่าววา่ผูท่ี้มีความเป็นตวัของตวัเองจะมี
ความคิดอ่าน ทศันคติ เป้าหมาย ท่ีเป็นแบบฉบบัของตวัเอง ทั้งน้ีเป้าหมายท่ีไดย้ึดถือคือจุดหมายปลายทางท่ีตั้งไว ้
ก าหนดไว ้และคาดว่าจะไปใหถึ้ง ซ่ึงมีแนวโนม้ว่าจะทุ่มเทในเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวอนัน าไปสู่การไดรั้บ
การยอมรับนบัถือและยกยอ่งจากผูอ่ื้น และมีโอกาสกา้วหนา้ในงาน หรือเป้าหมายของตน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

ดา้นค่านิยมดา้นรายได ้องค์การสามารถจดั เปรียบเทียบ (Benchmarking) ดา้นรายได ้โดยท าการส ารวจ
ผลตอบแทนในธุรกิจเดียวกนั หรือเทียบกับธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือมาปรับระบบรายไดข้องพนักงานให้สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั ทั้งน้ีควรท่ีมุ่งในเร่ืองของ มีรายไดเ้พียงพอท่ีจะเล้ียงชีพ เป็นอนัดบัแรก โดยการน าระบบจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลงานเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการเพ่ือใหมี้ทางเลือกในการเพ่ิมรายไดแ้ละใชค้วามสามารถได้
อย่างเต็มท่ี ทั้งน้ีการสนับสนุนดา้นการศึกษา และฝึกอบรมบุคลากรจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การโดยเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบติังาน แกไ้ขปัญหา พฒันาองค์การไปสู่จุดมุ่งหมาย และยงัเป็นประโยชน์ต่อบุคลกรท่ี
สนใจกจ็ะมีช่องทางการพฒันาสายอาชีพและเพ่ิมรายไดจ้ากความสามารถท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอีกดว้ย 
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ดา้นค่านิยมทางอาชีพดา้นความมัน่คงปลอดภยั องค์การจดัเผยแพร่ทศันคติ วิสัยทศัน์ขององค์การ เพ่ือ
แสดงใหเ้ห็นว่าองคก์าร มีแผนการและแนวทางการหารายไดแ้ละมีงานหรือโครงการใหม่อยา่งต่อเน่ือง (องคก์ารไม่
ถูกปิดตวักลางคนั) ทั้ งน้ีรวมถึงกฎระเบียบ และการบังคบัใช้กฎระเบียบดงักล่าวท่ีตอ้งเป็นธรรมต่อบุคลากรใน
องค์การทุกคน และควรฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาให้เป็นท่ีปรึกษาหรือผูแ้นะน าในการช่วยหรือหาทางออกไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวัให้กบับุคลากรท่ีอยู่ใตบ้งัคบับญัชาได ้ในส่วนความปลอดภยัดา้นร่างกายองค์การ
สามารถจดัหาอุปกรณ์ในการท างานท่ีเหมาะสมกบังานดา้นโลจิสติกส์โดยค านึงถึงกฏหมาย ขอ้บงัคบัมาตรฐาน
ต่างๆ ไดแ้ก่ มาตรฐาน ISO พระราชบญัญติัความปลอดภยั ชีวะอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นตน้ 
ทั้งน้ีการจดัรางวลัดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

ดา้นค่านิยมดา้นความเป็นอิสระ สรรหาและคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างาน การตรวจสอบคุณสมบติั เช่น วุฒิ
การศึกษา ความรู้ ความสามารถ ฯลฯ องค์การควรท่ีจะพูดคุย ตกลงเก่ียวกบัรายละเอียดในการงานทุกๆดา้นให้
ชดัเจนก่อน เพ่ือท่ีจะท าให้ผูส้มคัรนั้นเขา้ใจว่าต าแหน่งงานและหน้าท่ีของตนท่ีสมคัรมานั้น เป็นส่ิงท่ีผูส้มคัรได้
เลือก และเป็นงานท่ีแสดงถึงความเป็นตวัของตวัเองอย่างแท้จริง ทั้งน้ีควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การได้
แสดงความคิด มีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการท างานท่ีอาจเป็นมาตรฐานใหม่ส าหรับองคก์ารทั้งน้ีเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการท างานให้ดียิ่งข้ึน ในดา้นสวสัดิการนั้นองค์การสามารถออกแบบสวสัดิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยมใน
ดา้นอิสระในการท างานอ่ืนๆได ้ 

ดา้นค่านิยมดา้นความเหมาะสมกบัความสามารถของตน ควรมีแผนการพฒันาองคก์าร โดยให้ไดท้ดลอง
ในส่ิงท่ีใหม่ๆ เช่น การโยกยา้ย (Rotation) ไปยงัหน้าท่ีต่างๆในสายงานเพ่ือท่ีจะเพ่ิมขีดสมรรถนะความสามารถ 
(Competency) และมีการสัมภาษณ์ถึงเป้าหมายของบุคลลากรในอนาคต บุคลลิกภาพ นิสยัส่วนตวั ใหค้วามรู้ในงาน
เช่น การแกปั้ญหาเบ้ืองตน้เพ่ือสร้างพ้ืนฐานท่ีดี ตลอดจนความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานในส่วนต่างๆรวมถึงช้ีแจง
ใหเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการโยกยา้ยดงักล่าวเพ่ือลดความขดัแยง้ก่อนตดัสินใจโยกยา้ย 

ดา้นค่านิยมทางความพอใจในการท างานกบัธรรมชาติ องค์การควรจดัหาปัจจยัท่ีจ าเป็นเป็นต่องานดา้น
วิศวกรรมในสายงานโลจิสติกส์ เช่น การอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มลูท่ีจ าเป็นจากฝ่ายต่างๆ เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัในการสนบัสนุนการท างาน สวสัดิการณ์ในการเดินทางเพ่ือไปปฏิบติังานนอกสถานท่ี อุปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคล เช่นหมวก ถุงมือ รองเท้า อุปกรณ์ป้องกันภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และจดัฝึกอบรมท่ีจ าเป็นต่อความปลอดภยัส าหรับงานโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ือมความรู้
ความเขา้ใจในความปลอดภยัในงาน เช่น หลกัสูตรการใชง้านและความปลอดภยัของระบบขนส่งรุ่นใหม่ท่ีองคก์าร
น ามาใช ้หลกัสูตรความปลอดภยัในระบบโลจิสติกส์ เป็นตน้ ส าหรับปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจใน
สถานท่ีท างาน เช่น การจดัมุมนัง่พกัผ่อน การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในองค์การ กิจกรรมหรืองานอดิเรกในช่วงเวลาพกั 
สถานท่ีออกก าลงักาย หอ้งนัง่สมาธิ หอ้งหนงัสือ โดยปัจจยัดงักล่าวอาจช่วยสนบัสนุนความพึงพอใจในองคก์ารให้
สูงข้ึน 
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การศึกษาความแตกต่างด้านปัจจยัทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน  
ระหว่างกลุ่มกรรมการบริหาร กบั กลุ่มพนักงาน กรณศึีกษา : องค์กรวชิาชีพส่ือมวลชน 

The Study on different factor of motivation for work between board of directors group 
and employee group Case Study Professional media organization 

พรศรินทร์ ศรีสวสัดิ์1 และ ทองทพิภา วริิยะพนัธ์ุ2 

Pornsarin Sreesawad and Thongtippha Viriyapan 

บทคดัย่อ  
              การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความเห็นเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของกลุ่ม
กรรมการบริหาร กบักลุ่มพนกังาน 2) เพ่ือการศึกษาปัจจยัท่ีใชใ้นการจ าแนกความแตกต่าง ระหว่างกลุ่มกรรมการบริหารกบั
กลุ่มพนกังาน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 ในเร่ือง ผลการปฏิบติังานของท่านเป็นท่ียอมรับของวงการวิชาชีพส่ือมวลชน , ผลการปฏิบติังานของท่าน น ามาซ่ึง
เกียรติยศ ช่ือเสียง และไดรั้บการยกย่อง ชมเชย , ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานใหอ้บรมเพ่ือการพฒันาตนเอง , ท่าน
พอใจกบัค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนในปัจจุบนั , ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การปฏิบติังานของหน่วยงาน , 
หน่วยงานท่านมีการก าหนดนโยบายไดช้ดัเจนและสามารถปฏิบติัได ้และสถานภาพของท่าน ถือว่าเป็นกระบอกเสียงหรือ
ผูแ้ทนใหก้บัคนในวงการวิชาชีพส่ือมวลชน  ในการต่อสู้เรียกร้องใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิเสรีภาพ ในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ท่ี
ถกูตอ้ง ครบถว้น รอบดา้น ใหก้บัคนในสงัคม  แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน โดยกลุ่มกรรมการบริหารจะใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ดงักล่าวมากกวา่กลุ่มพนกังาน        
ค าส าคัญ: ค าส าคัญท่ี 1 องค์กรวิชาชีพส่ือมวลชน , ค าส าคัญท่ี 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

 Abstract  
              The objective for this  plural For study on Los comentarios that have motivation to work between board of directors group 
and employee group  plural For study on factor that will be use for classify the difference of board of directors group and 
employee group The research result show that both example group have motivation for work not the same with significance 
from statistic at 0.05 in subject of The result from your work has been acceptance from Professional media circle, The result 
from your work has grant to honor fame and praise, you received support assistance from organization for self improvement, 
you satisfy on reward with your present salary, you has been one of the group to appoint policy for work at company, Your 
company has appoint policy as explicitly and able to archive and your status has representative for people in  Professional 
Media for strive and demand for freedom rights on present the information that legal accurate  all-around to people in the 
social as difference and as clear by board of directors group will be serious focus on this factor more than employee group . 
Keywords: Keyword 1 Professional media organization , Keyword 2 motivation for work 
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1. บทน า 
 
     การบริหารจดัการองคก์รในยคุปัจจุบนั ตอ้งมีการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของ การจูงใจ เพ่ือใหบุ้คลากรในองคก์ร
ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารและพนักงานไดมี้ส่วนในการพฒันาองค์กรให้มีคุณภาพร่วมกนั ดงันั้น ผูบ้ริหารองค์กรจึงมี
ความจ าเป็นตอ้งคน้หากลวิธีในการจูงใจบุคลากร ใหมี้ความรักในงาน มีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน เพ่ือสร้างผลการ
ปฏิบติังานท่ีดีใหก้บัองคก์ร ฉะนั้น ในการน าแรงจูงใจมาปรับใชก้บัการท างานภายในองคก์ร ผูบ้ริหารจะตอ้งทราบ
ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการจูงใจของบุคลากรว่า บุคลากรตอ้งการแรงจูงใจในการท างานดา้นใดบา้ง ซ่ึงแรงจูงใจในการ
ท างานจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของบุคคล 
     ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงความส าคญัของ “แรงจูงใจในการท างาน” โดยเฉพาะองคก์รเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร(Nonprofit 
Organization) กรณีศึกษา องคก์รวิชาชีพส่ือมวลชน ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนโดยกลุ่มผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือมวลชน
แขนงต่างๆ เพ่ือเป็นองค์กรกลางในการก ากบัดูแลกนัเองของส่ือ ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ส่ือมวลชน เป็นองคก์รในการต่อสูเ้รียกร้องทางดา้นสิทธิเสรีภาพ ใหค้วามช่วยเหลือสวสัดิการแก่สมาชิก นอกจากน้ี
องคก์รวิชาชีพยงัไดด้ าเนินการจดักิจกรรมดา้นการฝึกอบรม ส่งเสริมงานวิจยั และพฒันาทกัษะดา้นวิชาชีพให้กบั
ส่ือมวลชน นักวิชาการ นักศึกษา และภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข้อง องค์กรวิชาชีพส่ือมวลชน ด าเนินงานเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ไม่มีวตัถุประสงคใ์นเชิงพาณิชย ์ไม่แสวงหาก าไรหรือไม่หาผลประโยชน์เขา้สู่องคก์ร แต่จะมี
รายไดจ้ากการลงทะเบียน ค่าบ ารุงสมาชิก และรายไดจ้ากการสนบัสนุนของหน่วยงานภาคเอกชน  โดยจะน ารายได้
ไปจดักิจกรรมอนัเป็นประโยชนก์บัสมาชิก และน าไปพฒันาวงการวิชาชีพส่ือมวลชนในดา้นต่างๆ 
     องค์กรวิชาชีพส่ือมวลชน บริหารงานโดย “คณะกรรมการบริหาร” ซ่ึงเป็นคณะบุคคลท่ีผ่านระบบการคดัเลือก
จากสมาชิก ให้เป็นผูแ้ทนในการบริหารจัดการองค์กร ด ารงต าแหน่งตามวาระ ปฏิบัติงานโดยไม่มีค่าจา้งหรือ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนประจ า  แต่จะไดรั้บเงินค่าตอบแทนในการเขา้ร่วมการประชุม หรือค่าพาหนะเดินทางใน
การเขา้ร่วมการประชุมเป็นรายคร้ัง นบัวา่เป็นการท างานดว้ยจิตสาธารณะ 
     จากนโยบายสู่ฝ่ายปฏิบติั นัน่คือ “พนกังาน” ระดบัปฏิบติัการภายในองคก์ร  ซ่ึงปฏิบติังานตามนโยบายของคณะ
กรรมการบริหาร ท่ีมีการปรับเปล่ียนในช่วงระยะเวลาอนัรวดเร็ว ส่งผลใหพ้นกังานตอ้งปรับตวั เพ่ือเรียนรู้นโยบาย
และทศันคติของผูบ้ริหารในแต่ละชุด มีหน้าท่ีน านโยบายของคณะกรรมการ มาปฏิบติัให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีและมี
คุณภาพ ท าหนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกในดา้นต่างๆใหก้บัสมาชิก และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร โดยพนกังาน
จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ า ค่าล่วงเวลา โบนสั และสวสัดิการต่างๆ                        
     จะเห็นได้ว่า บุคลากรทั้ งสองกลุ่มท่ีกล่าวมาข้างต้น นับว่าเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรวิชาชีพ
ส่ือมวลชน  ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัในดา้นบุคลากร จึงสนใจท าการศึกษา เร่ือง ความแตกต่างดา้น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ระหว่าง กลุ่มกรรมการบริหาร กับกลุ่มพนักงาน ในองค์กรวิชาชีพ
ส่ือมวลชน  โดยจะน าผลการศึกษาเสนอเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากรขององคก์ร ใหเ้กิดความ
รักในงาน ก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร อนัจะน ามาซ่ึงผลงานท่ีดีและมีคุณภาพตามท่ีองคก์รตอ้งการ และเพ่ือเป็น
การรักษาไวซ่ึ้งกลุ่มคนท างานท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้คงอยู่ เพ่ือร่วมกนัพฒันาวงการวิชาชีพส่ือมวลชนให้มี
คุณภาพ และก่อใหเ้กิดการยอมรับท่ีดีในสงัคมต่อไป  
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วตัถุประสงค์การศึกษา  
     1. เพ่ือศึกษาระดบัความเห็นเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของกลุ่มกรรมการบริหาร กบักลุ่มพนกังาน    
     2. เพ่ือการศึกษาปัจจยัท่ีใชใ้นการจ าแนกความแตกต่าง ระหวา่งกลุ่มกรรมการบริหารกบักลุ่มพนกังาน   
ขอบเขตการศึกษา  
     ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ องค์กรวิชาชีพส่ือมวลชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 12 องค์กร ไดแ้ก่ 1.สมาคม
นกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย 2.ชมรมนกัข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ  3.สถาบนัอิศรา มูลนิธิพฒันา
ส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย 4.ชมรมนกัข่าวส่ิงแวดลอ้ม 5.สภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติ 6. สมาคมนกัข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย 7.สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 8. สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 9. ชมรมผูส่ื้อข่าว
อาเซียน 10. เครือข่ายสิทธิเสรีภาพส่ือมวลชนในเอเชียอาคเนย ์11. สมาคมหนงัสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศ
ไทย และ 12. สมาคมหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
นิยามศัพท์  
     องค์กรวิชาชีพส่ือมวลชน(Professional media organization)  หมายถึง องค์กรเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร(Nonprofit 
Organization)  จัดตั้ งข้ึนโดยการรวมกลุ่มของนักวิชาชีพส่ือมวลชน เพ่ือเป็นองค์กรกลางในการก ากับดูแลกันเองของ
ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ รวมถึงเป็นองค์กรในการต่อสู้เรียกร้องทางดา้นสิทธิเสรีภาพแห่งวงการวิชาชีพส่ือ ท าหน้าท่ีดูแล
ทางดา้นสวสัดิการสมาชิก และมีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากรทางดา้นส่ือสารมวลชน  
     องคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร(Nonprofit Organization)  หมายถึง องค์กรท่ีมีจุดมุ่งหมายสนับสนุนกลุ่มท่ีมีความเห็นพร้อง
ตอ้งกัน ลกัษณะการท างานทั้ งหมดไม่มีจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย ์ไม่หาผลประโยชน์เขา้สู่องค์กร แต่มีรายได้จากการ
ลงทะเบียน ค่าบ ารุงจากสมาชิก หรือเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไดม้าจากการบริจาคหรือจากการใหโ้ดยเสน่หา   
    กรรมการบริหาร(board of directors)  หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บคดัเลือกจากสมาชิกขององคก์ร ให้เป็นผูแ้ทนในการบริหาร
จัดการองค์กรวิชาชีพส่ือมวลชน เพ่ือส่งเสริมและท าประโยชน์ให้กับมวลสมาชิกตามวตัถุประสงค์ท่ีองค์กรวิชาชีพ
ส่ือมวลชนนั้นๆก าหนดไว ้ ไม่มีค่าตอบแทนท่ีเป็นรายไดป้ระจ า      
     พนกังาน(employee) หมายถึง บุคลากรฝ่ายปฏิบติัการภายในองคก์ร ท่ีปฏิบติังานตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร 
ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ า ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา โบนสั และสวสัดิการต่างๆ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจ าได้รับ 
     1.เพ่ือน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางให้กับผูบ้ริหารได้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 
กรรมการบริหารและพนกังาน เพ่ือน าไปปรับปรุงพฒันา หรือก าหนดนโยบายท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อนัจะ
น าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีองคก์รตอ้งการ       
   2. ผลการวจิยัน้ีสามารถน าไปใชใ้นการจ าแนกความแตกต่างดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของกลุ่มกรรมการบริหารและ
กลุ่มพนกังาน   
         

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549:242) กล่าวว่า การจูงใจ(Motivation) หมายถึง อิทธิพลภายในบุคคลซ่ึงจะก าหนด
ระดบัทิศทางและการใชค้วามพยายามในการท างานอย่างต่อเน่ืองการจูงใจจึงเป็นแรงผลกัดนัภายในท่ีท าใหบุ้คคล
เกิดความคิดริเร่ิม ควบคุม รักษาพฤติกรรมและการกระท า  ซ่ึงเป็นเหตุให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีเช่ือมัน่ว่าจะสามารถ
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บรรลุเป้าหมายได ้ และ Robbin (1996 อา้งถึงใน ภาวินี เพชรสวา่ง,2554:54) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความตั้งใจ 
เต็มใจท่ีจะลงแรง พยายามตอบสนองเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงความพยายามนั้นตอ้งตอบสนองความตอ้งการส่วน
บุคคลดว้ยนัน่เอง  จากค าจ ากดัความดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัขอสรุปความหมายของ แรงจูงใจ เพ่ือใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ีว่า แรงจูงใจ คือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความคิด ความต้องการ เฉพาะบุคคลท่ีส่งผลให้บุคคลเกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
     ทฤษฎีสองปัจจยั (Herzberg’s Two factors Theory) ของ เฟรเดอริคเฮอร์เบอร์ก(Frederick Herzberg) นกัวิชาการ
ชาวอเมริกา ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบติังานของมนุษย์ โดยกล่าวว่า บุคคลจะมีความตอ้งการในงานท่ี
แตกต่างกนัซ่ึงอยู่กบัปัจจยัส าคญั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1.ปัจจยัจูงใจ(Motivational Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานโดยตรงเพ่ือจูงใจให้คนรักงาน ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั คือ ความส าเร็จในการท างานของบุคคล,การไดรั้บการ
ยอมรับนับถือ,ลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ ,ความรับผิดชอบ,ความก้าวหน้า และ 2.ปัจจัยค ้ าจุน(Hygiene Factors) 
หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างานของบุคคล ประกอบดว้ย 7 ปัจจยัคือ เงินเดือน
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานประกอบไปดว้ยผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน,สถานภาพของอาชีพ
นโยบายและการบริการ,สภาพการท างาน,ความมัน่คงในงาน ,วิธีการปกครองและบงัคบับญัชา  
     ทฤษฎีท่ีน ามาใชป้ระกอบงานวิจยั ไดแ้ก่ ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’sNeeds Hierarchy 
Theory) ทฤษฏีจูงใจ ERG ของแอลเดอร์เฟอร์(Alderfer’s ERG Theory) ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory) 
ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal-Setting Theory) และ แนวความคิดทฤษฎีความสมัพนัธ์ ( Elton  Mayo)  
    บุบผา เมฆศรีทองค า และ ขจรจิต บุนนาค (2553) ศึกษาเร่ือง บทบาทและความคาดหวงัต่อสภาการหนงัสือพิมพ์
แห่งชาติ  ในการก ากบัจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนงัสือพิมพผ์ลการวิจยัพบวา่กลุ่มผูป้ระกอบวิชาชีพหนงัสือพิมพแ์ละ
กลุ่มผูบ้ริโภคส่ือเห็นว่าในรอบปีท่ีผ่านมาสภาการหนงัสือพิมพไ์ม่ประสบผลส าเร็จในการท าหนา้ท่ีควบคุมกนัเอง     
เน่ืองจากสภาการหนงัสือพิมพ์ไม่มีอ านาจตามกฎหมาย  และเสนอให้สังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การท างานของหนงัสือพิมพ/์นกัหนงัสือพิมพม์ากข้ึน         
     BetimRexhaj (2011) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการท างาน องค์กรท่ีแสวงหาก าไร และองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร 
(Motivation to work in for-profit and not-for-profit organizations) โดยศึกษากลุ่มตวัอย่างในประเทศสวีเดน for-
profit organization in Växjö“Atteviks” and the other was NPO “Macken” ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจในการท างาน
องคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร คือ มีความตอ้งการประสบความส าเร็จ รักเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั มีศกัด์ิศรีในตวัเอง ชอบการ
ท างานท่ีมีอิสระ ตอ้งการเป็นท่ียอมรับในองค์กร ตอ้งการพฒันาทัศนคติ และประสบการณ์ส่วนบุคคล โดยจะ
ท างานดว้ยความเตม็ใจ มีความรักในงานท่ีท า มีความมุ่งมัน่เพ่ือผลประโยชนส่์วนร่วม มากกวา่ผลประโยชนส่์วนตวั   
     พิริยะ ผลพิรุฬห์(2557) ไดส้รุปผลงานวิจยั เร่ือง การจดัการองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร (Nonprofit Management) 
เพ่ือการพฒันาประเทศไทย วา่ องคก์รไม่แสดงหาผลก าไรจ าเป็นตอ้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการโดยควรให้
ความส าคญัในการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่นโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือท่ีจะเป็นส่วนหน่ึง
ของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบการขององค์กรและน ามาสู่การไดรั้บเงินบริจาคทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งน้ีผูจ้ดัการองคก์รไม่แสดงหาผลก าไรควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทกัษะของเจา้หนา้ท่ีในการใช้
เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  นอกจากบทบาทในการด าเนินโครงการ
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เพ่ือพฒันาสังคมแลว้ องคก์รไม่แสวงหาผลก าไรยงัจ าเป็นตอ้งใหแ้น่ใจวา่เงินบริจาคท่ีเขา้มาในองคก์รนั้นถกูใชอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
    

3. วธิีการศึกษา 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มกรรมการบริหาร จ านวน 100 คน และกลุ่มพนักงาน จ านวน 80 คน                
ท่ีปฏิบติังานในองคก์รวิชาชีพส่ือมวลชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
     กลุ่มตัวอย่างในส่วนของกลุ่มกรรมการบริหารท่ีจะศึกษา โดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน  (Krejele& 
Morgan) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ± 5% จะไดก้ลุ่มตวัอย่าง 80 คน จากประชากร
ทั้งหมด 100 คน ส่วนกลุ่มพนกังาน เกบ็ตวัอยา่งพนกังานทุกคนในทุกองคก์ร รวมจ านวน 80 คน    
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถาม(Questionnaires) โดยสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
ต่างๆ ตลอดจนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
     การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลของกลุ่มกรรมการบริหารและกลุ่มพนักงาน โดยใช้การสุ่ม
ตวัอย่างแบบโควตา้(Quota Sampling) โดยน าแบบสอบถามไปขอความร่วมมือให้กลุ่มตวัอย่างช่วยกรอกขอ้มูล 
จ านวน 160 ชุด  โดยแบ่งเป็นกลุ่มกรรมการบริหาร จ านวน 80 ชุด และกลุ่มพนกังาน จ านวน 80 ชุด   
     การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติท่ีน ามาใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี     
     1.การวิเคราะห์แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ใชวิ้ธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ  
     2.วิเคราะห์ระดบัความเห็นท่ีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และการแปรผล (Likert Scale) โดยใช้วิธีการหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
     3.การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มดว้ย ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 , การวิเคราะห์ความแตกต่างโดย
ใช้การทดสอบดว้ย Chi-Square การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มด้วย Discriminant Analysis และ การ
วิเคราะห์ความสามารถในการจ าแนกหาความแตกต่าง ระหว่าง 2 กลุ่ม Discriminant Function , Discriminant 
Loading , Standardized Coefficients   
 

4. ผลการศึกษา 
    4.1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล  
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 40 ปี  ข้ึน
ไป มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มกรรมการบริหาร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อาย ุ40 ปีข้ึนไป มีการศึกษาระดบัปริญญาโท ไดรั้บค่าตอบแทนต่อเดือน ต ่ากวา่ 1,000 บาท ในขณะท่ี กลุ่มพนกังาน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25 - 30 ปี  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 1,501-2,000 บาท      
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     4.2 ผลการศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน ของกลุ่มกรรมการบริหาร และกลุ่มพนักงาน    
     ผลการศึกษา พบว่า ระดับความเห็น ของกลุ่มกรรมการบริหาร กับ กลุ่มพนักงาน ท่ีมีต่อปัจจัยท่ีท าให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงจากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มดว้ย ANOVA  พบวา่ ทั้งสองกลุ่มมีระดบั
ความเห็นท่ีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีเป็นเพราะลกัษณะการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั แต่ก็
ยงัมีบางปัจจยัท่ีทั้ง 2 กลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสามารถอธิบายไดจ้ากผลการศึกษาทั้ง 6 ปัจจยั ดงัน้ี      

ปัจจยั ต าแหน่งงาน Mean ระดบั 
ความเห็น 

ความ
แตกต่าง 

1.ปัจจยัจูงใจ : ความส าเร็จในการท างานของบุคคล 
1.1 ผลการปฏิบัติงานของท่านเป็นท่ียอมรับของ
วงการวิชาชีพส่ือมวลชน 

กรรมการบริหาร 4.06 เห็นดว้ย  

 พนกังาน 3.40 เฉยๆ 
1.2 ผลการปฏิบติังานของท่าน น ามาซ่ึงเกียรติยศ 
ช่ือเสียง และไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย 

กรรมการบริหาร
พนกังาน 

3.75 
3.29 

เห็นดว้ย 
เฉยๆ 

 

 
1.3 ท่านพอใจในผลงานท่ีท่านรับผิดชอบ    กรรมการบริหาร 4.10 เห็นดว้ย × 

พนกังาน 3.78 เห็นดว้ย 
2.ปัจจยัจูงใจ : ลกัษณะของงานที่ปฏิบัติ   
2.1 ท่านมีส่วนร่วมในการออกแบบงานท่ีท่าน
รับผิดชอบ 

กรรมการบริหาร 4.34 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
พนกังาน 3.53 เห็นดว้ย 

2.2 ลกัษณะงานท่ีท่านรับผิดชอบ ตรงกบัความรู้ 
ความสามารถ 

กรรมการบริหาร 4.28 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
พนกังาน 3.66 เห็นดว้ย 

2.3 ท่านเขา้ใจงานในหนา้ท่ี ท่ีตอ้งรับผิดชอบ และ
สามารถปฏิบติังานนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

กรรมการบริหาร 4.30 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
พนกังาน 3.89 เห็นดว้ย 

2.4 ท่านปฏิบติังานอยูภ่ายใตห้ลกัจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของส่ือมวลชน     

กรรมการบริหาร 4.75 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
พนกังาน 4.20 เห็นดว้ย 

2.5 งานท่ีท่านปฏิบติัอยูน่ั้น มีส่วนช่วยพฒันา
บุคคลากรในวงการวิชาชีพส่ือมวลชนใหเ้ป็นส่ือท่ีดี
และมีคุณภาพ ภายใตห้ลกัจริยธรรม  จรรยาบรรณ 
ของส่ือมวลชน   

กรรมการบริหาร 4.64 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  

พนกังาน 3.99 เห็นดว้ย 

2.6 งานท่ีท่านรับผิดชอบมีความทา้ทาย กรรมการบริหาร 4.54 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
พนกังาน 4.08 เห็นดว้ย 

2.7 ท่านมีอิสระในการปฏิบติังานสูง กรรมการบริหาร 4.48 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
พนกังาน 3.58 เห็นดว้ย 

2.8 ท่านสามารถน าประสบการณ์ส่วนตวัและ
แนวคิดใหม่ๆมาปรับใชใ้นการปฏิบติังาน 

กรรมการบริหาร 4.45 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
พนกังาน 3.65 เห็นดว้ย 
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ปัจจยั ต าแหน่งงาน Mean ระดบั 
ความเห็น 

ความ
แตกต่าง 

2.9 ผลการปฏิบติังานของท่าน มีความโปร่งใส่  
และสามารถตรวจสอบได ้

กรรมการบริหาร 4.76 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง × 
พนกังาน 4.48 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

3.ปัจจยัจูงใจ : ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 

5.2 ท่านรับฟังความเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพ่ือน
ร่วมงาน 

กรรมการบริหาร 4.66 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง × 
พนกังาน 4.25 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

5.3 ท่านเคารพในความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน กรรมการบริหาร 4.64 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง × 
พนกังาน 4.33 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

5.4 การปฏิบติังานของท่าน สามารถสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดี ท่ีก่อใหเ้กิด  เครือข่ายความ
ร่วมมือในดา้นต่างๆ จากบุคคลและองคก์ร  
ทั้งภายในและภายนอก 

กรรมการบริหาร 4.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
พนกังาน 4.09 เห็นดว้ย  

6.ปัจจยัค า้จุน : สถานภาพของอาชีพ   
6.1 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน 

กรรมการบริหาร 
พนกังาน 

4.40 
2.84 

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
เฉยๆ 
 
 

 

3.1 ท่านมีโอกาสในการพฒันาศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน 

กรรมการบริหาร 4.00 เห็นดว้ย × 
พนกังาน 3.53 เห็นดว้ย 

3.2 ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานใหอ้บรม
เพ่ือการพฒันาตนเอง 

กรรมการบริหาร 3.78 เห็นดว้ย  
พนกังาน 3.24 เฉยๆ 

4.ปัจจยัค า้จุน : เงนิเดอืน /ค่าตอบแทน 
4.1 ส าหรับกรรมการบริหาร : ท่านพอใจกบั
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมประชุม หรือ  
ค่าพาหนะเดินทาง ในปัจจุบนั 
ส าหรับพนักงาน : ท่านพอใจกบัค่าตอบแทนท่ีเป็น
เงินเดือนในปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 3.84 เห็นดว้ย  

พนกังาน 3.34 เฉยๆ 

4.2 ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบัต าแหน่ง
หนา้ท่ีการท างาน 

กรรมการบริหาร 3.84 เห็นดว้ย × 
พนกังาน 3.41 เห็นดว้ย 

4.3 ท่านพอใจกบัค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่เงิน เช่น 
ช่ือเสียง สวสัดิการ สิทธิประโยชนใ์นดา้นต่างๆ   

กรรมการบริหาร 3.96 เห็นดว้ย × 
พนกังาน 3.50 เห็นดว้ย 

5.ปัจจยัค า้จุน : ความสัมพนัธ์กบัผู้ร่วมงาน 
5.1 ท่านใหค้วามส าคญักบัการท างานเป็นทีม กรรมการบริหาร 

พนกังาน 
4.56 
4.23 

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

× 
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ปัจจยั ต าแหน่งงาน Mean ระดบั 
ความเห็น 

ความ
แตกต่าง 

6.2 หน่วยงานท่านมีการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายการปฏิบติังาน  ไดช้ดัเจนและสามารถ
ปฏิบติัได ้

กรรมการบริหาร 4.25 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  

พนกังาน 3.39 เฉยๆ 

6.3 ท่านเป็นก าลงัส าคญัใหก้บัองคก์ร กรรมการบริหาร 4.10 เห็นดว้ย × 
พนกังาน 3.56 เห็นดว้ย 

6.4 สถานภาพของท่าน ถือวา่เป็นกระบอกเสียงหรือ
ผูแ้ทนใหก้บัคนในวงการวิชาชีพส่ือมวลชน  ในการ
ต่อสูเ้รียกร้องใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิเสรีภาพ ในการ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น รอบดา้น 
ใหก้บัคนในสังคม   

กรรมการบริหาร 4.40 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  

พนกังาน 3.23 เฉยๆ 

6.5 ท่านไดรั้บความเป็นธรรมจากองคก์รเม่ือมี
ปัญหาในการปฏิบติังาน     

กรรมการบริหาร 4.26 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
พนกังาน 3.90 เห็นดว้ย 

6.6 อาชีพของท่านเป็นท่ียอมรับของสงัคม และ
วงการวิชาชีพส่ือมวลชน 

กรรมการบริหาร 4.16 เห็นดว้ย × 
พนกังาน 3.70 เห็นดว้ย 

 
     4.3 ผลการศึกษาปัจจยัที่ใช้ในการจ าแนกความแตกต่าง ระหว่างกลุ่มกรรมการบริหารกบักลุ่มพนักงาน  
     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็แบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 160 ชุด ท่ีผา่นการค านวณดว้ยวิธีทาง
สถิติ ได้แก่ ANOVE  ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 , Discriminant Loading , Standardized Coefficients เพ่ือค้นหาข้อ
ค าถามส าคญัท่ีใชจ้ าแนกกลุ่ม 2 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มกรรมการบริหารมีระดบัความเห็นดา้นแรงจูงใจ ต่อเร่ือง 1) ผลการ
ปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับของวงการวิชาชีพส่ือมวลชน 2) การปฏิบติังานอยู่ภายใตห้ลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของส่ือมวลชน 3) มีอิสระในการปฏิบัติงานสูง 4) การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 5) สถานภาพของท่าน ถือว่าเป็นกระบอกเสียงหรือผูแ้ทนให้กบัคนในวงการวิชาชีพส่ือมวลชน  ในการ
ต่อสู้เรียกร้องให้ไดม้าซ่ึงสิทธิเสรีภาพ ในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น รอบดา้น ให้กบัคนใน
สังคม   สูงกว่ากลุ่มพนกังาน ทั้งน้ีจึงสามารถกล่าวไดว้่า ขอ้ค าถามดงักล่าวขา้งตน้สามารถใชใ้นการจ าแนกความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่มกรรมการบริหารและกลุ่มพนกังานไดเ้ป็นอยา่งชดัเจน   
 
     4.4 ผลการส ารวจความเห็น เร่ืองปัญหาและอุปสรรคที่มผีลต่อการปฏิบัตงิานในองค์กรวชิาชีพส่ือ  
      ผูวิ้จยัไดท้ าการส ารวจ ในเร่ืองของปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานในองค์กรวิชาชีพส่ือ พบว่า       
กลุ่มกรรมการบริหาร  จากผลการส ารวจความเห็นดา้นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน สามารถล าดบัความ
คิดเห็น จากมากไปนอ้ย 5 ล าดบั ดงัน้ี 1)บทบาทการท าหนา้ท่ี ก ากบัดูแลกนัเองของส่ือ ยากท่ีจะปฏิบติัให้เกิดเป็น
รูปธรรม ล าดบัท่ี 2) และ 3) มีความเห็นตรงกนัเร่ือง ขาดการกระตุน้ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้
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มามีส่วนร่วม  4)ทศันคติในการท างานท่ีแตกต่างกนัระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่  5)องค์กรตน้สังกดั ไม่ให้
ความส าคญักบัการส่งบุคลากรเขา้มาร่วมงานในองคก์รวิชาชีพส่ือมวลชน    
     กลุ่มพนักงาน จากผลการส ารวจความเห็นดา้นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน สามารถล าดบัความคิดเห็น 
จากมากไปนอ้ย 5 ล าดบั ไดด้งัน้ี  1) ความมัน่คงทางดา้นการเงินขององค์กร 2) วฒันธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 3) รูปแบบการด าเนินงานท่ีไม่ชดัเจน 4) การปรับเปล่ียนกรรมการบริหารในช่วงระยะเวลา
อนัรวดเร็ว ส่งผลต่อการปรับตวัของพนกังาน 5) เงินเดือนและสวสัดิการนอ้ย  

 
5.  สรุปผลการศึกษา  
        จากการศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ระหว่างกลุ่มกรรมการบริหาร กบั
กลุ่มพนกังาน ท่ีปฏิบติังานในองค์กรวิชาชีพส่ือมวลชน พบว่า ทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั 0.05 ซ่ึง
โดยภาพรวมมีความเห็นอยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ย แต่ยงัมีบางปัจจยัท่ีทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นในระดบัท่ีแตกต่างอย่าง
ชดัเจน ไดแ้ก่ ผลการปฏิบติังานของท่านเป็นท่ียอมรับของวงการวิชาชีพส่ือมวลชน , ผลการปฏิบติังานของท่าน 
น ามาซ่ึงเกียรติยศ ช่ือเสียง และไดรั้บการยกย่อง ชมเชย , ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานใหอ้บรมเพ่ือการ
พฒันาตนเอง , ท่านพอใจกบัค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนในปัจจุบนั , ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน , หน่วยงานท่านมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการปฏิบติังาน  ไดช้ดัเจนและสามารถ
ปฏิบติัได ้และสถานภาพของท่าน ถือว่าเป็นกระบอกเสียงหรือผูแ้ทนใหก้บัคนในวงการวิชาชีพส่ือมวลชน  ในการ
ต่อสู้เรียกร้องให้ไดม้าซ่ึงสิทธิเสรีภาพ ในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น รอบดา้น ให้กบัคนใน
สังคม  โดยกลุ่มกรรมการบริหารมองว่าปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ในขณะท่ี
กลุ่มพนกังานกลบัมีความเห็นต่อปัจจยัดงักล่าวในระดบั เฉยๆ  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้     
     จากผลการวิจยั พบวา่ ยงัมีบางปัจจยัท่ีองคก์รควรใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มของพนกังาน ไดแ้ก่  
     1.เร่ืองผลการปฏิบติังานของท่าน น ามาซ่ึงเกียรติยศ ช่ือเสียง และไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย จากการวิจยัพบวา่ กลุ่ม
พนกังาน มีความเห็นต่อเร่ืองน้ี ในระดบั เฉยๆ ดงันั้น องค์กรควรสร้างการรับรู้และความรู้สึกร่วม ระหว่างระดบั
ผูบ้ริหารกบัพนกังานระดบัผูป้ฏิบติัการ ถึงผลการด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงถา้ผลการปฏิบติังานนั้นน ามาซ่ึงการ
ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย กค็วรใหพ้นกังานรับรู้ดว้ย วา่ค าช่ืนชมนั้นมาจากผลการปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึงจะท าให้
พนกังานเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานท่ีรับผิดชอบ และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน และในขณะเดียวกนัหากองคก์รเกิดปัญหา พนกังานกจ็ะเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหานั้นเช่นกนั      
     2.ท่านไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานให้อบรมเพ่ือการพฒันาตนเอง จากการวิจยัพบว่า กลุ่มพนักงาน มี
ความเห็นต่อเร่ืองน้ี ในระดบั เฉยๆ ดงันั้น องค์กรควรให้การสนับสนุนพนักงาน ให้ไดรั้บการอบรมเพ่ือพฒันา
ตนเองในดา้นต่างๆ ซ่ึงนอกจากจะช่วยพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์รแลว้ ยงัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพต่อ
ผลการด าเนินงานขององคก์รใหดี้ยิ่งข้ึน     



 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                               757  
 

     3. พอใจกบัค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนในปัจจุบนั จากการวิจยัพบว่า กลุ่มพนักงาน มีความเห็นต่อเร่ืองน้ี ใน
ระดบั เฉยๆ แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร ดงันั้น องคก์รควรน าแรงจูงใจในดา้นอ่ืนๆมาใชใ้หม้าก
ข้ึน ดงัเช่นผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ พนกังานจะใหค้วามส าคญักบัการท างานเป็นทีม ฉะนั้นควรใหก้ารสนบัสนุนการ
ท างานเป็นทีม ปรับการใหร้างวลัในรูปแบบทีม ซ่ึงนอกจากจะช่วยสร้างความสามคัคีแลว้ ยงัช่วยสร้างแรงจูงใจให้
พนกังานเกิดความรักในงาน เพ่ือนร่วมงาน อนัจะน าไปสู่ผลการปฏิบติังานท่ีดีใหก้บัองคก์ร     
     4. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การปฏิบัติงานของหน่วยงาน จากการวิจยัพบว่า กลุ่มพนักงาน มี
ความเห็นต่อเร่ืองน้ี ในระดบั เฉยๆ ดงันั้น องค์กรควรเปิดโอกาสให้พนกังานในระดบัปฏิบติัการ ไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย การปฏิบติังานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนกังานไดรู้้สึกว่าตนเป็น
ส่วนหน่ึงในการออกแบบงานท่ีรับผิดชอบและเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์ร รวมทั้งยงัช่วยใหพ้นกังาน
เกิดความเขา้ใจในนโยบายองคก์รมากยิ่งข้ึน และสามารถปฏิบติังานไดต้รงกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร     
     5. สถานภาพของท่าน ถือว่าเป็นกระบอกเสียงหรือผูแ้ทนให้กบัคนในวงการวิชาชีพส่ือมวลชน  ในการต่อสู้
เรียกร้องให้ไดม้าซ่ึงสิทธิเสรีภาพ ในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น รอบดา้น ให้กบัคนในสังคม  
จากการวิจยัพบว่า กลุ่มพนกังาน มีความเห็นต่อเร่ืองน้ี ในระดบั เฉยๆ อาจเน่ืองมาจากสถานภาพของพนกังานไม่
สามารถใช้เป็นกระบอกเสียงแทนคนในวิชาชีพไดโ้ดยตรง แต่พนักงานสามารถเป็นหน่วยสนบัสนุนการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการบริหาร ใหเ้ป็นกระบอกเสียงหรือผูแ้ทนใหก้บัคนในวงการวิชาชีพส่ือมวลชนได ้ เช่น พนกังาน
มีส่วนช่วยติดต่อประสานงานระหว่างองคก์ร การจดัท าเอกสาร  การประชาสมัพนัธ์และช่วยอ านวยความสะดวกใน
ดา้นต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงจะถือไดว้า่พนกังานกเ็ป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในการสนบัสนุนบทบาทการท าหนา้ท่ีใหก้บัผูแ้ทน
ส่ือมวลชนได ้          
 
ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป   
     1. เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงคุณภาพ ควรเพ่ิมเติมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ดว้ยการสมัภาษณ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลึก  
     2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี เลือกใชก้ลุ่มตวัอย่างเพียงบางองค์กรเท่านั้น ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดค้วามเห็นท่ีหลายหลาย
และครบถว้นรอบดา้น ควรขยายขอบเขตการศึกษาใหค้รอบคลุมองคก์รวิชาชีพส่ือมวลชนใหค้รบทุกส่ือ ทั้งในส่วน
กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค      
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ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการจดัการตลาดภายในองค์กรกบัปัจจยัด้านการ
เป็นสมาชิกที่ดขีององค์กร ของพนักงานระดบั 6-8 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Relationship between internal marketing management and 
OrganizationalCitizenship factors among staffs rank 6-8 work at 

the Tourism Authority of Thailand 
ววิสัว ีทองสันตติ์1และ โรจนศักดิ์ โฉมวไิลลกัษณ์2 

Wiwassawee Tongsan and Rojanasak Chomvilailuk 

บทคดัย่อ 
               การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการจดัการตลาดภายในองคก์รกบัปัจจยั
ด้านการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ของพนักงานระดับ 6-8 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 200 คน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 41- 50 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ล าดบัขั้นของต าแหน่งงานคือ ระดบั 6 ท างานท่ี ททท. 
มากกวา่ 20 ปี หน่วยงานท่ีสงักดัคือ ดา้นบริหาร และปฏิบติังานท่ีส านกังานใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การตลาดภายในเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ 1.) ดา้นการส่ือสารภายในองค์กร และ 2.) ความพึงพอใจในการท างาน อยู่ใน
ระดบัมากแตกต่างกนัไปตามรายดา้น และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รในระดบัมาก ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  
 

ค าส าคัญ: การตลาดภายใน, ความพึงพอใจ, การส่ือสารภายใน, สมาชิกท่ีดีขององค์กร, การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

Abstract 
               The purpose of this research was to investigate the relationships between internal marketing  
management and organizational citizenship factors among staffs level 6-8 who work at the Tourism Authority of 
Thailand (TAT) by using questionnaire for collecting data from 200 respondents. The results show that most of 
respondents are female, age range 41-50 years old, Bachelor’s Degree, rank 6, work at TAT more than 20 years, 
belong to administrative department, and operate at head office. The opinion of respondents toward internal 
marketing in each aspect including 1) communication in organization, and 2) satisfaction with work at high level 
in the several aspects and have positive relationship with organizational citizenship at high level and have 
significant satisfaction with work (0.05). 
Keywords: internal marketing, Satisfaction, communication in organization, organizational citizenship, Tourism 
Authority of Thailand (TAT) 
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1. บทน า 
 
          การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถือเป็นหน่วยงานหลกัในการท าหนา้ท่ีดูแลดา้นตลาดการท่องเท่ียว
มากกว่า 50 ปี โดยมีพนัธกิจเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย ทั้ งในส่วนของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Tourism Industry) และอุตสาหกรรมท่องเท่ียวภายในประเทศ (Thai 
Tourism Industry) แม้ว่ารายได้จากการท่องเท่ียวจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน แต่สถานการณ์ด้านการท่องเท่ียวตาม
แผนพฒันาท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2559 รายงานวา่สถานการณ์การแข่งขนัระหวา่งประเทศดา้นการท่องเท่ียว
มีแนวโน้มสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั ประกอบกบัวิสัยทศัน์ของ ททท. ท่ีมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นเลิศในระดบัสากลดา้น
การตลาดท่องเท่ียวยุคใหม่ หน่ึงในพนัธกิจของ ททท. คือการพฒันาระบบการจดัการ ททท. ให้ไดม้าตรฐาน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA: State Enterprise Performance Appraisal) ท่ีให้
ความส าคญักบับุคลากรในการด าเนินงานใหบ้รรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีตั้งไว ้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
หรือ SEPA เป็นระบบท่ี ส านักงาน-คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จดัท าข้ึนเพ่ือประเมินผลการท างานของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการท างานท่ีดี การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย เป็นหน่ึงในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีถูกจดัอยู่ในกลุ่ม BB ท่ีจะตอ้งเขา้สู่ระบบ SEPA เต็มขั้นในปี พ.ศ.
2557 ทั้งน้ีผลการประเมินคะแนนรัฐวิสาหกิจในกลุ่ม BB จ านวน 14 แห่ง ประจ าปีบญัชี พ.ศ.2556 การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยไดผ้ลคะแนนต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานและอยู่ในระดบัต ่าสุดเม่ือเทียบกบัองคก์รรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ท่ี
อยูใ่นหมวดเดียวกนั ปัญหาของ ททท. คือ จะท าอยา่งไรเพ่ือพฒันาผลการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    
   การท าการตลาดภายนอกใหป้ระสบความส าเร็จนั้น ตอ้งเร่ิมท่ีสมาชิกในองคก์รก่อน โดยถือว่าสมาชิกของ
องค์กรเป็นลูกคา้ภายใน และงานท่ีท าเป็นสินคา้ภายใน องค์กรจึงตอ้งสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานใหส้มาชิก
เกิดความรู้สึกรักในงานท่ีท าและผกูพนักบัองคก์ร ซ่ึงถา้ลูกคา้ภายในหรือสมาชิกในองคก์รมีขวญัและก าลงัใจดี ผล
การท างานก็จะดี ส่งผลใหลู้กคา้ภายนอกเกิดความพึงพอใจ (Yang, 2010) ดงันั้น องคก์รจึงตอ้งสร้างความพึงพอใจ
แก่สมาชิกในองคก์ร เพ่ือใหส้มาชิกเกิดก าลงัใจและความร่วมมือในการด าเนินการตามบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละภาค
ส่วน เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการการตลาดภายนอกองคก์ร ปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการท า
การตลาดภายในองค์กรคือ การท่ีพนักงานหรือสมาชิกในองค์กรมีความพึงพอใจ (Lings, 2000 อา้งใน อจัฉรียา 
ศกัด์ินรงค์) เพราะนอกจากจะมีผลต่อการปฏิบติังานแลว้ยงัส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ซ่ึง
เป็นพฤติกรรมท่ีประกอบไปดว้ย การใหค้วามช่วยเหลือ ความส านึกในหนา้ท่ี ความอดทนอดกลั้น และการค านึงถึง
ผูอ่ื้น ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดจากการให้รางวลัอย่างเป็นทางการขององค์กร แต่เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ี
เกิดข้ึนอย่างเต็มใจท่ีจะปฏิบติัอย่างเต็มท่ีเกินกว่าบทบาทท่ีตนรับผิดชอบ อนัน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรเป็นอย่างดี (ปรียาภรณ์ เวียงเกา้. 2553)  ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัดา้นการจดัการตลาดภายในองค์กรกบัปัจจยัดา้นการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของพนกังานระดบั 6-8 การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ดา้นการตลาดภายในขององคก์ร และสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่พนักงาน และมุ่งส่งเสริมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร อันจะสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่องคก์รมากยิ่งข้ึน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

          การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการจดัการตลาดภายในองคก์รกบัปัจจยัดา้นการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์รของพนกังานระดบั 6-8 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เพ่ือใหพ้ฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร 
โดยอา้งอิงทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการตลาดภายใน 
          การตลาดภายใน คือ การมองพนกังานเป็นลูกคา้ภายในและเปรียบงานเหมือนผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผลิตภณัฑ์ควร
ตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของลกูคา้เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร (Preston and Steel.2002) 
          การตลาดภายใน (Internal Marketing) เป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคญักบับุคลากรในองค์กรและมองพนกังาน
ขององค์กรเป็นลูกคา้ภายใน และมองงานท่ีท าว่าเป็นสินคา้อย่างหน่ึง ดงันั้น การท าการตลาดภายในโดยการสร้าง
ขวญัก าลงัใจในการท างานกจ็ะส่งผลใหง้านท่ีออกมานั้นมีประสิทธิภาพดว้ย (Berry, 1981)   

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ  
          ทฤษ ฎีสองปัจจัย  (Two-factors Theory) ห รือทฤษฎีการ จูงใจของเฮิ ร์ก เบิ ร์ก  (Herzberg's Theory of 
Motivation) (Herzber, 1959) เช่ือว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานของบุคลากรในองคก์รเป็นผลมาจากความพอใจและ
ความไม่พอใจของสมาชิกในองคก์ร (อา้งใน จิราภรณ์ ขวญับวั, 2546: 17) ดงัน้ี 
          1. ปัจจยัจูงใจ (Motivates Factors) เป็นปัจจยักระตุน้ให้คนท างาน ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั คือ ความส าเร็จใน
การท างาน (Achievement) การไดรั้บการยอมรับนับถือ (Recognition) ลกัษณะของงานท่ีท า (Work Itself) ความ
รับผิดชอบ (Responsibility) และความกา้วหนา้ (Advancement and Growth) 
          2. ปัจจัยค ้ าจุน  หรือ ปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยท่ี ช่วยสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
ประกอบดว้ย 5 ปัจจัยคือ การควบคุมงาน (Supervision) สภาพการท างาน (Working Conditions) ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล (interpersonal Relationships) ค่าตอบแทนและความมัน่คงในการท างาน (Pay and Job Security) และ 
นโยบายขององคก์ร (Company Policies)  

2.3  แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์กร 
แนวคิด เก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี 2 รูปแบบ คือ (Williams and Anderson, 1991 

อา้งถึงใน James และคณะ, 2002: 93-108) 

          1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมุ่งสู่บุคคล (Organizational Citizenship Behavior Directed 

Toward Individuals-OCB-I) เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์เฉพาะหนา้ต่อบุคคล เช่น การช่วยเหลือผูอ่ื้นในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบังานหรือปัญหาในงาน เป็นตน้ 

          2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีมุ่งสู่องคก์าร (Organizational -Citizenship Behavior Directed 

Toward Organization-OCB-O) เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อองคก์ารโดยทัว่ไป 
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          Organ (1997 อา้งถึงใน James และคณะ, 2002: 93-108) ไดอ้ธิบายถึงแนวคิดดงักล่าวว่า OCB-I นั้นไดแ้ก่มิติ

ของ พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ และพฤติกรรมความสุภาพอ่อนนอ้ม ส่วน OCB-O ไดแ้ก่ มิติของ พฤติกรรม
ความส านึกในหนา้ท่ี 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
         อจัฉรียา ศกัด์ินรงค ์( 2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของตลาดภายในท่ีมีต่อความเป็นเลิศทางการบริการอง
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยพบว่า ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเห็นดว้ยกบัการท าการตลาดภายในใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ดา้นการติดต่อส่ือสารภายใน เช่น ธุรกิจเช่ือมัน่วา่การกลัน่กรองขอ้มูลข่าวสารก่อนการส่ือสารไปยงั
พนกังานจะท าใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีส่งไปมีความแม่นย  าข้ึน ดา้นการอบรมและพฒันา เช่น ธุรกิจมุ่งใหพ้นกังานทุกคน
ไดพ้ฒันาเท่าเทียมกนั ดา้นกลยุทธ์การให้รางวลัตอบแทน เช่น ธุรกิจตอ้งพิจารณาผลงานอย่างยุติธรรม ดา้นการ
สร้างแรงบนัดาลใจ เช่น การเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ 
 Ing-San Hwang and Der-Jang Chi (2005) ได้ท าหารศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดภายใน
องค์กร ความพึงพอใจในการท างาน และการบรรลุความส าเร็จขององค์กร ซ่ึงเป็นโรงแรมระดับนานาชาติใน
ไตห้วนั ซ่ึงการศึกษาดังกล่าวเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ การศึกษาพบว่า การตลาดภายในมีความสัมพันธ์อย่างมี
นยัส าคญัระหวา่งความพึงพอใจในการท างานและการบรรลุผลส าเร็จขององคก์รอยา่งมีนยัส าคญั และความพึงพอใจ
ในงานของพนกังานส่งผลเชิงบวกต่อการบรรลุผลส าเร็จขององคก์รอยา่งมีนยัส าคญั 
 จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปไดว้า่ สมาชิกในองคก์รจะมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเก่ียวกบัการให้
ขอ้มูลทางการตลาดขององค์กรและการติดต่อส่ือสารกบัพนักงานผ่านหลากหลายช่องทาง และพบว่าการตลาด
ภายในมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในงานเป็นประโยชน์ส าหรับพนักงานท่ีจะ
สร้างพฤติกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ดว้ย (Chen, 2009) นอกจากเร่ืองการติดต่อส่ือสารภายในแลว้ ผูวิ้จยัไดน้ า
ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzber (1959) ท่ีเช่ือว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานของบุคลากรในองคก์รเป็นผลมาจากความ
พอใจและความไม่พอใจของสมาชิกในองค์กร มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัดว้ย ซ่ึงประกอบดว้ยความพึง
พอใจดา้นต่างๆ เน่ืองจากความพึงพอใจในงานเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคคลท่ีจะตอ้งเป็นการกระท าดว้ยความเตม็ใจดว้ยความปรารถนาท่ีจะ
บรรลุผลส าเร็จและเกิดความพึงพอใจในการท างานดว้ย (สุรชยั เลศะวานิช, 2543) 
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2.5 กรอบแนวคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธิีการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
          ประชากรคือ พนกังานของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีระดบั 6 - 8 โดยจ านวนบุคลากร

ทั้งหมดขององคก์รการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีจ านวน 935 คน แบ่งเป็น พนกังาน 887 คน และลูกจา้ง 48 คน 

ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัสนใจศึกษาเฉพาะพนกังานท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีระดบั 6 – 8 เน่ืองจากพนกังานระดบั 6-8 เป็น

พนกังานในระดบับริหาร ปฏิบติังานในองคก์รเป็นเวลานานและถือเป็นพนกังานส่วนใหญ่ขององคก์ร ซ่ึงมีจ านวน 

601 คน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 16 มิถุนายน 2557) ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงใชต้ารางส าเร็จรูป

ของ Krejcie and Morgan (1970) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของประชากร จ านวน 601 คน สามารถแบ่งเป็น 

242 กลุ่มท่ีระดบั ±5%ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% แต่มีผูต้อบแบบสอบถามกลบัเพียง 200 

คน ท าให้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดมี้ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ±5.67%ภายใตร้ะดบัความ

เช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 94.33% 

การตลาดภายใน (Internal Marketing) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นการรบัรู ้

- การสือ่สารภายใน 

 
ดา้นความพงึพอใจ 

ปจัจยัจงูใจ 

- ความส าเรจ็ในการท างาน 

- การไดก้ารยอมรบันบัถอื 

- ลกัษณะของงานทีท่ า 

-  ความรบัผดิชอบ 

- ความกา้วหน้า 

ปจัจยัค ้าจุน 

- สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

- ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

-  การควบคุมงาน 

- ค่าตอบแทนและความมัน่คงในการ

ท างาน 

-  นโยบายและโครงสรา้งองคก์ร 

การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร 
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
          ใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของพนกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จ านวน 200 ชุด ดว้ย
วิธีการ Quota Sampling และ Convenience Selection ในการแจกแบบสอบถาม 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
           วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยน าขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งการจดัการตลาดภายในองคก์รมา
หาค่าเฉล่ีย (Mean) ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standards Deviation) และ
การวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินปัจจยัดา้นการจดัการตลาดภายในองคก์รกบัการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร เพ่ือจดั
กลุ่มปัจจัยการประเมินความพึงพอใจต่อการท างานของสมาชิกในองค์กร ด้วยวิธี Factor Analysis เพ่ือน า
องค์ประกอบมาทดสอบสมมติฐานและหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการจดัการตลาดภายในองค์กรกบัการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร โดยการใชเ้คร่ืองมือ Multiple Regression Analysis 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ผลการศึกษา 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
          จากการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 132 คน (ร้อยละ 66) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี 
(ร้อยละ 48.5) รองลงมา 51-60 ปี (ร้อยละ 33) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 66) รองลงมา ระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรี (ร้อยละ 32.5) ล าดบัขั้นของต าแหน่งงานคือ ระดบั 6 (ร้อยละ 51.5) รองลงมาระดบั 7 (ร้อยละ 48.5) 
ระยะเวลาท่ีท างานท่ี ททท. มากกวา่ 20 ปี (ร้อยละ 51.5) รองลงมา 16-20 ปี (ร้อยละ 25.5) หน่วยงานท่ีสงักดัคือ ดา้น
บริหาร (ร้อยละ 26) รองลงมา ดา้นส่ือสารการตลาด (ร้อยละ 24.5) และปฏิบติังานท่ีส านกังานใหญ่ (ร้อยละ 92) 

4.2 ระดบัความพงึพอใจด้านการส่ือสารภายใน 

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นดา้นการส่ือสารภายในอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ท่ี 

3.58 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากบั 0.747 ล าดบัแรกคือ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบังานกิจกรรม/งาน

ประเพณีท่ีเผยแพร่ภายในองคก์รมีความน่าสนใจ (x̄  = 3.87) และล าดบัสุดทา้ยคือ ขั้นตอนในการติดต่องานระหวา่ง

หน่วยงานภายในองคก์รดว้ยลายลกัษณ์อกัษรมีขั้นตอนไม่ยุง่ยาก (x̄  = 3.2)  

4.3 ระดบัความพงึพอใจในการท างาน 

          ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมเฉล่ีย 
3.6 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความส าเร็จในการท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄  = 3.95) รองลงมาคือ
ค่าตอบแทนและความมัน่คงในการท างาน (x̄  = 3.938) และความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล (x̄  = 3.820) ตามล าดบั  
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4.4 ผลการจดักลุ่มองค์ประกอบ 

จากการจดักลุ่มองคก์ระกอบของตวัแปรทั้งหมดดว้ยวิธี Component Analysis โดยก าหนดค่า Eigenvalues 
ตอ้งมีค่ามากกว่า 1 และค่า Factor Loading ไม่ต ่ากว่า 0.6 (Garson, 2007) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของ Factor 
และหาความเช่ือมัน่ (Reliability) เพ่ือทดสอบความน่าเช่ือถือของแต่ละองค์ประกอบ โดยก าหนดยอมรับค่าความ
เช่ือมัน่เม่ือค่า Cronbach’s Alpha มากกว่า 0.6 (Nunnally, 1978) สามารถจดักลุ่มการประเมินใหม่ของตวัแปรตน้ได้
เป็น 12 องคป์ระกอบ แต่ตวัแปรตาม 2 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
 
ตารางที่ 1 การจดักลุ่มองค์ประกอบของตวัแปร 

ช่ือตวัแปร Cronbach’s Alpha Eigen values 

ตวัแปรต้นของการวจิยั   

ดา้นขอ้มูลส าหรับการส่ือสารภายใน                 0.746 1.595 

ดา้นรูปแบบการน าเสนอข่าวสารภายใน                 0.684 1.855 

ดา้นความส าเร็จในการท างาน 0.763 2.353 

ดา้นการไดก้ารยอมรับนบัถือ 0.681 1.839 

ดา้นลกัษณะของงานท่ีท า 0.788 2.450 

 ดา้นความรับผดิชอบ 0.657 1.781 

ดา้นความกา้วหนา้   0.733 2.222 

ดา้นสภาพแวดลอ้มใน การท างาน  0.861 2.847 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 0.635 1.752 

ดา้นการควบคุมงาน   0.909 3.150 

ดา้นค่าตอบแทนและความมัน่คงในการท างาน   0.711 1.930 

ดา้นนโยบายและการบริหารงาน  0.711 2.206 

ตวัแปรตามของการวจิยั   

ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ  0.837 2.719 

ดา้นการใหค้วามร่วมมือกบัองคก์ร   0.741 2.257 

 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
          จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการตลาดภายในองคก์รกบัการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์ร (ดา้นการให้ความช่วยเหลือ) มีความสัมพนัธ์อย่างนอ้ย 2 ดา้นคือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (ค่า 
P-value = 0.001) และด้านนโยบายในการบริหารงาน บุคคล (ค่า P-value = 0.023) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วน 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการตลาดภายในองคก์รกบัการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร (ดา้นการใหค้วามร่วมมือกบั
องคก์ร) พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งนอ้ย 3 ดา้นคือ ดา้นรูปแบบการน าเสนอข่าวสารภายใน (ค่า P-value = 0.000) 
และดา้นลกัษณะของงานท่ีท า (ค่า P-value = 0.000) รองลงมาคือ ดา้นความกา้วหนา้ (ค่า P-value = 0.010) ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล  

 จากการทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การตลาดภายในเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ดา้นการให้ความช่วยเหลือ ผลการวิจยัดงักล่าว
สอดคลอ้งกบั Lee และ Brand (2003) พบวา่ ความสมัพนัธ์ท่ีดีของเพ่ือนร่วมงานทาใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจใน
การท างาน ซ่ึงส่งผลท่ีดีต่อผลของการปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงการมีความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานเป็นลกัษณะ
ความเก่ียวขอ้งกนัของกลุ่มในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น การท างานร่วมกนัเป็นอย่างดี มีการส่ือสารถึงกนัอย่างทัว่ถึง มี
ความร่วมมือในการทางานเพ่ือผลส าเร็จดว้ยความพยายาม 
 การตลาดภายในเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์กบัการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ดา้นการให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงมีผลสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Chen (2003) ท่ีไดศึ้กษา
เก่ียวกบัอิทธิพลของโมเดลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ผลการศึกษาพบวา่ การใหร้างวลัอยา่งยุติธรรม
นั้ นน าไปสู่การสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กร ทั้ งน้ี เกิดข้ึนจากการรับรู้ถึงการให้รางวลัและ
กระบวนการประเมินผลขององคก์รท่ีแสดงถึงความยติุธรรม 
 การตลาดภายใน เก่ียวกบัการส่ือสารภายใน (ดา้นรูปแบบการน าเสนอข่าวสารภายใน) มีความสัมพนัธ์กบัการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ดา้นการให้ความร่วมมือกบัองค์กร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ การส่ือสารในรูปแบบท่ี
เหมาะสม มีความทั่วถึงต่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องภายในองค์กร จะท าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน (กาญจนา โลห์ประเสริฐ, 2540; พิมพ์พันธ์ุ ศรีพิพิธ , 2540)
 การตลาดภายในเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน (ดา้นลกัษณะของงานท่ีท า) มีความสัมพนัธ์กบัการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กร ดา้นการให้ความร่วมมือกบัองค์กร ทั้งน้ีเป็นเพราะองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีโอกาส
รับผิดชอบงานท่ีมีความหลากหลาย ไม่ซ ้ าซากจ าเจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรา แสงอรุณ (2543) และพิสิฏฐ ์
วงศน์ากนากร (2549) พบวา่ คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นลกัษณะงานมีความส าพนัธ์ทางบวกต่อองคก์ร 
 การตลาดภายในเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน (ดา้นความกา้วหนา้) มีความสมัพนัธ์กบัการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององคก์ร ดา้นการใหค้วามร่วมมือกบัองคก์ร จากการศึกษาพบว่า ดา้นความกา้วหนา้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ฮิวส์ และดมัมิงส์ (อา้งใน ภทัรา แสงอรุณ, 2543) กล่าว
วา่การท่ีผูป้ฏิบติังานมีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในอาชีพและต าแหน่ง ไดรั้บโอกาสในการขยายขีดความสามารถ การได้
พฒันาทกัษะ ความรู้ และความมัน่คงในอาชีพ 
 การตลาดภายในเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์กบัการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ด้านการให้ความช่วยเหลือแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจด้านนโยบายและการ
บริหารงาน เป็นตวัช่วยสร้างใหพ้นกังานเกิดความเตม็ใจท่ีจะท างาน และร่วมกนัท างานระหวา่งหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 
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ผลการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Todd (2003) พบวา่ การมีอิสระในงาน ความพึงพอใจในงาน 
และประสิทธิภาพจากงานท่ีท าสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของพนกังานได ้ทั้งน้ีหาก
องค์กรไดใ้หง้านท่ีพนกังานพึงพอใจ มีการดูแลพนกังานอย่างเป็นธรรม ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากผูน้ าและพนกังาน
เห็นวา่งานท่ีตนท านั้นน่าสนใจกจ็ะท าใหเ้กิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organ. 1990 อา้งถึงใน อจัฉ
รียา ศกัด์ินรงค.์ 2556) 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1 สรุป 
           
 จากการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณของการตลาดภายในเก่ียวกบัการส่ือสารภายใน และความพึง
พอใจในการท างานดา้นด่างๆ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของพนักงานระดบั 6-8 การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระกว่างบุคคล ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้น
รูปแบบการน าเสนอข่าวสารภายใน ดา้นลกัษณะของงานท่ีท า และดา้นความกา้วหนา้ 
  
5.2 ข้อเสนอแนะ 
          จากขอ้สรุปขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
           - ดา้นการส่ือสารภายใน เน่ืองจากระดบัความพึงพอใจดา้นการส่ือสารภายใน เก่ียวกบัขั้นตอนในการติดต่อ
งานระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์รดว้ยลายลกัษณ์อกัษรอยูใ่นระดบัต ่าสุด ดงันั้นองคก์รควรลดขั้นตอนในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในลง ใหเ้หลือเฉพาะท่ีมีความจ าเป็นจริงๆ เท่านั้น นอกจากน้ีองคก์รตอ้งเพ่ิมความ
น่าสนใจการน าเสนอขอ้มลูข่าวสารภายในองคก์ร เพ่ือใหบุ้คลากรรู้สึกอยากติดตามข่าวสารในองคก์รมากข้ึน  
          - องคก์รควรเนน้การสร้างความพึงพอใจในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น การปรับปรุงส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รถรับส่งเม่ือปฏิบติังานนอกสถานท่ี มุมพกัผ่อน เป็นตน้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พฒันาการจดัการเร่ืองความสะอาดในท่ีท างาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีช่วยสร้างความพึงพอใจแก่
สมาชิกในองคก์รได ้และท าไปสู่การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารในท่ีสุด 
          - องคก์รควรเนน้การสร้างความพึงพอใจในการท างานดา้นนโยบายและการบริหารงาน เช่น องคก์รควรมีการ
ก าหนดขั้นตอนท่ีชดัเจนในการพิจารณาผลงานของพนักงาน องค์กรควรก าหนดนโยบายท่ีใชใ้นการบริหารและ
ความรับผิดชอบไวอ้ย่างชดัเจน สามารถให้พนกังานแสดงความคิดเห็นในเร่ืองนโยบายขององค์กรได ้โดยอาจจะ
เพ่ิมช่องทางการแสดงความคิดเห็น เช่น การใชS้ocial network เป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นของพนกังาน 
ซ่ึงเป็นการเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานท่ีสามารถเขา้ถึงได้ง่าย หรือการจัดกิจกรรมให้
ผูบ้ริหารพบปะพนกังานเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมของพนกังานในองคก์ร 
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การจ าแนกความแตกต่างด้านทัศนคตริะหว่างกลุ่มเจเนอเรช่ันเอก็ซ์กบักลุ่ม                     
เจเนอเรช่ันวาย : กรณีศึกษาขนมคอเป็ดยีห้่อธนกร โรงขนมธนกร จังหวดันครปฐม 

Discriminate in the attitudes between Generation X and Generation Y : Case study 

Peanut Roll of brand Thanakorn  NakhonPathom 
สุชานาถ พงษ์พากเพยีร1 และ ดร. ฐิติกานต์ สัจจะบุตร2 

Suchanat Pongpakpian and Dr. Thitikan Satchabut   
 

บทคดัย่อ 
              การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาจ าแนกความแตกต่างทัศนคติด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดระหว่างกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์กบักลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ซ่ึงใชแ้บบสอบถาม 200  คน เป็นกลุ่มเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ 100 คน และกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 100 คน และสถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ คือ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติการจ าแนกกลุ่ม สถิติแบบการประเมินขนาดความสัมพันธ์ สถิติแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ไดแ้ก่ ขนมคอเป็ดควรท าเน้ือ
คอเป็ดให้อ่อนน่ิมรับประทานง่าย ควรมีส่วนผสมของธัญพืช ควรมีการใชธ้ัญพืชอ่ืนๆห่อหุม้แทนงา ควรท าบรรจุ
ภณัฑเ์พ่ิมรูปแบบขนาดพอดีค า 6 ช้ินต่อกล่อง ควรมีจ าหน่ายในร้านของฝาก ควรมีการให้ส่วนลดในช่วงเทศกาล 
ควรบอกแคลอร่ีต่อช้ิน ควรเปล่ียนบรรจุภณัฑเ์ป็นกล่องท่ีมีจ านวนช้ินหลายช้ิน ควรใชน้ ้ าผึ้งแทนน ้ าตาลทรายเพ่ือ
ขายใหค้นรักสุขภาพในอนาคต ควรมีราคาต่อช้ินใกลเ้คียงกบัขนมขบเค้ียวทัว่ไป 
ค าส าคัญ: กลุ่มเจเนอเรช่ันเอก็ซ์, กลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 
 

Abstract 
               The study is intended. Discriminate in the attitudes by using the marketing mix factors between 
Generation X and Generation Y. The data 200 people are Generation X 100 people and Generation Y 100 people. 
Statistics used for analysis are Percentage Average mean and Standard deviation Discriminant Analysis Chi-
Square Test ANOVA.  The study demonstrated that the marketing mix factors at significant level of 0.05 include 
Peanut Roll should make a sleekness easy to eat. Should have a mixture of grains. Should be used other grains 
instead of sesame encapsulated. Should be add packaging style to fit the 6 pieces per box. Should be available in 
the Souvenir Shop. Should be a discount on the season. Should have calories per piece. Should be changed 
Packaging a box that has several pieces. Should be used honey instead of sugar for sale to people health conscious 
in the future. Should the price per piece is similar to general snacks. 
Keywords: Generation X, Generation Y 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: suchanat.pang@gmail.com 
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1. บทน า 
 
     ในปี 2555 มูลค่าตลาดรวมขนมขบเค้ียว หรือ “สแน็ก” มีมูลค่าประมาณ 2.4 หม่ืนลา้นบาท ในปี 2556 มีมูลค่า
ประมาณ 2.7 หม่ืนลา้นบาท แต่ในปี 2557 โดยประมาณการณ์มีมูลค่าประมาณ 2.8 หม่ืนลา้นบาท ส าหรับแนวโนม้
การบริโภคอาหารแปรรูป (Package Food) ครอบคลุมกลุ่มผลิตภณัฑ์ดงัต่อไปน้ี  เบเกอร่ี (Bakery) ขนมหวานจาก
น ้ าตาล(Confectionery) ผลิตภัณฑ์จากนม  (Dairy) อาหารแปรรูปแห้ง  (Dried processed food) อาหารพร้อม
รับประทาน (Ready meals) ซอส/น ้ าสลดั/เคร่ืองปรุง (Sauces, Dressing and Condiments)ขนมขบเค้ียวชนิดแท่ง 
(Snack bars) อาหารท่ีใชท้าขนมปัง (Spreads) ขนมขบเค้ียว (Sweet and savory snacks) การคา้ปลีกภายในประเทศ
คาดวา่ในปี 2557 จะขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหรือประมาณ 3.4 แสนลา้นบาท โดย 5 ผลิตภณัฑ์
ท่ีคนไทยนิยมบริโภคสูงสุดไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑจ์ากนม ร้อยละ 22 ของมูลค่าคา้ปลีกทั้งหมด อาหารแปรรูปแห้ง
ร้อยละ 20 ซอส/น ้าสลดั/เคร่ืองปรุงร้อยละ 10 เบเกอร่ีร้อยละ 10 และขนมขบเค้ียวร้อยละ 8 ผูเ้ล่นรายส าคญัในตลาด
การคา้ดงัตารางขา้งล่าง (ปุณวงศ ์คงสุนทรกิจกลุ, 2556)โดยขนมคอเป็ดอยู่ในกลุ่มขนมขบเค้ียวซ่ึงมีมูลค่าตลาดร้อย
ละ 8 เป็นกลุ่มตลาดขนาดเลก็และในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีการบริโภคขนมไทยท่ีลดลงรวมถึงขนมคอเป็ดดว้ย ท าใหเ้รา
ตอ้งมีการพฒันาขนมคอเป็ดให้สามารถขายไดเ้พ่ิมข้ึนตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัปัจจุบนั เน่ืองจาก
ปัจจุบนัทางผูวิ้จยัขายขนมคอเป็ดใหก้ลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ในปริมาณท่ีมากกว่ากลุ่มเจเนอเรชัน่วายโดยถา้ทางผูว้ิจยั
คิดว่ากลุ่มเนอเรชัน่วายน่าจะเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ในอนาคต ท าใหท้างผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาความแตกต่างว่า
กลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์กบักลุ่มเจเนอเรชัน่วายมีความแตกต่างในดา้นทศันคติท่ีมีต่อขนมคอเป็ด เพ่ือน าขอ้มูลไปขยาย
ตลาดของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่วาย 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.เพ่ือศึกษาทศันคติดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ท่ีมีผลต่อขนมคอเป็ด 
2.เพ่ือศึกษาทศันคติดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีมีผลต่อขนมคอเป็ด 
3.เพ่ือจ าแนกความแตกต่างทศันคติดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดระหว่างกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์กบักลุ่มเจเนอ
เรชัน่วาย 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.เพ่ือน าขอ้มลูไปพฒันาขนมคอเป็ดใหต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ 
2.เพ่ือน าขอ้มลูไปพฒันาขนมคอเป็ดใหต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 
3.เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจ าแนกความแตกต่างของผูบ้ริโภคขนมคอเป็ดของระหวา่งกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์กบักลุ่ม
เจเนอเรชัน่วายในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
     ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือความสนใจ การจดัหา การใชห้รือการบริโภคท่ี
สามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได้
และสมัผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้
เพ่ือใหไ้ดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์/บริการคุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์น
รูปตวัเงิน ถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลกูคา้ 

3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและ
กิจกรรมใช ้เพ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด สถานบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด
เป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ 
หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพ่ือเตือนความทรงจ า (Remind) ใน
ผลิตภณัฑ ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่ง
ผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2552) 

 
2.2 แนวคิดทางทศันคติ 
     ธนา วีกิจนุเคราะห์ (2551: 112) กล่าวว่าทศันคติ (Attitude) โดยภาพรวมหมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก

ของบุคคลมีต่อ  ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มอนัมีแนวโน้มท่ีจะให้บุคคลแสดง

ปฏิกิริยาและกระท าต่อส่ิงนั้นๆ  

องค์ประกอบของทัศนคตแิบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

1. ส่วนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) ในส่วนน้ีเป็นเร่ืองของการใชเ้หตุผลของบุคคลในการ
จ าแนกแยกแยะความแตกต่าง ตลอดจนผลต่อเน่ือง ผลไดผ้ลเสีย กล่าวคือ การท่ีบุคคลจะสามารถน าเอาคุณค่าทาง
สงัคมท่ีไดรั้บจากการอบรมสัง่สอนและถ่ายทอดมาใชใ้นการวิเคราะห์พิจารณาประกอบเหตุผล 

2. ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) หมายถึงบรรดาความรู้สึกท่ีชอบ ไม่ชอบ รักหรือเกลียด
หรือกลวั ซ่ึงเป็นเร่ืองของอารมณ์ของบุคคล 

3. ส่วนของแบบพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนม้อนัท่ีจะมี      พฤติกรรม (Action 
tendency) แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมน้ีจะมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกบัส่วนของความรู้สึก ส่วนของแบบพฤติกรรมน้ี
จะเป็นส่วนท่ีบุคคลพร้อมท่ีจะมีปฏิกิริยาแสดงออกต่อเหตุการณ์หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (ธนา วีกิจนุเคราะห์, 2551) 
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2.3 แนวความคิดความต่างของกลุ่มคนเจเนอเรช่ันเอก็ซ์กับคนเจเนอเรช่ันวาย   
     1.Generation X หรือ Gen X กลุ่มคนท่ีมีอายลุดหลัน่ลงมาอีกช่วงหน่ึง เกิดประมาณปี พ.ศ.2509-2523 อาย ุ35-49 
ปี คนกลุ่มน้ีเกิดมาในช่วงท่ีไม่ล าบากเท่ารุ่น Baby boomer และยงัเป็นช่วงของสันติภาพ สภาวะโลกสงบเรียบร้อย 
หลายๆ ประเทศเร่ิมมีความมัง่คัง่ ดงันั้นการใชชี้วิตของคนรุ่นน้ีจึงเร่ิมมีเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้งบา้งเลก็นอ้ย เช่น 
คอมพิวเตอร์ วิดีโอเกม วอลค์แมน เป็นตน้ ในดา้นการท างาน ยคุน้ีเร่ิมมีทศันคติในการท างานเปล่ียนไป 
     2.Generation Y หรือ Gen Y  เจเนเรชัน่น้ีค่อนขา้งคุน้หูเป็นพิเศษ เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยุคของคนเจน Y หรือคน
รุ่นใหม่นัน่เอง โดยคนเจน Y คือคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2524-2544 หรือมีอายปุระมาณ 14-34 ปี หากนบัดูอายแุลว้ก็
พบว่าคนกลุ่มน้ีเป็นลูกของคนท่ีเกิด Gen X ช่วง พ.ศ.น้ี คือช่วงท่ีวิวฒันาการดา้นเทคโนโลยีเร่ิมเขา้มา แต่เม่ือเวลา
ผา่นไปเทคโนโลยีมีมากข้ึน ท าใหร้าคาเร่ิมถูกลงจนปัจจุบนั ตลอดจนอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทั้งมือถือ สมาร์ทโฟน 
โทรทศันแ์อลซีดี ไอแพด เกมส์ ฯลฯ (Alexander Osterwalder and Yves Pigneur, 2014) 
 

2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
     ชลธร สิงหเดช (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือขนมไทยของ
ผูบ้ริโภค ในเขตบางศรีเมือง จงัหวดันนทบุรี จากการศึกษาผูบ้ริโภคท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุอยู่ในช่วง
ระหว่าง 18 – 25 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือน 5,000-
10,000 บาท ผลจากการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะรู้จกัและนิยมรับประทานขนมทองหยิบ  ทองหยอด 
ฝอยทอง โดยจะหาซ้ือตามสถานท่ีท่ีไหนก็ได้ท่ีสะดวก โดยผูบ้ริโภคส่วนมากจะหาซ้ือด้วยตนเองและซ้ือเพ่ือ
รับประทานเองดว้ยเหตุผลเพราะวา่ขนมไทยมีรสชาติท่ีหวานมนัอยูใ่นตวัขนม ซ่ึงผูบ้ริโภคคิดว่าขนมไทยควรค่าแก่
การอนุรักษไ์วเ้พราะความเป็นเอกลกัษณ์ของไทย อีกทั้งขนมไทยยงัมีความตอ้งการอยู่ โดยขนมไทยควรท า การ
ปรับปรุงในเร่ืองของการท า การส่งเสริมการตลาดใหม้ากข้ึน ใหค้วามส าคญัต่อการเลือกซ้ือขนมไทยท่ีมีปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ส่วนลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนัดา้นอายุ ให้ความส าคญัต่อ
การเลือกซ้ือขนมไทยท่ีมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั 
     กฤษณา อุ่นธนโชติ (2553) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี ในศูนยก์ารคา้วรรัตน์ จาก

การศึกษาพบว่าพฤติกรรมการบริโภค พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีเพ่ือบริโภคเอง

มากท่ีสุด จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีตามร้านสะดวกซ้ือมากท่ีสุด นิยมซ้ือผลิตภณัฑ ์เบเกอร่ีในช่วงเวลา17.01 น. – 

20.00 น. มากท่ีสุด ครอบครัวเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลสูงสุดในการซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี และจะซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีประ

เภท ขนมปัง มากท่ีสุด ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาด กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ในทุกดา้น 

ส่วนในดา้นผูบ้ริโภคท่ีมีคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได ้มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑเ์บ

เกอร่ี จะไม่แตกต่างกนัในแต่ละลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภณัฑ์ เบเกอร่ี พบว่าส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการ

ส่งเสริมการขายนั้นมีผลต่อพฤติกรรมในดา้นวตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี ความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีและผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีท่ีซ้ือบ่อย 
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     ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช และ รัตนาภรณ์ ชาติวงศ(์2556)ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ขนมไทยในสายตาของเยาวชน

ไทย จากการศึกษาพบวา่ เยาวชนไทยส่วนใหญ่ช่ืนชอบขนมไทยท่ีมีรสหวาน โดยซ้ือ 2-5 คร้ังต่อเดือนแต่ละคร้ังจะ

ซ้ือนอ้ยกว่า 50 บาท และส่วนมากจะซ้ือท่ีร้านคา้ในตลาดสดโดยการแนะน าของคนรู้จกั เหตุผลท่ีเลือกบริโภคขนม

ไทยเน่ืองจากขนมไทยมีรสชาติอร่อย มีกล่ินหอม รูปแบบบรรจุภณัฑ์มีความสะอาด ปลอดภยั ดูโบราณคลาสสิก 

และท าจากผลิตภณัฑ์ตามธรรมชาติ ขนมไทยท่ีเยาวชนไทยชอบมากท่ีสุด คือ ขนมไทยประเภทน่ึง ส าหรับขนม

ต่างประเทศท่ีเยาวชนไทยชอบมากท่ีสุด คือ ช็อกโกแลต ส าหรับทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย 

ผลการวิจยัพบว่า เยาวชนไทยมีทศันคติท่ีดีต่อภาพลกัษณ์ขนมไทยทุกดา้น ยกเวน้เร่ืองการแสดงป้ายราคาอย่าง

ชดัเจน การส่งเสริมการตลาด และการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ อยา่งไรกต็ามเยาวชนไทยท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดต่้างกนัมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย ไม่แตกต่างกนั 

     บุษยพงศ์ มุสิกไชย (2553) ศึกษาเร่ืองทศันคติท่ีมีผลต่อการบริโภคขนมไทยของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 24 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพนกัเรียนหรือนักศึกษา มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 9,001 บาท จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดว้่า เพศท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติการบริโภคขนมไทยของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 

05 อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติการบริโภคขนมไทยของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบั

นยัส าคญั 05 วุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติการบริโภคขนมไทยของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ  05 อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติการบริโภคขนมไทยของวยัรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 05 รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติการบริโภคขนมไทยของ
วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 05 

     สุมาตรา วรรณสูตร (2543) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูซ้ื้อต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑข์นมบา้น
อาจารย ์จากการศึกษาพบว่าโดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจากผูซ้ื้อขนมจากร้านบา้นอาจารย ์จ านวน 150 ตวัอย่าง 
จากผลการศึกษาพบว่าผูซ้ื้อส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า มีอาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษทั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 
10,000 บาท ส าหรับส่วนประสมดา้นการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่าผูซ้ื้อส่วนใหญ่พึงพอใจดา้นความสดใหม่ของ
ผลิตภณัฑสู์งสุด ดา้นราคาพบวา่ผูซ้ื้อส่วนใหญ่พึงพอใจการชาระดว้ยเงินสดสูงท่ีสุด ดา้นสถานท่ีผูซ้ื้อส่วนใหญ่พึง
พอใจดา้นความสะอาดของสถานท่ีสูงท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาดผูซ้ื้อส่วนใหญ่พึงพอใจดา้นความสุภาพและ
มารยาทของพนกังานขายสูงสุด ส่วนปัญหาท่ีผูซ้ื้อพบ คือ ประเภทของผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกนอ้ยเกินไป ขนาดบรรจุ
หีบห่อมีใหเ้ลือกนอ้ยเช่นมีเพียง 2 ขนาด อายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑส์ั้น ราคาของผลิตภณัฑบ์างชนิดไม่เหมาะสม 
ดา้นสถานท่ีไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถแคบ จ านวนร้านคา้มีน้อยหาซ้ือลาบาก ดา้นการส่งเสริมการตลาดไดแ้ก่ การ
โฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ นอ้ยเกินไป การส่งเสริมการขายมีนอ้ย เช่น ไม่มีส่วนลด หรือไม่มีของแถม 
 
 



 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                               774  
 

กรอบแนวความคิดส าหรับการวจัิยเพือ่ “การจ าแนกความแตกต่าง” 
 

 

 

 

 

 
3. วธิีการศึกษา 
 
     การวิจัยเร่ือง “การจ าแนกความแตกต่างด้านทัศนคติระหว่างกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์กับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
กรณีศึกษาขนมคอเป็ดยี่ห้อธนกร โรงขนมธนกร จงัหวดันครปฐม“ ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาโดยวิธีการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey research) เพ่ือศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มลู และ
ในส่วนของวิธีด าเนินการวิจยั ประกอบไปดว้ยดงัน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1.ประชากร  
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในจงัหวดันครปฐม จ านวน 528,833 คน (ท่ีมา : ท่ีท าการปกครอง
จงัหวดันครปฐม 2557)  
     2.กลุ่มตวัอยา่งประชากร 
     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคขนมคอเป็ดในจงัหวดันครปฐม 200  คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มลู 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ต่อไปน้ี 
     ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ โดยเป็นค าถามปลายปิด (Closed – Ended 
Questionnaire) จ านวน 3 ขอ้ 
     ส่วนท่ี 2 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด เป็นแบบสอบถามมาตรวดัแบบไลเคิร์ต(Likert Scale) 
5 ระดบั จ านวน 36 ขอ้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1.สินคา้ 

2.ราคา 

3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4.ส่งเสริมการตลาด 

ตวัแปรต้นที่ต้องการใช้ในการเปรียบเทียบ 
 (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

ช่วงอายุของผู้บริโภค 
1. Generation X 
(อาย ุ35 – 49  ปี) 
2. Generation Y  
(อาย ุ17 – 34 ปี) 

ตวัแปรตาม : กลุ่มประชากร 2 กลุ่ม 

ที่ต้องการเปรียบเทียบ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     การเลือกกลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัในรายงานการศึกษาคน้ควา้โดยทัว่ไปจะเป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธี
ดงัน้ี การเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยแบ่งการแจกแบบสอบถามไปยงัร้านคา้ในเครือของทาง
ร้านดังต่อไปน้ี โดยไม่ทราบฐานลูกค้าท่ีแน่นอนจึงใช้การเทียบสัดส่วนการค านวณกลุ่มตัวอย่างจากจ านวน
ประชากรในอ าเภอท่ีตั้งของร้านคา้ในเครือของร้านธนกรเน่ืองจากมีลกูคา้เฉพาะ 4 อ  าเภอดงัตารางขา้งล่าง  

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของลกูคา้ขนมคอเป็ดในจงัหวดันครปฐม (ท่ีมา : ท่ีท าการ
ปกครองจงัหวดันครปฐม 57) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
     เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัเพ่ือวิเคราะห์จ าแนกความแตกต่าง มีเคร่ืองมือทางสถิติท่ีตอ้งใช ้2 ประเภทคือ  
     1.สถิติเชิงบรรยายหรือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  statistics)  เป็นสถิติท่ีบรรยายคุณลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการ
ศึกษา จากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ  ซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่มเลก็หรือกลุ่มใหญ่ก็ได ้ ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไม่สามารถ
น าไปอา้งอิงถึงกลุ่มประชากร (Population) ได ้สถิติท่ีใชใ้นการบรรยายคุณลกัษณะของขอ้มลู ไดแ้ก่ ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) มธัยฐาน (Median) พิสยั (Range) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) Lassar G (1967) 
     2. สถิติเชิงอา้งอิงหรือสถิติอนุมาน  (Interential statistics) เป็นสถิติท่ีศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง (Sample) แลว้น า
ผลสรุปท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง  สรุปอา้งอิงไปยงัลกัษณะประชากรหรือค่าสถิติ (Statistics) ท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งสรุปไปยงั
ค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ของประชากร  การไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความส าคญัยิ่งท่ีใชเ้ป็นตวัแทนของประชากร โดย
สถิติท่ีอา้งอิงจะเก่ียวกบัการประมาณค่า (Estimation)  และการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing) Malcolm O (2005) 
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 

     ผลการศึกษาการจ าแนกความแตกต่างด้านทัศนคติระหว่างกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์กับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
กรณีศึกษาขนมคอเป็ดยี่ห้อธนกร จงัหวดันครปฐม ในการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ในการ
วิเคราะห์นั้นใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงไดผ้ลของการศึกษาสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ร้านค้า เขตอ าเภอ จ านวนประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
ร้านธนกร 
ร้านเจ๊สุภาเพญ็ 
ร้านป้าบุญส่ง 
ร้านเฮียสิงค ์

1. อ าเภอเมืองนครปฐม 
2. อ  าเภอก าแพงแสน 
3. อ าเภอพุทธมณฑล 
4. อ าเภอบางเลน 

274,240 
125,684 
37,215 
91,694 

104 
47 
14 
35 

 รวม 528,833  คน 200  คน 
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     1.จากการศึกษาทศันคติดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ท่ีมีผลต่อขนมคอเป็ด ผล
การวิเคราะห์ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจากการศึกษาพบว่าคนกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ คือ กลุ่มผูบ้ริโภค
อายุ 35-49 ปี เพศชายและส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนัดา้น เพศ 
อาชีพ มีผลต่อขนมคอเป็ดท่ีมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นของ
ผลิตภณัฑเ์ป็นเร่ืองขนมคอเป็ดควรท าเน้ือคอเป็ดใหอ่้อนน่ิมรับประทานง่าย ขนมคอเป็ดควรมีส่วนผสมของธญัพืช 
ขนมคอเป็ดควรมีการใชธ้ญัพืชอ่ืนๆห่อหุม้แทนงา ขนมคอเป็ดควรท าบรรจุภณัฑเ์พ่ิมรูปแบบขนาดพอดีค า 6 ช้ินต่อ
กล่อง ขนมคอเป็ดควรบอกแคลอร่ีต่อช้ิน ขนมคอเป็ดควรเปล่ียนบรรจุภณัฑเ์ป็นกล่องท่ีมีจ านวนช้ินหลายช้ิน ขนม
คอเป็ดควรใชน้ ้าผึ้งแทนน ้าตาลทรายเพ่ือขายใหค้นรักสุขภาพในอนาคต ในดา้นของราคา ขนมคอเป็ดควรมีราคาต่อ
ช้ินใกลเ้คียงกบัขนมขบเค้ียวทัว่ไป ในดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่ายขนมคอเป็ดควรมีจ าหน่ายในร้านของฝาก 
ขนมและในดา้นของการส่งเสริมการตลาด ขนมคอเป็ดควรมีการใหส่้วนลดในช่วงเทศกาล  
     2.จากการศึกษาทศันคติดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีมีผลต่อขนมคอเป็ด ผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจากการศึกษาพบวา่คนกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย คือกลุ่มผูบ้ริโภคอาย ุ14-
34 ปี  เพศชายและส่วนใหญ่มี อาชีพ พนกังาน/ลูกจา้ง และ ท าไร่/ท าสวน พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีความ
แตกต่างกนัดา้น เพศ อาชีพ มีผลต่อขนมคอเป็ดท่ีมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ส่วนประสมทาง
การตลาดในดา้นของผลิตภณัฑเ์ป็นเร่ืองขนมคอเป็ดควรท าเน้ือคอเป็ดใหอ่้อนน่ิมรับประทานง่าย ขนมคอเป็ดควรมี
ส่วนผสมของธญัพืช ขนมคอเป็ดควรมีการใชธ้ญัพืชอ่ืนๆห่อหุม้แทนงา ขนมคอเป็ดควรท าบรรจุภณัฑเ์พ่ิมรูปแบบ
ขนาดพอดีค า 6 ช้ินต่อกล่อง ขนมคอเป็ดควรบอกแคลอร่ีต่อช้ิน ขนมคอเป็ดควรเปล่ียนบรรจุภณัฑ์เป็นกล่องท่ีมี
จ านวนช้ินหลายช้ิน ขนมคอเป็ดควรใชน้ ้าผึ้งแทนน ้าตาลทรายเพ่ือขายใหค้นรักสุขภาพในอนาคต ในดา้นของราคา 
ขนมคอเป็ดควรมีราคาต่อช้ินใกลเ้คียงกบัขนมขบเค้ียวทัว่ไป ในดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่ายขนมคอเป็ดควรมี
จ าหน่ายในร้านของฝาก ขนมและในดา้นของการส่งเสริมการตลาด ขนมคอเป็ดควรมีการใหส่้วนลดในช่วงเทศกาล 
     3.การวิเคราะห์ขอ้มูลการจ าแนกความแตกต่างโดยใช ้Discriminant Analysis ผลการทดสอบการแบ่งกลุ่มของตวั
แปรตาม โดย Wilks' Lambda มีค่า .752 และมีความสามารถในการจ าแนกสองกลุ่มจากสมการเส้นตรงมีนยัส าคญั
ทางสถิติอยู่ท่ีระดบั 0.05 เท่ากบั 0.048 และพบว่ามีค่า Eigenvalue เท่ากบั .329a และค่า Canonical Correlation อยู่ท่ี
เท่ากบั .498 เม่ือน ามาท าการยกก าลงัสอง จะเป็นค่าแสดงความสามารถในการจ าแนกกลุ่ม (R2) จึงสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของกลุ่มผูบ้ริโภคอายุ 14-34 ปี และ ผูบ้ริโภคอายุ 35-49 ปี ร้อยละ 25 ส่วนค่ากลางของ กลุ่ม
ผูบ้ริโภคอายุ 14-34 ปี อยู่ท่ี -.571 และกลุ่มผูบ้ริโภคอายุ 35-49 ปี อยู่ท่ี .571 โดยสรุปพบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  ไดแ้ก่ ขนมคอเป็ดควรท าเน้ือคอเป็ดให้อ่อนน่ิม
รับประทานง่าย ขนมคอเป็ดควรมีส่วนผสมของธญัพืช ขนมคอเป็ดควรมีการใชธ้ญัพืชอ่ืนๆห่อหุม้แทนงา ขนมคอ
เป็ดควรท าบรรจุภณัฑเ์พ่ิมรูปแบบขนาดพอดีค า 6 ช้ินต่อกล่อง ขนมคอเป็ดควรมีจ าหน่ายในร้านของฝาก ขนมคอ
เป็ดควรมีการใหส่้วนลดในช่วงเทศกาล ขนมคอเป็ดควรบอกแคลลอร่ีต่อช้ิน ขนมคอเป็ดควรเปล่ียนบรรจุภณัฑเ์ป็น
กล่องท่ีมีจ านวนช้ินหลายช้ิน ขนมคอเป็ดควรใชน้ ้ าผึ้งแทนน ้าตาลทรายเพ่ือขายใหค้นรักสุขภาพในอนาคต ขนมคอ
เป็ดควรมีราคาต่อช้ินใกลเ้คียงกบัขนมขบเค้ียวทัว่ไป 
     สรุป 5 ค าถามส าคญัท่ีจะใชใ้นการจ าแนก 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
1.ขนมคอเป็ดควรท าเน้ือคอเป็ดใหอ่้อนน่ิมรับประทานง่าย 
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2.ขนมคอเป็ดควรมีส่วนผสมของธญัพืช 
3.ขนมคอเป็ดควรมีการใชธ้ญัพืชอ่ืนๆห่อหุม้แทนงา 
4.ขนมคอเป็ดควรท าบรรจุภณัฑเ์พ่ิมรูปแบบขนาดพอดีค า 6 ช้ินต่อกล่อง 
5.ขนมคอเป็ดควรมีจ าหน่ายในร้านของฝาก 
 
อภิปรายผล 
     1. เม่ือพิจารณาทศันคติดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มเจเนเรชัน่เอก็ซ์คือ กลุ่มผูบ้ริโภคอายุ 35-49 
ปี ท่ีมีผลต่อขนมคอเป็ดพบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนัดา้น เพศ อาชีพ มีผลต่อขนมคอเป็ดท่ีมี
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นของผลิตภณัฑเ์ป็นเร่ือง ขนมคอเป็ด
ควรมีจ าหน่ายในร้านของฝาก และเร่ืองขนมคอเป็ดควรมีราคาต่อช้ินใกลเ้คียงกบัขนมขบเค้ียวทัว่ไป ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของกฤษณา อุ่นธนโชติ (2553)ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ในศูนยก์ารคา้วร
รัตน์กล่าวว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีตามร้านสะดวกซ้ือมากท่ีสุดและพบว่าส่วนประสม
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี  และด้านการส่งเสริมการขายนั้นมีผลต่อพฤติกรรมในด้าน
วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี และเร่ืองขนมคอเป็ดควรใชน้ ้าผึ้ง
แทนน ้าตาลทรายเพ่ือขายให้คนรักสุขภาพในอนาคต นั้นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช และ 
รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์(2556)ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ขนมไทยในสายตาของเยาวชนไทย  จากการศึกษาพบว่าเลือก
บริโภคขนมไทยท าจากผลิตภณัฑต์ามธรรมชาติ 
     2.เม่ือพิจารณาทศันคติดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มเจเนเรชัน่วาย คือ กลุ่มผูบ้ริโภคอาย ุ14-34 ปี 
ท่ีมีผลต่อขนมคอเป็ดพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนัดา้น เพศ อาชีพ มีผลต่อขนมคอเป็ดท่ีมี
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นของผลิตภณัฑเ์ป็นเร่ือง ขนมคอเป็ด
ควรมีจ าหน่ายในร้านของฝาก และเร่ืองขนมคอเป็ดควรมีราคาต่อช้ินใกลเ้คียงกบัขนมขบเค้ียวทัว่ไป ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของชลธร สิงหเดช (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือ
ขนมไทยของผูบ้ริโภค ในเขตบางศรีเมือง จงัหวดันนทบุรี กล่าวว่า ผูบ้ริโภค ในช่วงอายุระหว่าง 18 – 25 ปี พบว่า
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะรู้จกัและนิยมรับประทานขนม โดยจะหาซ้ือตามสถานท่ีท่ีไหนก็ไดท่ี้สะดวกเป็นตน้ และเร่ือง
ขนมคอเป็ดควรใชน้ ้ าผึ้งแทนน ้าตาลทรายเพ่ือขายใหค้นรักสุขภาพในอนาคต นั้นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของผศ.ดร.
ชลลดา มงคลวนิช และ รัตนาภรณ์ ชาติวงศ(์2556)ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ขนมไทยในสายตาของเยาวชนไทย  จาก
การศึกษาพบวา่เลือกบริโภคขนมไทยท าจากผลิตภณัฑต์ามธรรมชาติ และเร่ืองของขนมคอเป็ดควรมีจ าหน่ายในร้าน
ของฝากนั้นสอดคลอ้งกับงานวิจยัของสุมาตรา วรรณสูตร (2543) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูซ้ื้อต่อส่วน
ประสมทางการตลาดผลิตภณัฑข์นมบา้นอาจารย ์กล่าวว่าผูบ้ริโภคในช่วงอายรุะหวา่ง 20-30 ปี พบวา่ผูซ้ื้อส่วนใหญ่
พึงพอใจดา้นความสดใหม่ของผลิตภณัฑสู์งสุด ดา้นราคาพบว่าผูซ้ื้อส่วนใหญ่พึงพอใจการชาระดว้ยเงินสดสูงท่ีสุด 
ดา้นสถานท่ีผูซ้ื้อส่วนใหญ่พึงพอใจดา้นความสะอาดของสถานท่ีสูงท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาดผูซ้ื้อส่วนใหญ่
พึงพอใจดา้นความสุภาพและมารยาทของพนกังานขายสูงสุดเป็นลกัษณะของร้านของฝาก 



 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                               778  
 

     3.เม่ือพิจารณาในเร่ืองของการจ าแนกความแตกต่างทศันคติดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดระหว่างกลุ่มเจ
เนอเรชัน่เอก็ซ์กบักลุ่มเจเนอเรชัน่วาย พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.05  ไดแ้ก่ ขนมคอเป็ดควรท าเน้ือคอเป็ดให้อ่อนน่ิมรับประทานง่าย ขนมคอเป็ดควรมีส่วนผสมของ
ธญัพืช ขนมคอเป็ดควรมีการใชธ้ญัพืชอ่ืนๆห่อหุม้แทนงา ขนมคอเป็ดควรท าบรรจุภณัฑเ์พ่ิมรูปแบบขนาดพอดีค า 6 
ช้ินต่อกล่อง ขนมคอเป็ดควรมีจ าหน่ายในร้านของฝาก ขนมคอเป็ดควรมีการใหส่้วนลดในช่วงเทศกาล ขนมคอเป็ด
ควรบอกแคลลอร่ีต่อช้ิน ขนมคอเป็ดควรเปล่ียนบรรจุภณัฑ์เป็นกล่องท่ีมีจ านวนช้ินหลายช้ิน ขนมคอเป็ดควรใช้
น ้ าผึ้งแทนน ้าตาลทรายเพ่ือขายใหค้นรักสุขภาพในอนาคต ขนมคอเป็ดควรมีราคาต่อช้ินใกลเ้คียงกบัขนมขบเค้ียว
ทัว่ไป สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลธร สิงหเดช (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีความส าคัญต่อการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภค ในเขตบางศรีเมือง จังหวดันนทบุรี จากการศึกษาพบว่า
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะหาซ้ือตามสถานท่ีท่ีไหนก็ไดท่ี้สะดวก และงานวิจยัของกฤษณา อุ่นธนโชติ (2553) ท่ีศึกษา
เร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ในศูนยก์ารคา้วรรัตน์ จากการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีตามร้านสะดวกซ้ือมากท่ีสุด และงานวิจยัของผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช และ รัตนาภรณ์ ชาติ
วงศ์(2556)ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ขนมไทยในสายตาของเยาวชนไทย  จากการศึกษาพบว่าเลือกบริโภคขนมไทย
รสชาติอร่อย มีกล่ินหอม รูปแบบบรรจุภณัฑมี์ความสะอาด ปลอดภยั ดูโบราณคลาสสิก และท าจากผลิตภณัฑต์าม
ธรรมชาติ และงานวิจยัของบุษยพงศ ์มุสิกไชย (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองทศันคติท่ีมีผลต่อการบริโภคขนมไทยของวยัรุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติการบริโภคขนมไทยและอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ทศันคติการบริโภคขนมไทย 
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อระดบัความจงรักภกัดต่ีอองค์กรของตวัแทนประกนัชีวติ 
กรณศึีกษา บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

Factor Influencing Level of Insurance Agency’s Organization Loyalty: 
Case Study of Muang Thai Life Insurance Public Company Limited 

เชาวลติ วงศ์ตั้ง1และ อุไรวรรณ อมรนิมิตร2 

Chaowarit Wongtang and Uraiwan Amornnimit 
 

บทคดัย่อ 
               การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และปัจจยั
ดา้นประสบการณ์ในการท างานกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของตวัแทนประกนัชีวิต กรณีศึกษา บริษทั เมืองไทย
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ตัวแทนประกันชีวิต จ านวน 200 คน โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ
จงรักภกัดีต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 คือ อายุ ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานในองคก์ร การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นลกัษณะงานกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร พบว่า ปัจจยั
ดา้นลกัษณะงานทุกดา้น กล่าวคือมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 และ
พบว่า ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานทุกดา้น กล่าวคือมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

ค าส าคัญ: ความจงรักภักดีต่อองค์กร, ปัจจัยด้านลกัษณะงาน, ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 
 

Abstract 
              The objective of this study was to study the relation of personal factors, work field factor and experience 
factors in working of the level of the insurance agency’s organization loyalty: case study of Muang Thai 
Insurance Public Company Limited. Sample was 2 0 0  insurance agencies by collecting questionnaires. The 
research shows that individual factors about age, position, average of revenue, and service time are all affect to 
royalty to the organization at materiality level 0.05. All related work field factors have effect to royalty level at 
materiality level 0.05 as well. Moreover, all related work experience factors have influence to royalty to the 
organization at the same level. 
 

Keywords: Organization royalty, Work field factor, Work experience factor 
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1. บทน า 
 
     บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2494 เปิดด าเนินธุรกิจดา้นประกนั
ชี วิต เป็นบริษัทประกันชี วิตแห่งแรกท่ีได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้ งให้ เป็นบริษัทประกันชี วิต ใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และบริษทัไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ไดข้ยายส านกังานสาขาและ
ส านกังานตวัแทน ปัจจุบนัมีจ านวนสาขาทัว่ประเทศกวา่ 210 สาขา ภายใตก้ารบริหารงานอย่างมีระบบและวิสยัทศัน ์
อนักวา้งไกลของ นายโพธิพงษ์ ล  ่าซ า ประธานกรรมการ และนายสาระ ล ่าซ า กรรมการผูจ้ดัการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร ปัจจุบนัส านกังานใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 250 ถนนรัชดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
     ในปีท่ีผา่นมา บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) สามารถด าเนินงานและสร้างผลงานเบ้ียประกนัชีวิต
รับ มีอตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 27 โดยมีเบ้ียประกนัชีวิตรับรวม 60,249 ลา้นบาท ทั้งน้ี อนัเน่ืองมาจากการด าเนิน
กิจการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของผูเ้อาประกนั การมีบรรษทัภิบาล การมีผลิตภณัฑ์ดา้นการประกนัชีวิตท่ี
สามารถตอบสนองประชาชนทุกกลุ่มอย่างครบถว้น การมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลายครอบคลุม ความ
พร้อมดา้นเทคเทคโนโลยีและเคร่ืองมือการขายท่ีสะดวกและทนัสมยั การมีบุคลากรในองค์กรท่ีมีคุณภาพ และท่ี
ส าคญัท่ีสุด คือ ความสามารถในการก าหนดกลยทุธ์และการปรับตวัองคก์ร ใหเ้ขา้กบัสภาวการณ์เศรษฐกิจดงักล่าว 
     ธุรกิจประกนัชีวิตมีการเติบโตค่อนขา้งสูงข้ึนกว่าเม่ือก่อน จึงเห็นว่าธุรกิจประกนัมีโอกาสเติบโตไดอี้กมากใน

ประเทศไทย มีช่องทางการจดัจ าหน่ายหลายทาง แต่ช่องทางท่ีถือว่าเป็นจุดแขง็ท่ีสุด คือ ตวัแทนประกนัชีวิต ท่ีมีความ

เขา้ใจสภาพตลาดและผูบ้ริโภค สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี และยงัไดรั้บการสนับสนุนจากทางรัฐบาล

เพ่ือให้การประกนัชีวิตเป็นหลกัประกนัความมัน่คงให้กบัชีวิต และทรัพยสิ์นของประชาชน ดงันั้นตวัแทนประกนั

ชีวิตจึงมีบทบาทส าคญัในการวางแผนเพ่ือการออมและการใชจ่้าย ซ่ึงความเป็นมืออาชีพเท่านั้นท่ีจะสามารถรองรับ

ความตอ้งการของลูกคา้ได ้บริษทัฯ ไดมี้การเปิดรับสมคัรตวัแทนประกนัชีวิต โดยจดัให้มีการ Recruit ตามนโยบาย

การสรรหาบุคลากรฝ่ายขาย เพ่ือช่วยขยายงานทางดา้นการตลาดมากยิ่งข้ึน และเพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขาย ซ่ึงใน

ปัจจุบันมีตัวแทนจ านวนทั้ งส้ิน 13,907 คน  ทั่วประเทศ ณ วันท่ี  1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 (ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2557) แต่จ านวนตัวแทนท่ีท างานแล้วประสบ

ความส าเร็จในอาชีพมีเพียงจ านวนหน่ึง ซ่ึงถา้จะวดัความส าเร็จในอาชีพน้ีตอ้งวดัจากระดบัต าแหน่งของธุรกิจประกนั

ชีวิต หรือระดบัคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัท่ีบริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการแกไ้ข เพ่ือท่ีจะรักษาอตัราการคงอยูข่องตวัแทน

ประกนัชีวิตใหมี้จ านวนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ณ ปัจจุบนัอตัราการเขา้ออกของตวัแทนประกนัชีวิต (Turnover Rate) คิดเป็น

ร้อยละ 40  

     พร้อมกนัน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาบุคลากร ตวัแทนฝ่ายขาย และพนกังานประจ ามาโดยตลอด ดว้ยความมุ่งมัน่
อยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งยงัสรรคส์ร้างส่ิงดีๆ เพ่ือประโยชน์แก่พนกังานและฝ่ายขายใหไ้ดรั้บความสะดวกสบาย และทนัสมยัดว้ย
การสร้างศูนยป์ฏิบติัการเรียนรู้เมืองไทยประกนัชีวติข้ึน เพ่ือเป็นศูนยก์ลางการจดัอบรมหลกัสูตรต่างๆ จะเห็นไดว้า่บริษทัฯ 
มีการพฒันาอย่างไม่หยุดย ั้ง ควบคู่ไปกับการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบติั ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากสูงสุด จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ตวัแทนประกนัชีวิตมีความคงอยูใ่นอาชีพ และมีความ

จงรักภกัดีต่อองค์กร ดว้ยเหตุผลดังกล่าวน้ี ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อ
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องคก์รของตวัแทนประกนัชีวิต กรณีศึกษา บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เพ่ือเป็นแนวทางหาวิธีการ

พฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
      

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน ของตวัแทน
ประกนัชีวิต 
     2. เพ่ือศึกษาความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ของตวัแทนประกนัชีวิต 
     3. ศึกษาความสมัพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานกบัความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รของตวัแทนประกนัชีวิต  
 
     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. เพ่ือเป็นขอ้มลูใหผู้บ้ริหารฝ่ายขายมีแนวทางและวิธีการท่ีจะท าใหต้วัแทนประกนัชีวิตสามารถคงอยูใ่นอาชีพน้ี

ไดม้ากยิ่งข้ึน 

     2. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ฝ่ายกิจการตัวแทนน าไปปรับใช้ เพ่ือพัฒนาส่งเสริมบุคลากรตัวแทนประกันชีวิตให้มี

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

     3. ท าใหท้ราบถึงระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของตวัแทนประกนัชีวิต เช่น ท าใหท้ราบว่าตวัแทนประกนัชีวิต

เตม็ใจท่ีจะทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจในการท างาน เพ่ือช่วยใหบ้ริษทัประสบความส าเร็จ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     Hoy & Rees (1974) กล่าวว่า ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร เป็นส่ิงท่ีแสดงออกซ่ึงสัมพนัธภาพระหว่างบุคลากรกบั

องค์กร ถา้บุคลากรมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรสูงมากเท่าไร แนวโน้มในการท่ีจะลาออกหรือท้ิงองค์กรไปก็จะ

นอ้ยลงเท่านั้น องคป์ระกอบของความจงรักภกัดี ประกอบดว้ย 3 มิติ คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral aspect) 

ความรู้สึก (Affective aspect) และการรับรู้ (Cognitive aspect) เคร่ืองช้ีวดัความจงรักภกัดี จ าแนกไดเ้ป็นดา้นดงัน้ี 

     1. ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก คือ ผลจากการท่ีบุคคลมีความรู้สึกขั้นต้นจึงตอบสนองออกมาโดยการแสดง

พฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงในเร่ืองพฤติกรรมนั้นทศันคติอาจเป็นสาเหตุของการแสดงพฤติกรรม หรือทศันคติ

อาจเป็นผลจากการแสดงพฤติกรรม เม่ือแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมา บุคคลนั้นจะมีทศันคติทางบวกต่อ

ส่ิงท่ีตนเองไดก้ระท า ถึงแมว้่าส่ิงท่ีกระท าไม่สอดคลอ้งกบัทศันคติในตอนแรก เม่ือกระท าไปแลว้คนเราก็จะท าการ

เปล่ียนแปลงทศันคติใหเ้ป็นทางท่ีดีเพ่ือลดความเครียดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ไดแ้ก่ ความไม่อยากยา้ยไปจากองคก์ร 

     2. ดา้นความรู้สึก คือ อารมณ์ ความรู้สึกท่ีเกิดจากการประเมินความรู้สึกชอบ ไม่ชอบต่อบุคคลหรือสถานการณ์ 

เช่น ความรักท่ีจะท างานกบัองคก์รความพึงพอใจในองคก์ร 

     3. ดา้นการรับรู้ คือ ค่านิยม ความเช่ือท่ีบุคคลยึดถือต่อบุคคลหรือสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อส่ิงท่ีบุคคลรับรู้และ

กระท า เช่น ความเช่ือมัน่และไวว้างใจองคก์รความเช่ือถือในองคก์ร 
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     Richard M. Steers (1977) กล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร มี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

     1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผูท้  างาน (Personal Characteristics) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 

รายได ้ระยะเวลาของการปฏิบติังานในองคก์ร และระดบัต าแหน่งงาน 

     2. ลกัษณะของงาน (Job Characteristics) ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ ความ

รับผิดชอบ ความมีเอกลกัษณ์ของงาน การมีส่วนร่วมในการบริหาร งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และการ

ไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

     3. ประสบการณ์จากการท างาน  (Work Experiences) หมายถึง สภาพการท างานท่ีพนักงานได้รับ ได้แก่ 

ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญักบัองค์กร ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของ

องคก์ร ความรู้สึกพ่ึงพิงไดข้ององคก์ร และความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร 
      
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

     ถวลัย ์เอ้ือวิศาลวรวงค ์(2547) ไดศึ้กษาเร่ือง ความจงรักภกัดีต่อองค์การ กรณีศึกษาเฉพาะกรณีพนกังานทัว่ไป 

บริษทั เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยศึกษากลุ่มตวัอย่าง จ านวน 136 คน ผลการศึกษา พบว่า พนกังาน

ทัว่ไปมีระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง และเม่ือพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบ พบว่า การ

ออกจากงานและการคงอยู่กบัองคก์ร อยู่ในระดบัปานกลางและระดบัสูงตามล าดบั ในขณะท่ีระดบัการจดัการของ

องคก์รในงานท่ีปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยท่ีการจดัการขององคก์รในแต่ละดา้น ตลอดจนประสบการณ์จาก

การท างาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ระดบัของความรู้สึกของ

พนักงานทั่วไป ท่ีมีต่อประสบการณ์จากการท างานภาพรวมอยู่ในระดับดี และประสบการณ์จากการท างานมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ารของพนกังานทัว่ไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัภูมิหลงั หรือลกัษณะส่วนบุคคลในทุกปัจจยัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 

     ศุภมิตร บวัเสนาะ (2546) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการ

ท างานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิว-เนชัน่แนล จ ากดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

เป็นพนกังานของบริษทั ซิว-เนชัน่แนล จ ากดั จ านวน 185 คน พบว่า เพศชายจะมีความผกูพนัต่อองคก์รสูงกว่าเพศ

หญิง ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 บุคลากรท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไป จะมีความผกูพนัสูงกว่าบุคลากรท่ีมีอายุ

ช่วงอ่ืนๆ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนั

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความ

ผกูพนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

     ศนิกานต์ ศิริศักด์ิยศ (2548) การศึกษาวิจัยเร่ือง ความจงรักภักดีต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะพนักงานระดับ

ปฏิบัติการสายงานบริการลูกคา้ บริษทั ทีเอ ออเร้นจ์ จ ากัด กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนักงานระดับ

ปฏิบติัการสายงานบริการลูกคา้ บริษทั ทีเอ ออเร้นจ ์จ ากดั โดยการใชแ้บบสอบถามให้พนกังานเป็นผูต้อบ พบว่า 

ความจงรักภกัดีต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการสายงานบริการลกูคา้บริษทั ทีเอ ออเร้นจ ์จ ากดั ในภาพรวม
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อยู่ในระดบัสูง โดยดา้นความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองคก์าร ดา้นองคก์ารสามารถพ่ึงพิงได ้ดา้นการไดรั้บการ

ตอบสนองจากองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นความรู้สึก

ระหว่างปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดีของพนักงานระดบัปฏิบติัการสายงานบริการลูกคา้

บริษทั ทีเอ ออเร้นจ์ จ ากัด ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภูมิหลงั หรือลกัษณะส่วนบุคคลในทุกปัจจยัไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 

     พิรินทร์ชา สมานสินธ์ุ (2554) การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความผกูพนัของพนกังาน ศึกษา

เฉพาะกรณี บริษทั เบสท ์เพอฟอร์แมนซ์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั จากกลุ่มประชากรจ านวน 185 คน ซ่ึงใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ท่ีครอบคลุมข้อมูลใน 4 ส่วน คือ แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์การ แบบสอบถามความ

คิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร และแบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์ารเพ่ือวดั

ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน ซ่ึงใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ  

ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที (t-test) แบบ One-Way 

ANOVA และแบบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะงาน

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความส าคญัของลกัษณะงานท่ีท่านรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชา งานท่ีมีโอกาสติดต่อสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ความเขา้ใจกระบวนการ พนกังานมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน ผลป้อนกลบัของงาน และลกัษณะงานท่ีทา้ทาย ท่ีมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสบการณ์การท างานโดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นความมัน่คงและน่าเช่ือถือไดข้ององค์การ ดา้นความรู้สึกว่า

องคก์ารเป็นท่ีพ่ึงพิงได ้พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ ความรู้สึกว่ามีความส าคญัต่อองคก์าร 

และดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ารท่ีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกันในด้านเพศ ดา้นหน่วยงาน ด้านต าแหน่งงาน และด้านรายได้ จะมีระดบัความผูกพนัต่อองค์การท่ี

แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาคญัทางสถิติท่ี 0.05 และพนกังานท่ีมีปัจจยัดา้นบุคคลแตกต่างกนัใน ดา้นอายุ ดา้นระดบั

การศึกษา ดา้นสถานภาพสมรส และดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน จะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีไม่แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิตท่ี 0.05  

 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากร คือ ตวัแทนประกนัชีวิต บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) มีตวัแทนจ านวน 13,907 คน ทัว่

ประเทศ ณ วนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 (ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั, 2557) 
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     โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนประกันชีวิตระดับต าแหน่งผูจ้ ัดการสาขา ผู ้ช่วยผู ้อ  านวยการฝ่ายขาย และ

ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย สังกดัส านกังานใหญ่ ท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,272 คน โดยใชว้ิธีการ

สุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2543: 148) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ี จ านวน 200 คน   

     เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึนมาเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษา และ

แบบมาตรวดัทศันคติของ Likert โดยขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ หรือแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

คร้ังน้ี คือ 

     1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรวบรวมขอ้มลูในการสร้าง

เคร่ืองมือแบบสอบถามใหมี้ความชดัเจน และครอบคลุมตวัแปรท่ีศึกษา 

     2. เขียนขอ้ค าถามและน าขอ้ค าถาม ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา และตรวจสอบความสอดคลอ้งตามทฤษฎี

และแนวคิดท่ีทบทวน 

     3. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณา และท าการ Pre – Test  

     - หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองกบักลุ่มประชากร ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 30 คน แลว้น ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha coefficient) ซ่ึงมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.94 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic 

Random Sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างท่ีใชก้บัประชากรท่ีมีจ านวนมาก และมีรายช่ือของสมาชิกไดเ้รียงตามล าดบั

ตามตวัอกัษร มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

     จากประชากรท่ีใชศึ้กษาไดน้ ามาก าหนดใหเ้ป็นกรอบในการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling Frame) ก าหนดโดยให ้

     - ก าหนดกรอบประชากร หมายเลขประจ าตวัแก่สมาชิกทุกหน่วยในประชากร 

     - หาอตัราส่วน (k) ระหว่างประชากร (N) และกลุ่มตวัอย่าง (n) จากสูตร k = N/n มีประชากร 1,272 คน ตอ้งการ

กลุ่มตวัอยา่ง 200 คน จะไดอ้ตัราส่วนเท่ากบั k = 1,272/200 = 7 หมายความว่า จ านวนประชากรทุกๆ 7 คน จะไดรั้บ

การสุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 1 คน 

     - สุ่มตวัอย่างเพ่ือก าหนดสมาชิกคนแรก (R) ของกลุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธีการสุ่มอย่างง่ายจากสมาชิกหมายเลข 1-7 

มา 1 หมายเลข ไดห้มายเลข 5 

     - หมายเลขสมาชิกคนต่อไปจะถูกก าหนดอยา่งเป็นระบบโดยการรวมอตัราส่วนท่ีไดก้บัหมายเลขสมาชิกเร่ิมตน้ 

ดงันั้นสมาชิกท่ีมีหมายเลข 5, 12(5+7), 19(12+7), 26(19+7), 33(26+7) จะเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

     โดยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลพร้อมกัน จากตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 

(มหาชน) จ านวน 200 คน 
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     การวเิคราะห์ข้อมูล 

     น าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์จ านวน 200 ชุด มาบนัทึกขอ้มลูประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

     1. การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ดว้ยสถิติ

ค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

     2. การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านปัจจยัลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน และความจงรักภักดีต่อ

องคก์ร โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     3. การศึกษาเปรียบเทียบความจงรักภกัดีต่อองคก์รของตวัแทนประกนัชีวิต ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ใช้

สถิติในการวิเคราะห์ (Analysis of variance: ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบั

การศึกษา ต าแหน่งงาน ระดบัรายได ้และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

     4. การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และ

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     1. ผลการศึกษา พบว่า ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
65.0 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.0 ซ่ึงมีต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการสาขามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80 
โดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เท่ากบั 60,280 บาท มีอายุเฉล่ีย เท่ากบั 42.39 ปี และ
มีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานเฉล่ีย เท่ากบั 9.54 ปี  ซ่ึงสอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัแนวคิดและทฤษฎีของ Richard M. 
Steers (1997) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลเป็นปัจจยั
เช่ือมโยงก่อให้เกิดความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานจนเปล่ียนแปลงเป็นความผูกพนัต่อองค์กร และน าไปสู่ความ
จงรักภกัดี 
     ขอ้มูลปัจจยัดา้นลกัษณะงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77 โดยค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้น
ลกัษณะงานท่ีมากท่ีสุด คือ ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 รองลงมา 
คือ ดา้นความรับผิดชอบ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 ดา้นความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ดา้นความมีเอกลกัษณ์
ของงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และ
ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิรินทร์ชา 
สมานสินธ์ุ (2554) การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความผูกพนัของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณี 
บริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะงานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความส าคญัของลกัษณะงานท่ีท่านรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชา งานท่ีมีโอกาสติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ความเขา้ใจกระบวนการ พนกังานมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก 
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     ขอ้มูลปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 โดยค่าเฉล่ียของ

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานท่ีมากท่ีสุด คือ ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 รองลงมา คือ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 

ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองค์กร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ดา้นความรู้สึกว่า

ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 และดา้นความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองคก์ร อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศนิกานต ์ศิริศกัด์ิยศ (2548) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง 

ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร : ศึกษาเฉพาะพนกังานระดบัปฏิบติัการสายงานบริการลูกคา้ บริษทั ทีเอ ออเร้นจ ์จ ากดั 

พบว่า ความจงรักภกัดีต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการสายงานบริการลูกคา้บริษทั ทีเอ ออเร้นจ ์จ ากดั ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัสูง โดยปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน ดา้นความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองค์การ 

ดา้นองคก์ารสามารถพ่ึงพิงได ้และดา้นการไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 

     2. ผลการศึกษา พบว่า ขอ้มลูดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.180 โดย

ค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์รท่ีมากท่ีสุด คือ ดา้นความรู้สึก อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 

รองลงมา คือ ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 และดา้นการรับรู้ อยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ซ่ึงสอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัแนวคิดและทฤษฎีของ Hoy & Rees (1974) กล่าวว่า ความ

จงรักภกัดีต่อองคก์ร เป็นส่ิงท่ีแสดงออกซ่ึงสัมพนัธ์ภาพระหว่างบุคลากรกบัองคก์ร ถา้บุคลากรมีความจงรักภกัดีต่อ

องคก์รสูงมากเท่าไร แนวโนม้ในการท่ีจะลาออกหรือท้ิงองคก์รไปกจ็ะนอ้ยลงเท่านั้น และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ศนิกานต ์ศิริศกัด์ิยศ (2548) การศึกษาวิจยัเร่ือง ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร : ศึกษาเฉพาะพนกังานระดบัปฏิบติัการ

สายงานบริการลกูคา้ บริษทั ทีเอ ออเร้นจ ์จ ากดั พบวา่ความจงรักภกัดีต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการสาย

งานบริการลกูคา้บริษทั ทีเอ ออเร้นจ ์จ ากดั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 

     3. ผลการศึกษา พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความจงรักภักดีต่อองค์กรของ

ตวัแทนประกนัชีวิต ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน โดย

ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ในการวิเคราะห์ พบว่า เพศ และระดับ

การศึกษาท่ีแต่งต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามดา้นความจงรักภกัดีต่อองค์กรอย่างมีนยัส าคญั ส่วนอาย ุ

ต าแหน่ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองคก์รท่ีแต่งต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามดา้น

ความจงรักภักดีต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิรินทร์ชา สมานสินธ์ุ (2554) การ

ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณี  บริษัท เบสท์ เพอ

ฟอร์แมนซ์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้นต าแหน่งงาน และดา้นรายได  ้จะมีระดบั

ความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ี 0.05 และพนกังานท่ีมีปัจจยัดา้นบุคคลแตกต่างกนั

ในดา้นระดบัการศึกษา จะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ี 0.05 

     การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานกบัความ

จงรักภกัดีต่อองค์กรของตวัแทนประกนัชีวิต โดยใชค้วามสัมพนัธ์แบบเชิงเส้น Linear Correlation Coefficient ใน
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การวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบั

ความจงรักภกัดีต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภมิตร บวัเสนาะ (2546) 

ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ซิว-เนชัน่แนล จ ากดั พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนั

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ถวลัย ์เอ้ือวิศาลวรวงค์ (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง 

ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร กรณีศึกษาเฉพาะกรณีพนกังานทัว่ไป บริษทั เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) พบว่า 

พนกังานทัว่ไปมีระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง และเม่ือพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ 

พบว่าปัจจยัดา้นประสบการณ์จากการท างาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติ ระดบัของความรู้สึกของพนักงานทัว่ไป ท่ีมีต่อประสบการณ์จากการท างานภาพรวมอยู่ในระดบัดี และ

ประสบการณ์จากการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงานทั่วไปอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     สรุปผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุต าแหน่ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานใน

องค์กรท่ีแต่งต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รอย่างมีนยัส าคญั ปัจจยัดา้นลกัษณะงานทุกดา้นมี

ความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคญั และปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานทุกดา้นมี

ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญั 

     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

     1. จากผลการวิจยัพบว่าตวัแทนประกนัชีวิต ดา้นอาย ุต าแหน่ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ท่ี

แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร เน่ืองจากตวัแทนประกนัชีวิตท่ีพ่ึงเขา้มาสู่อาชีพอาจจะมี

อายุนอ้ย ขาดประสบการณ์ ขาดกลุ่มตลาดเป้าหมาย และยงัไม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบังานหรือเพ่ือนร่วมงานได ้

ดงันั้นองคก์รจะตอ้งมีระบบงานรองรับ ผูบ้ริหารทีมควรเอาใจใส่ตวัแทนประกนัชีวิตท่ีเขา้มาใหม่ มีการจดัฝึกอบรม

หลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการท างาน และมีกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างทีมงาน และท าให้

ตวัแทนประกนัชีวิตสามารถคงอยูใ่นอาชีพน้ีไดม้ากยิ่งข้ึน 

     2. จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะงานของตวัแทนประกนัชีวิต ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน ลกัษณะ

งานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ การมีส่วนร่วมในการบริหาร งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์

กบัผูอ่ื้น และความมีเอกลกัษณ์ของงาน และปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานของตวัแทนประกนัชีวิต ไดแ้ก่ 

ดา้นความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร ดา้นความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองค์กร ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียง

ขององคก์ร ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร พบว่า

อยู่ในระดบัมาก ดงันั้นองค์กรจึงตอ้งมีมาตรการรองรับ มีกิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
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กระตุน้ใหต้วัแทนประกนัชีวิตปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รท่ีไดว้างไวใ้หป้ระสบผลส าเร็จ และเพ่ือเป็น

ขอ้มูลให้ฝ่ายกิจการตวัแทนน าไปปรับใช ้เพ่ือพฒันาส่งเสริมบุคลากรตวัแทนประกนัชีวิตให้มีความกา้วหน้าใน

อาชีพ 

     3. จากผลการวิจยัพบว่าความจงรักภกัดีต่อองคก์รของตวัแทนประกนัชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดา้น

ความรู้สึก และดา้นการรับรู้ พบว่าดา้นความจงรักภกัดีต่อองค์กร อยู่ในระดบัมาก แต่องค์กรก็ยงัมีความจ าเป็นท่ี

จะตอ้งสร้างความจงรักภกัดีต่อองคก์รของตวัแทนประกนัชีวิตใหค้งอยู่อย่างย ัง่ยืน โดยการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

การสร้างวฒันธรรมท่ีดี การปลูกฝ่ังรุ่นต่อรุ่นให้ตวัแทนประกนัชีวิตเกิดความรู้สึกรักในองคก์ร อย่างเป็นส่วนหน่ึง

ของความส าเร็จขององคก์ร โดยการรับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ระบบการจ่ายผลตอบแทน การไดรั้บการ

ยอมรับนับถือจากผูบ้ริหารตน้สังกดั และเพ่ือนร่วมงาน การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามคัคีในทีมงาน 

รวมทั้งสวสัดิการท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างาน ท าให้ตวัแทนประกนัชีวิตเต็มใจท่ีจะทุ่มเท

ก าลงักาย และก าลงัใจในการท างาน เพ่ือช่วยใหบ้ริษทัประสบความส าเร็จ 

     ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

     1. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะตวัแทนประกนัชีวิตระดบัผูจ้ดัการสาขาข้ึนไปของบริษทัฯ เฉพาะใน

ส านักงานใหญ่เท่านั้น จึงควรท าการวิจยัเปรียบเทียบปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการ

ท างานกบัตวัแทนประกนัชีวิตในภูมิภาค รวมถึงองคก์รท่ีมีลกัษณะประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนั 

     2. วิธีท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามเพียงอย่างเดียว ควรมีการสัมภาษณ์ควบคู่กนัไปดว้ย โดยใน

ส่วนทา้ยแบบสอบถามควรมีขอ้เสนอแนะ ทางเลือกหรือขอ้ท่ีสามารถระบุความคิดเห็นของพนกังานลงไป 

     3. ควรมีการท าวิจยัเชิงลึกถึงสาเหตุท่ีท าใหบุ้คลากรขาดความจงรักภกัดีต่อองคก์ร โดยท าในลกัษณะการวิจยัเชิง

คุณภาพควบคู่ไปกบัการวิจยัเชิงปริมาณ  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าการศึกษาประสิทธิผลจากผลการด าเนินงานของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และเพ่ือศึกษาหาแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 โดยผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาดา้นการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรจากองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นการบริหาร 2.ดา้นการเพ่ิมยอดสินเช่ือ 3.ดา้นการ
เพ่ิมยอดเงินฝาก 4.ดา้นการเพ่ิมรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัขององคก์ร ผลจากการศึกษาพบว่า จากการก าหนด
นโยบายและแผนการด าเนินงานในดา้นต่างๆท่ีชดัเจน ส่งผลใหก้ารด าเนินงานแต่ละดา้น บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
ค าส าคัญ: ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน), ประสิทธิผล, ผลการด าเนินงาน 

 
Abstract 

This independent stady aims to evaluate  the analysis of operational effectiveness of krung thai bank public 
company limited ,northeastern region network sector one and find ways to plan on operations of krung thai bank 
public company limited ,northeastern region network sector one. The researcher studied a achievement of 
organizational target. The research tool was Interview. The sample groups were 20 staff of the krung thai bank 
public company limited ,northeastern region network sector one. The core business of krung thai bank have four 
components consisting of 1)Administration 2)Loan growth 3)Deposit growth 4 )Revenue growth.  The research 
results showed the following; Krung thai bank public company limited ,northeastern region network sector one 
have a clear policy and action plan for every field. Cause  all of operation achieve goal. 
Keywords: Krung thai bank public company limited, Effectiveness, Operational 
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1. บทน า 
 
     ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชยใ์นกลุ่มท่ีเรียกวา่ “ธนาคารของรัฐ” มีผลการด าเนินงานท่ีดี
ในระดบัสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ในประเทศ ผลการด าเนินงานของธนาคารไดข้ยายตวัมากข้ึน จากธุรกิจของ
ธนาคารท่ีเป็นพ้ืนฐานไดแ้ก่ การรับฝากเงิน การใหสิ้นเช่ือ การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ การใหบ้ริการเก่ียวกบัการ
ช าระเงินและโอนเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพ่ือการบริหารความเส่ียง ธุกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์การ
ใหบ้ริการท่ีเก่ียวกบัการประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิต การให้บริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ จากสภาพ
การแข่งขนัของธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนโดยขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
แสดงรายไดสุ้ทธิของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่งในประเทศไทย 5 ปียอ้นหลงั จะเห็นไดว้า่ความสามารถ
ในการสร้างรายไดสุ้ทธิตลอด 5 ปี ท่ีผา่นมา กลุ่มธนาคารพาณิชยมี์การท ารายไดเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
 
ตารางที่  1    รายไดสุ้ทธิของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง 
 

ช่วงเวลา 
รายได้สุทธิ (หน่วย : พนัลา้นบาท) 

ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชน ์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรี 
ไตมาส 2/2557 115.39 82.34 68.91 68.65 46.73 

ปี 2556 203.85 164.96 134.69 132.53 94.04 
ปี 2555 177.90 139.84 126.00 121.01 83.88 
ปี 2554 148.87 132.73 110.28 99.91 72.97 
ปี 2553 120.69 86.33 90.61 78.75 68.06 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ท าใหธ้นาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมส าหรับแข่งขนัและสร้างการเติบโตท่ีมีคุณภาพ 
โดยธนาคารไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์ใหม่ คือ “กรุงไทย กา้วไกลไปกบัคุณ : Growing Together” โดยมุ่งมัน่เป็น
ธนาคารท่ีเติบโตไปพร้อมกบัลูกคา้ พนกังาน สังคม และผูถื้อหุน้ ส าหรับนโยบายการด าเนินงานขอนธนาคารในปี 
2557 ได้แก่ มุ่งเน้นธุรกิจหลกั โดยจะเน้นการจดัการบริหารกลุ่มลูกคา้ และปรับปรุงรูปแบบการดูแลลูกคา้ให้
เหมาะสมแต่ละกลุ่ม รวมถึงปรับกระบวนการใหมี้ความรวดเร็วยิ่งข้ึน เพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน โดยเสริม
ศกัยภาพในการบริหารความเส่ียง ตลอดจนปรับปรุงขั้นตอนการอนุมติัสินเช่ือให้มีความถูกตอ้งและรวดเร็ว มี
การศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือสามารถเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้มี
การต่อยอดสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจ โดยมีการจดัท าแผนพฒันารูปแบบการบริหารจดัการลูกคา้ในกลุ่ม Affluent 
Banking , Wealth Management  , Digital Banking และสร้างทีมผลิตภัณฑ์และการตลาดท่ีแข็งแกร่ง มุ่งพัฒนา
กรุงไทยให้เป็นองคก์รท่ีมุ่งผลส าเร็จของงานเป็นส าคญั ผูศึ้กษาจึงไดมุ่้งท่ีจะศึกษาประสิทธิผลจากการด าเนินงาน
ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 เป็นส าคญั โดยธนาคารกรุงไทย 
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จ ากดั (มหาชน) มีการก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายไว ้4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นการบริหาร 2.ดา้นการเพ่ิมยอด
สินเช่ือ 3 .ด้านการเพ่ิมยอดเงินฝาก 4.ด้านการเพ่ิมรายได้รวม และศึกษาแนวทางในการด าเนินงานของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั เพ่ือน าผล
จากการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มเครือข่าย
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     2.1 ความหมายของประสิทธิผล 
     Bertram M.Gross. (1965 อา้งในพรพิมล เจียมจิตร, 2554) ไดส้รุปความหมายของประสิทธิผล คือ ผลท่ีไดรั้บจาก
การท างานขององคก์ร ตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดผลประโยชนสู์งท่ีสุด 
     Georgopoulos ; & Tannenbaum. (1975 พิมพสิ์ริ ช านาญเสือ, 2550) ไดใ้หค้วามหมายของประสิทธิผลของ
องคก์รไวว้า่ ความมากนอ้ย (Extent) ขององคก์รท่ีเป็นส่วนหน่ึงในระบบสังคมสามารถด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายไดโ้ดยใชท้รัพยากรและขั้นตอนท่ีมีอยูโ่ดยไม่ท าใหท้รัพยากร และขั้นตอนตอ้งเสียหาย และไม่สร้างความ
ตึงเครียดใหแ้ก่สมาชิก 
 
     2.2 ความหมายของประสิทธิผลขององค์กร 
     Gibson, Ivancevich and Donnelly (1985 อา้งในประวิช พวงไมม่ิ้ง, 2553) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดเก่ียวกบัการ
ประเมินประสิทธิผลขององคก์รนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรกเป็นการศึกษาดา้นทฤษฎีซ่ึงผล
การศึกษาวิจยัจะช่วยพฒันาและปรับปรุงทฤษฎี และจะช่วยในการบริหารงานขององคก์รมีพ้ืนฐานท่ีมัน่คงยิ่งข้ึน ถา้
การบริหารงานขององคก์รนั้นตั้งอยูบ่นหลกัของทฤษฎีนั้น และประเภทท่ีสองเป็นการศึกษาดา้นการปฏิบติัจริง ซ่ึง
เป็นการมุ่งการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบและความสมัพนัธ์ต่อกนัระหวา่งองคป์ระกอบนั้นๆ 
     พิทยา บวรวฒันา (2531 อา้งในศราวุธ สังกะเพศ, 2551) สรุปไวว้่าประสิทธิผลขององคก์ร มีความหมายอย่างไร
นั้น ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีนกัวิชาการยงัไม่สามารถช้ีชดัในความหมายไดโ้ดย เพราะยงัตกลงกนัไม่ได ้แต่พอจะสรุปไดว้่า 
“องค์กรท่ีมีประสิทธิผล” หมายถึง การกระท าส่ิงต่างๆขององค์กรไดส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้ งเอาไว ้องค์กรท่ีมี
ประสิทธิผลสูงจึงเป็นองคก์รท่ีประสบความส าเร็จอย่างสูงในการท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย ในทางตรงกนัขา้ม
นั้นองค์กรท่ีมีประสิทธิผลต ่าจึงเป็นองค์กรท่ีไม่มีความส าเร็จในการท างานให้ไดต้ามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ดงันั้น
ประสิทธิผลขององค์กรจึงเป็นเร่ืองของการพิสูจน์ว่าองค์กรท่ีไดท้ าการศึกษานั้นสามารถด าเนินงานไปให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งเอาไวไ้ดส้ าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
     ศราวุธ สังกะเพศ (2551) ไดมี้การเสนอแนวความคิดเก่ียวกบัการจดัการองค์กรท่ีมีประสิทธิผลไวว้่า องค์กร
จะตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงค ์ภารกิจ มีการมอบหมายงาน สร้างมาตรฐาน มีการวดัผลการจดัการ เช่ือว่าองคก์ร
ท่ีจะประสบความส าเร็จไดจ้ าเป็นตอ้งอาศยัโครงสร้างขององคก์รท่ีเหมาะสม รวมถึงบุคลากรในองคก์รนั้นจะตอ้งมี
ความรู้ความสามารถทั้งในดา้นการบริหารและเทคนิคในการท างานอย่างดี และนอกจากน้ีองค์กรจ าเป็นตอ้งมีการ
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วางแผนเตรียมการหรือมีความพร้อมเป็นอย่างดี ร่วมทั้ งด้านสถานท่ี ด้านวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ และ
งบประมาณ เป็นตน้ 
     ศราวธุ สังกะเพศ (2551) ไดส้รุปเก่ียวกบัการวดัหรือการประเมินประสิทธิผล พบว่าองคก์รท่ีมีประสิทธิผลนั้นมี
ตวัแปรเป็นจ านวนมาก ตวัแปรท่ีนกัวิชาการคน้พบในทางทฤษฎีบางตวัแปรสามารถใชวิ้เคราะห์ทั้งองคก์รทางธุรกิจ
และส่วนราชการ แต่บางตวัแปรใชวิ้เคราะห์ไดก้บัองคก์รใดเพียงประเภทเดียวเท่านั้น การท่ีจะวดัองคก์รประเภทอ่ืน
ท าไม่ได ้
 
     2.3 ลกัษณะขององค์กรที่มปีระสิทธิผล 
     Argyris (1962 อา้งในประวิช พวงไมม่ิ้ง, 2553) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัประสิทธิผลขององค์กรไวห้มายถึง 
ระดบัความสามารถขององค์กรในการด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีขอ้จ ากดั
ทางดา้นทรัพยากรต่างๆมากมาย รวมไปถึงการจดัการทรัพยากรบุคคลในองคก์ร ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน ดงันั้นในการวดัผลส าเร็จขององคก์รว่าส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด สามารถท่ีจะวดัไดห้ลายรูปแบบ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัองคก์รนั้น และเป็นประโยชนใ์นการพฒันาองคก์รนั้นต่อไป 
     ศราวธุ สังกะเพศ (2551) องคก์รท่ีมีประสิทธิผล (Effective Organization) เป็นองคก์รท่ีมีความมัน่คง มีรากฐานท่ี
ดี มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และมีความเจริญกา้วหน้า นั่นหมายความว่าองค์กรท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง 
องค์กรท่ีสามารถเข้าใจความตอ้งการของบุคคลหรือความต้องการของสมาชิกในองค์กรกบัความตอ้งการหรือ
เป้าหมายขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี โดยสามารถท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมีนกัวิชาการจ านวนไม่นอ้ยไดพ้ยายามท าศึกษาถึงเร่ืองการบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิผลขององคก์รว่ามีลกัษณะอย่างไรบา้ง และมีองคป์ระกอบใดขององคก์รท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
องค์กร ซ่ึงเคร่ืองมือหรือตวัแปรบางตวัให้จะให้ความส าคญัในเร่ืองการวางแผน แต่บางตวัแปรให้ความส าคญัใน
เร่ืองของผลผลิต จะข้ึนอยูก่บัการใหค้วามส าคญัของแต่ละลกัษณะองคก์รวา่มีลกัษณะเป็นเช่นไร เช่น องคก์รเอกชน
มีลกัษณะของการใหค้วามส าคญักบัการคา้ก าไร องคก์รท่ีเป็นส่วนราชการซ่ึงไม่สามารถประเมินผลผลิตเป็นตวัเลข
เหมือนเอกชนได ้ก็จะเนน้การใหค้วามส าคญักบัความสามารถในการปรับตวั การผสมผสาน หรือการติดต่อส่ือสาร 
ฯลฯ วา่เป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดประสิทธิผล 
      
     2.4 แนวการวเิคราะห์ประสิทธิผลขององค์กร 
     Richard M.Steers (1977 อา้งในประวิช พวงไมม่ิ้ง, 2553) ไดเ้สนอแนวการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององคก์รดว้ย
วิธีท่ีครอบคลุมหลายดา้น (Multidimensional Approach) ซ่ึงเหมาะกบัการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององคก์รท่ีมีความ
ยุง่ยากซบัซอ้น การวดัประสิทธิผลสามารถท าไดดี้ท่ีสุดดว้ยการพิจารณาแนวความคิดท่ีสมัพนัธ์กนั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
1. การบรรลุถึงเป้าหมายให้ได้สูงสุด (Goal Optimization) ซ่ึงการศึกษาในเร่ืองเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของ
องคก์ร เป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางในบรรดานกัวิชาการเช่น Etzioni (1960) Yuchtman และ Seashore (1967) และ 
Hall (1972) “ประสิทธิผล” ในท่ีน้ีหมายถึงความสามารถขององค์กรในการไดม้าและใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่ีมี
จ ากัด และมีคุณค่าให้เป็นประโยชน์ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามเป้าหมาย ฉะนั้ นแทนท่ีจะวดั
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ความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายไดสู้งท่ีสุด ซ่ึงอาจวดัความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายเท่าท่ีเป็นไปได ้จากการ
ค านึงถึงขอ้จ ากดัในเร่ือง คน เงิน เทคโนโลยี 
2. แนวความคิดดา้นระบบ (System Perspective)เป็นแนวความคิดท่ีสัมพนัธ์กนักบัแนวความคิดแรก การวิเคราะห์
ในแง่ของระบบพิจารณาเป้าหมายในฐานะท่ีไม่ใช่อยู่ในสภาพท่ีน่ิงอยูก่บัท่ี (Static) แต่เปล่ียนไปตามกาลเวลา ความ
เป็นวงจร (Cyclic) ของเป้าหมายขององคก์รดงักล่าวใหเ้ห็นถึงความเป็นระบบองคก์ร 
3. การเนน้เร่ืองพฤติกรรม แนวความคิดการบรรลุถึงเป้าหมายให้ไดสู้งสุดเนน้บทบาทของพฤติกรรมของบุคคลใน
องคก์รท่ีมีต่อความส าเร็จขององคก์รในระยะยาว 
 
     2.5 แนวความคิดเกีย่วกบัการประเมนิผล 
     Riecken (1952 อา้งในประวิช พวงไมม่ิ้ง, 2553) ไดใ้หค้ านิยามของการประเมินผลไวโ้ดยมีความวา่ เป็นการ
วดัผลทั้งท่ีพึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา เน่ืองมาจากการด าเนินการงานท่ีก าลงักระท าอยู ่และเพ่ือท่ีมุ่งไปสู่
เป้าหมายท่ีตอ้งการโดยวิธีการประเมินผลจะตอ้งประกอบไปดว้กระบวนการในการพิจารณาก าหนดคุณค่าหรือ
ระดบัความส าเร็จในการบรรลุถึงวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ดงัน้ีคือ ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเกณฑม์าตรฐาน
ส าหรับวดัความส าเร็จ พิจารณาและอธิบายถึงระดบัความส าเร็จ และเสนอแนะส าหรับโครงการต่อไป 
     ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ (2544 อา้งในประวิช พวงไมม่ิ้ง, 2553) ไดส้รุปความหมายเก่ียวกบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการ
ประเมินผล ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัเกณฑใ์นการศึกษาซ่ึงไดรั้บการพฒันาข้ึนตามจุดมุ่งหมายของการใช ้ไดแ้ก่ 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความเพียงพอ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ดงัความหมายของเกณฑก์ารประเมินตาม 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     3.1 ประชากร 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ทั้งหมด 1,438 คน 
 
     3.2 กลุ่มตวัอย่าง 
     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจากการก าหนดผูใ้หข้อ้มูลคนส าคญั โดยผูศึ้กษาใชก้ารสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในสังกดั
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 จ านวน 20 คน 
 
     3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์ จ านวน 20 คน 
โดยศึกษาจากองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นการบริหาร 2.ดา้นการเพ่ิมยอดสินเช่ือ 3.ดา้นการเพ่ิมยอดเงินฝาก 4.
ดา้นการเพ่ิมรายไดร้วม   
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     3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าโดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
จากวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นการบริหาร 2.ดา้นการเพ่ิมยอดสินเช่ือ 3.ดา้นการเพ่ิมยอดเงิน
ฝาก 4.ดา้นการเพ่ิมรายไดร้วม โดยสรุปออกมาเป็นสาระส าคญัวา่แต่ละดา้นมีประสิทธิผลจากการด าเนินงานอยา่งไร 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากขอ้มูลการด าเนินงานของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ขอ้มูล
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี เป้าหมายและผลการด าเนินงานดา้นสินเช่ือ
จากฐาน  ณ ธนัวาคม ปี 2556 จ านวน  68,981.63 ลา้นบาท มีเป้าหมายสินเช่ือเพ่ิมข้ึนปี 2557 จ านวน 11,548.53 ลา้น
บาท และมีผลการงานระหว่างปี 2557 เพ่ิมจ านวน 16,587.94 ลา้นบาท การด าเนินงานด้านเงินฝากจากฐาน ณ 
ธนัวาคม ปี 2556 จ านวน 98,992.93 ลา้นบาท มีเป้าหมายเงินฝากเพ่ิมข้ึนปี 2557 จ านวน 10,547.93 ลา้นบาท และมี
ผลการงานระหว่างปี 2557 เพ่ิมจ านวน 4,980.40 ลา้นบาท การด าเนินงานดา้นรายไดร้วม โดยมีเป้าหมายรายไดร้วม
ปี 2557 จ านวน 5,590.31 ลา้นบาท และมีผลการงานระหว่างปี 2557 จ านวน 6,065.05 ลา้นบาท การด าเนินงานดา้น
การสร้างก าไรสุทธิ โดยมีเป้าหมายก าไรสุทธิปี 2557 จ านวน 1,755.84 ลา้นบาท และมีผลการงานระหว่างปี 2557 
จ านวน 2,464.43 ลา้นบาท โดยขอ้มูลทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 และจากการศึกษาพบว่า การด าเนินงานใน ด้านการ
บริหาร ขอ้ 1.ธนาคารมีการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานท่ีชัดเจน สรุปสาระส าคัญไดด้ังน้ี ธนาคารมีการ
ก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนและทัว่ถึงพนกังานทุกระดบั มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือในรูปแบบต่างอยา่งสม ่าเสมอ ขอ้ 
2.การรวมกนัก าหนดเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานรวมกนัระหวา่งพนกังานทุกระดบั สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
การก าหนดทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 มีการร่วมกนัก าหนดเป้าหมายระหว่างพนกังานทุกระดบัตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงไปยงั
พนกังานระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงพบว่าพนกังานทุกระดบัรับรู้ถึงเป้าหมายท่ีไดรั้บร่วมกนัรวมถึงทิศทางการด าเนินงาน
ในแต่และช่วงเวลาอยา่งชดัเจน ขอ้ 3.การวางแผนการด าเนินงาน สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
มีการวางแผนการท างานทุกหน่วยงานโดยส่วนใหญ่จะมีการวางแผนการด าเนินงานเป็นรายสัปดาห์และมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานทุกส้ินสัปดาห์ว่าพนกังานด าเนินงานไดต้ามแผนงานหรือไม่ ขอ้ 4.เป้าหมายการด าเนินงาน
ท่ีก าหนดสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานและสามารถวดัผลส าเร็จได ้สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี เป้าหมายท่ีไดรั้บมี
ความสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดโดยมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและสามารถ
วดัผลได ้ดา้นการเพ่ิมยอดสินเช่ือ ขอ้ 1. ธนาคารมีการออกผลิตภณัฑสิ์นเช่ือใหม่ๆท่ีตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี ธนาคารมีการออกผลิตภณัฑด์า้นสินเช่ือท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละประเภท
ของลูกคา้ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเนน้ท่ีสินเช่ือธุรกิจท่ีมีความหลากหลายของประเภทลูกคา้จึงท าให้การวางแผนการ
ท างานของสาขามีความสะดวกมากข้ึน ขอ้ 2. พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือแต่ละตวัเป็นอยา่งดี 
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี พนักงานรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีออกมาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และมีความเข้าใจใน
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เง่ือนไขของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือพอสมควร ซ่ึงในกรณีท่ีพนกังานไม่เขา้ใจเง่ือนไขของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือก็สามารถโทร
ไปสอบถามทางท่ีสนบัสนุนงานสินเช่ือไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ขอ้ 3. อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารสามารถ
แข่งขนักบัธนาคารคู่แข่งอ่ืนๆได้ สรุปสาระส าคัญได้ดงัน้ี อตัราดอกเบ้ียของธนาคารกรุงไทย มีอตัราดอกเบ้ีย
ค่อนข้างต ่ าเม่ือเทียบกับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ ซ่ึงท าให้ลูกค้าส่วนใหญ่ เลือกท่ีจะมาใช้บริการสินเช่ือท่ี
ธนาคารกรุงไทย  ขอ้ 4. ระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือมีความรวดเร็ว สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี ระยะเวลาในการ
อนุมติัสินเช่ือมีระยะเวลาค่อนขา้งนานโดยระยะเวลาอนุมติัสินเช่ือแต่ละประเภทเฉล่ียแลว้อยู่ท่ี 1 วนั นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บเอกสารครบถว้น แต่เน่ืองจากในช่วงปีท่ีผ่านมา มีจ านวนเร่ืองขอสินเช่ือเขา้มาเป็นจ านวนมากท าให้งานของ
ทีมอนุมติัสินเช่ือมีมากเกินกว่าอตัราพิจารณาสินเช่ือต่อวนั ส่งผลใหร้ะยะเวลาการอนุมติัสินเช่ือมีความล่าชา้ ขอ้ 5. 
ลูกคา้ในพ้ืนท่ีมีศกัยภาพเพียงพอในการขอสินเช่ือกนัธนาคาร สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี เน่ืองผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของ
ธนาคารกรุงไทยไม่ไดอ้อกแบบมาเพ่ือรองรับลกูคา้กลุ่มเกษตรกรท าใหศ้กัยภาพลกูคา้ในพ้ืนท่ีต่างอ าเภอค่อนขา้งหา
ลกูคา้ไดล้  าบากกว่าในเขตอ าเภอเมืองท่ีมีกลุ่มลูกคา้ขา้ราชการและกลุ่มธุรกิจจ านวนมาก ขอ้ 6. มีการประสานงานท่ี
รวดเร็วในแต่ละขั้นตอนการขออนุมติัสินเช่ือ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี ขั้นตอนในการขอสินเช่ือตั้งแต่การรับเอกสาร
จากลูกคา้ไปไปยงัผูว้ิเคราะห์และอนุมติัสินเช่ือมีความล่าชา้เน่ืองจากเคร่ืองมือในการรับส่งเอกสารนั้นจะใชเ้คร่ือง
สแกนซ่ึงปัญหาท่ีพบคือสแกนไม่ชดัหรือสแกนด าจนไม่สามารถอ่านเอกสารนั้นได ้จึงท าใหข้ั้นตอนการขออนุมติั
สินเช่ือตอ้งติดขดั ส่งผลใหก้ารอนุมติัสินเช่ือล่าชา้ ดา้นการเพ่ิมยอดเงินฝาก ขอ้ 1. ธนาคารมีการออกผลิตภณัฑเ์งิน
ฝากใหม่ๆท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี ผลิตภณัฑเ์งินฝากของธนาคารกรุงไทย มีการ
ออกผลิตภณัฑเ์งินฝากประจ าพิเศษออกมาทุกเดือนและมีเงินฝากประจ าท่ีลกูคา้สามารถเลือกระยะเวลาในการฝากท่ี
หลากหลายตอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ขอ้ 2. พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์เงินฝากแต่ละตวัเป็น
อย่างดี สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี พนกังานส่วนใหญ่รับรู้ถึงผลิตภณัฑ์เงินฝากท่ีออกมาใหม่เป็นอย่างดีและรวดเร็ว
ก่อนเวลาท่ีจะมีผลบงัคบัใชเ้น่ืองจากพนกังานตอ้งใชข้อ้มูลส าหรับวางแผนในการเดินตลาดหาลูกคา้รายใหม่และ
เสนอใหก้บัลกูคา้รายเดิมท่ีจะครบก าหนด ขอ้ 3. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารสามารถแข่งขนักบัธนาคารคู่แข่ง
อ่ืนๆได ้สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารกรุงไทยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีค่อนขา้งต ่าใน
ระดบัธนาคารพาณิชย ์ท าให้ลกูคา้เลือกท่ีจะไปใชบ้ริการเลินฝากกบัธนาคารเฉพาะกิจท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกวา่ เช่น 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธนาคารออมสิน ขอ้ 4. ระยะเวลาในให้บริการมีความรวดเร็ว 
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี ในการให้บริการหรือการแจง้ข่าวสารดา้นผลิตภณัฑ์เงินฝากไปยงัพนกังานหรือลูกคา้มี
ความรวดเร็วมาก เน่ืองจากพนกังานมีความเขา้ใจและความแม่นย  าในผลิตภณัฑเ์ป็นอย่างดี ขอ้ 5. ลูกคา้ในพ้ืนท่ีมี
ศกัยภาพเพียงพอ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี ลกูคา้เงินฝากของธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่แลว้เป็นลูกคา้จากหน่วยงาน
ราชการและลูกคา้กลุ่มท่ีมีสินเช่ือธุรกิจ โดยรวมแลว้เป็นลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพสูง ขอ้ 6. มีบริการหลงัการขาย สรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี การบริการหลงัจากท่ีลกูคา้มาใชบ้ริการเงินฝากแลว้นั้น ส่วนใหญ่แลว้จะมีการประชาสมัพนัธ์ถึง
โปรโมชัน่ใหม่ๆของธนาคารและแจง้วนัครบก าหนดเงินฝากกบัลูกคา้ เพ่ือท่ีลูกคา้จะไดไ้ม่เสียผลประโยชน์ในการ
ไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝาก ดา้นการเพ่ิมรายไดร้วม ขอ้ 1. ธนาคารมีช่องทางหรือผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถเพ่ิมยอดรายไดท่ี้
ไม่ใช่ดอกเบ้ีย สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี นอกจากรายไดจ้ากดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการปล่อยสินเช่ือนั้น รายไดท่ี้ไม่ใช่
ดอกเบ้ียก็เป็นรายไดจ้ านวนไม่นอ้ยท่ีธนาคารไดรั้บจากการด าเนินการไม่ว่าจะเป็นรายไดค่้าธรรมเนียมจากการท า
ธุรกรรมต่างๆ หรือ รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑต่์างๆ ซ่ึงธนาคารกรุงไทยมีช่องทางในการให้บริการเป็นจ านวน
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มากไม่วา่เป็นจ านวนสาขาหรือเคร่ืองท าธุรกรรมอตัโนมติั ขอ้ 2. พนกังานมีความรู้ในผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดีก่อนท่ีจะ
น าเสนอขายให้แก่ลูกคา้ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี ก่อนท่ีจะน าเสนอขายผลิตภณัฑ์ต่างๆให้กบัลูกคา้ พนกังานตอ้ง
ศึกษารายละเอียดของผลิตภณัฑ์นั้นๆเป็นอย่างดี เน่ืองจากสาขามีแผนการด าเนินงานท่ีจะตอ้งไปเสนอผลิตภณัฑ์
ต่างๆใหก้บัลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ ขอ้ 3. มีการวางแผนการเดินตลาดหาลูกคา้ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี ทุกสาขามีการ
ท าแผนการด าเนินงานหรือแผนการเดินตลาดหาลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท าตารางเวลาเยี่ยมลูกคา้ในบริเวณ
โดยรอบสาขาและน าเสนอบริการใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่เคยใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย ขอ้ 4. ผลิตภณัฑมี์ความน่าสนใจและ
ขายง่าย สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี ผลิตภณัฑข์องธนาคารกรุงไทยหรือบริษทัในเครือมีความน่าสนใจเน่ืองจากสิทธิ
ประโยชนท่ี์ลกูคา้จะไดรั้บและอตัราค่าบริการท่ีไม่สูงมากนกัท าใหผ้ลิตภณัฑมี์ความน่าสนใจและขายง่าย 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิผลจากผลการด าเนินงานของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มเครือข่าย
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ผูศึ้กษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. การวิเคราะห์ประสิทธิผลจากผลการด าเนินงานของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการบริหาร มีการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนและทั่วถึงพนักงานทุกระดับ มีการ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือในรูปแบบต่างอยา่งสม ่าเสมอ มีการร่วมกนัก าหนดเป้าหมายระหวา่งพนกังานทุกระดบัตั้งแต่
ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงไปยงัพนกังานระดบัปฏิบติัการ รวมถึงทิศทางการด าเนินงานในแต่และช่วงเวลาอยา่งชดัเจน 
มีการวางแผนการท างานและมีการติดตามผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
2. การวิเคราะห์ประสิทธิผลจากผลการด าเนินงานของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการเพ่ิมยอดสินเช่ือ โดยธนาคารมีการออกผลิตภณัฑด์า้นสินเช่ือท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ในแต่ละประเภทของลูกคา้ท าใหก้ารวางแผนการท างานของสาขามีความสะดวก และพนกังานมีความรู้
ความเขา้ใจในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีออกมาใหม่ไดอ้ย่างรวดเร็ว ประกอบกบัมีอตัราดอกเบ้ียค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบั
ธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ มีใหล้กูคา้มีความสนใจท่ีจะใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารกรุงไทยมากข้ึน แต่ดว้ยระยะเวลาและ
ขั้นตอนในการพิจารณาและอนุมติัสินเช่ือมีความล่าชา้อนัเน่ืองมาจากปริมาณสินเช่ือท่ีมากข้ึนท าใหร้ะยะเวลาในการ
อนุมติัสินเช่ือใหเ้วลานาน 
3. การวิเคราะห์ประสิทธิผลจากผลการด าเนินงานของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการเพ่ิมยอดเงินฝาก เน่ืองจากผลการด าเนินงานดา้นเงินฝากไม่บรรลุเป้าหมาย อนัมี
สาเหตุอนัเน่ืองมาจากผลิตภณัฑเ์งินฝากใหม่ๆท่ีออกมามีความหลากหลายกบัความตอ้งการของลูกคา้ แต่เน่ืองจาก
อตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากว่าธนาคารคู่แข่งอ่ืนๆท าให้ลูกคา้เลือกท่ีจะไปใชบ้ริการกบัธนาคารท่ีไดรั้บอตัราดอกเบ้ียท่ีสูง
กวา่ ซ่ึงในการท่ีจะเพ่ิมยอดเงินฝากใหเ้พ่ิมข้ึนแลว้ ยงัตอ้งรักษาเงินฝากเดิมใหอ้ยูก่บัธนาคารต่อไปอีก  
4. การวิเคราะห์ประสิทธิผลจากผลการด าเนินงานของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ดา้นการเพ่ิมรายไดร้วม จากผลการด าเนินงานท่ีดีไม่ว่าจะเป็นรายไดจ้ากดอกเบ้ียเงินกูห้รือ
จากค่าธรรมเนียมก็ตาม รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑข์องธนาคารและของบริษทัในเครือกถื็อเป็นรายไดห้ลกัซ่ึงเป็น
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ท่ีมาของรายไดร้วม เน่ืองจากพนักงานมีแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน พนักงานมีความรู้ในผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี
ก่อนท่ีจะน าเสนอขายใหแ้ก่ลูกคา้ ท าใหต้อบขอ้สงสัยของลกูคา้ไดอ้ยา่ชดัเจน รวมถึงผลิตภณัฑมี์ความน่าสนใจและ
ขายง่าย กอบกับพนักงานท่ีขายได้ก็ไดรั้บผลตอบแทนพิเศษ จึงท าให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการขาย
ผลิตภณัฑ ์ส่งผลใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 
     จากการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิผลจากผลการด าเนินงานของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ซ่ึงยงัมีผูส้นใจศึกษานอ้ย จึงน่าจะมีการศึกษาในสถาบนัการเงิน
หรือเฉพาะหน่วยงานอ่ืนๆของธนาคาร เพ่ือให้การประเมินผลมีความชัดเจนข้ึน และอาจน าผลการศึกษามา
เปรียบเทียบกนัได ้
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The Study to Guildeline for Losses Reduction in Productive of Mo Manee  
Watsadu, Kasetsombun, Chaiyaphum Province. 

เบญจมาศ ทิพย์มณี*  และ ภัทรวด ีเพิม่วณิชกลุ**6 

Benjamas Tipmanee and Pattarawadee Permwanichagun  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาหาแนวทางการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตของ ร้าน ม.มณีวสัดุ  อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.
ชัยภูมิ เดิมมีการปฏิบัติงานตามประสบการณ์ พบว่ามีความสูญเสียเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ผูศึ้กษาใช้การ
สมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ร่วมกบัการสงัเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและศึกษาเอกสารขอ้มูลยอ้นหลงัแลว้ท าการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต พบว่ามูลค่าของเสียคิดเป็น 4.32% ของตน้ทุนการผลิต ผลการศึกษาของเสียท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการพบวา่สามารถลดกิจกรรมการผลิตเสาปูนคอนกรีตได ้30.77% ลดเวลาลง 28.88% ลดกิจกรรมการผลิต
ท่อปูนลง 25%  ลดเวลาลง 29.51%  ขจดัเวลารอคอยในกระบวนการผลิตอิฐบลอ็ก 82.08 นาทีต่อวนั จึงไดเ้สนอแนะ
โครงการแกปั้ญหาสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดของเสีย ทั้งน้ีเพ่ือลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต  
ค าส าคัญ: ความสูญเสีย, กระบวนการผลิต 

Abstract 
This study is losses reduction in productive of  Mo Manee Watsadu, Kasetsombun, Chaiyaphum province.  At 
first conduct follow the experience. That found the loss of product processing. Learner use the nondirective 
interview, observations and study backward data and adjust product processing. In process found value of waste is 
4.32% of cost, decrease 30.77% of activities in concrete pole product, decrease time 28.88%, decrease 25% of 
cement tube production decrease time in 29.51%, eliminate wasted time in processing the brick is 82.08 minutes 
per day. Then offer method to improve process and amend cause of problem project. For  all the purpose that 
losses reduction in productive.  
Keywords: Loss, Manufacturing process  
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1. บทน า 

     ประเทศไทยมีจ านวนประชากรเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีอตัราการเติบโตของประชากรในปี พ.ศ.2553-2556 เท่ากบั 
0.56%, 0.31%, 0.59% และ 0.51% ตามล าดบั (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) จ านวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น ส่งผล
ให้ความตอ้งการปลูกสร้างท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากท่ีอยู่อาศยัเป็นปัจจยั 4 ของมนุษย ์ในปี พ.ศ.2553-2556 มี
อตัราการเติบโตของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหก่้อสร้างอาคารโรงเรือน และท่ีมิใช่อาคารโรงเรือนทัว่ราชอาณาจกัร ระหวา่ง 
พ.ศ.2552-2556 เพ่ิมข้ึนทุกปี แสดงใหเ้ห็นว่าความตอ้งการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองทุกปี คิดเป็นอตัราการ
เติบโตร้อยละ 0.45, 15.17, 6.64 และ 7.56 ตามล าดบั (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) จากขอ้มูลขา้งตน้น้ี ธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยั 4 ซ่ึงไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศยั ควรมีการวางแผนการป้อนปัจจยั  4 
เข้าสู่ตลาด ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างเป็นผูป้้อนวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย ใน
สถานการณ์การแข่งขนัของธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างน้ี ธุรกิจใดจะประสบผลส าเร็จ ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบั
ปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงหรือวตัถุดิบใดวตัถุดิบหน่ึง หากแต่การผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑเ์พ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑห์รือ
บริการนั้นมาจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการเพ่ือการเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิต หรือทรัพยากรการผลิต
ต่างๆ อนัไดแ้ก่ คน วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร ท่ีดิน และพลงังาน เป็นตน้ ให้แปรสภาพเป็นผลิตภณัฑ์สินคา้ และบริการ 
กระบวนการผลิตท่ีส่งผลให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของผูผ้ลิตและลูกคา้ ตอ้งมีการวาง
แผนการผลิตอย่างมีระบบมีแบบแผน สินค้าและบริการท่ีได้จะต้องได้มาตรฐานหรือตรงตามมาตรฐานความ
ตอ้งการของลูกคา้ ขณะท่ีความสูญเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตตอ้งต ่าลง ในกระบวนการผลิตมกัพบว่ามีความ
สูญเสียต่างๆแฝงอยู่ ซ่ึงเป็นเหตุใหป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น อีกทั้งยงัท า
ใหต้น้ทุนการผลิตสูญไปโดยเปล่าประโยชน ์การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเป็นการลดตน้ทุนการผลิตทาง
หน่ึง ซ่ึงธุรกิจใดท่ีสามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตใหต้ ่ากวา่คู่แข่งขนัไดจ้ะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัใน
ดา้นราคา  

     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตของร้าน ม.มณี
วสัดุ อ  าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาความสูญเสียและหาแนวทางในการลด
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตสินคา้ 3 ชนิด คือ เสาปูนคอนกรีต อิฐบลอ็ก และท่อปูน ของร้าน ม.มณี
วสัดุ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ เน่ืองจากระหว่างกระบวนการผลิตมีความสูญเสียเกิดข้ึน ซ่ึงความสูญเสียนั้นรวม
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิต ภายใตก้ารแข่งขนัธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีการทบทวนและวางแผนระบบการจดัการการ
ผลิตใหมี้ความสูญเสียนอ้ยท่ีสุด เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และน าผลการศึกษาไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเสาปูนคอนกรีต อิฐบลอ็ก และท่อปูนของร้าน ม.มณีวสัดุ ใหส้ามารถลดความสูญเสียใน
กระบวนการผลิตได ้
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แผนภาพพาเรโต  
     Juran (1995 อา้งถึงใน กิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ, 2550) ท าการศึกษาวิจัยและอธิบายลกัษณะข้อมูลท่ีมีการ
จ าแนกประเภท เม่ือขอ้มูลอยู่ในสภาวะเสถียรภาพแลว้ผลท่ีไดคื้อ “ ขอ้มูลท่ีมีความส าคญัจะมีจ านวนเพียงเลก็นอ้ย 
(Vital Few) ในขณะท่ีจ านวนข้อมูลท่ีเหลืออีกจ านวนมากมายจะมีความส าคัญเพียงเล็กน้อย (Trivial Many) ” 
ปรากฏการณ์ดงักล่าวนั้นสามารถประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างสากล (Universal) กบัปัญหาในทุกสาขา เรียกกฎเกณฑแ์ทน
ปรากฏการณ์น้ีว่า “หลกัการพาเรโต (Pareto Principles) ” ในการแยกแยะความผนัแปรของขอ้มูลเพ่ือวิเคราะห์ความ
มีเสถียรภาพของประเภทข้อมูล มีการแสดงข้อมูลในรูปของกราฟแท่งแสดงล าดับตามค่าสะสม และเรียกว่า 
“แผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram)” 
2.2 แผนภูมกิารไหลของกระบวนการ  
     แผนภูมิการไหลของกระบวนการ เป็นแผนภูมิท่ีแสดงถึงล าดบัและความสัมพนัธ์ของกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการท า
ความเขา้ใจกบักระบวนการและปัญหาคุณภาพท่ีตอ้งการแกไ้ข โดยทัว่ไปแผนภูมิการไหลของกระบวนการแบ่ง
ออกเป็น  2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ กระบวนการทางธุรกรรม (transaction process) และกระบวนการผลิต 
(manufacturing process) โดยกระบวนการทางธุรกรรมอาจจะประกอบดว้ยกระบวนการบริการแก่ลูกคา้ ตลอดจน
กระบวนการจดัการและการบริหารซ่ึงจะอาศยัขอ้มูลและข่าวสารเป็นหลกัในการด าเนินกระบวนการ (กิติศกัด์ิ 
พลอยพานิชเจริญ, 2553) 
2.3 ระบบการควบคุมแบบ 5ส 
     ความหมายท่ีส าคัญของ 5ส เก่ียวกับระบบการจัดการสถานท่ีท างานเพ่ือให้สภาพแวดล้อมการท างานเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานนั้น มีดงัน้ี สะสาง คือ การแยกส่ิงท่ีไม่จ าเป็นออกจากส่ิงท่ีจ าเป็น แลว้จดัการกบัส่ิงท่ี
ไม่จ าเป็น โดยส่ิงท่ีจ าเป็น คือ งาน, กระบวนการ หรือปัจจยัท่ีจ าเป็นในการท างานในปริมาณท่ีจ าเป็น ภายใตเ้วลาท่ี
จ าเป็น หากไม่มีส่ิงดงักล่าวแลว้จะท าให้ไม่บรรลุตามจุดประสงค์ของงาน สะดวก คือ การจดัวางและบ่งช้ีส่ิงท่ี
จ าเป็นให้อยู่ในล าดับท่ีบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใช้ได้โดยง่าย โดยค านึงถึงจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย
ตลอดจนการรักษาความลบัในการท างาน ภายใตข้อ้จ ากดัของสภาพและขนาดของพ้ืนท่ี สะอาด คือ การด าเนินการ
ปัดกวาด เช็ดถู เพ่ือการตรวจสอบความพร้อมใช้ของปัจจยัท่ีจ าเป็น ดงันั้น การด าเนินกิจกรรมสะอาด จึงหมาย
รวมถึงกิจกรรมการบ ารุงรักษาดว้ยตนเองดว้ย สุขลกัษณะ คือ การด าเนินการท าความสะอาดเพ่ือคน้หาจุดอ่อนของ
มาตรฐาน แลว้ด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง(kaizen) โดยการด าเนินการดา้นสุขลกัษณะ ตอ้งเร่ิมตน้จากการท า
การสะสางให้สะดวก แลว้ด าเนินการรักษาความสะอาดอย่างต่อเน่ือง จนผูด้  าเนินการเห็นถึงประโยชน์ของการ
ด าเนินการดงักล่าวต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี เป็นการเร่ิมตน้ความสะอาดจากตนเอง สร้างนิสัย คือ การปฏิบติั
ตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้ตกลง ตลอดจนขอ้ก าหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเร่ิมตั้งแต่ระเบียบการแต่งกาย การ
ปฏิบัติตามระเบียบองค์กรส าหรับการจัดการบุคคลและองค์กร จนถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนการท างานอย่าง
เคร่งครัด ในขณะเดียวกนัก็ด าเนินการคน้หา “จุดอ่อน” ของระเบียบและขอ้ปฏิบติัดงักล่าวเพ่ือสร้างแนวทางในการ
ปรับปรุงระเบียบปฏิบติัดว้ย โดยระเบียบขอ้ปฏิบัติดงักล่าวน้ี จะครอบคลุมทั้งกิจกรรมสะสาง สะดวก สะอาด 
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ตลอดจนสร้างสุขลกัษณะ การควบคุมกระบวนการท่ีดี ตอ้งใหบุ้คลากรหนา้งานสามารถควบคุมไดด้ว้ยตนเอง ดว้ย
การให้บุคลากรหนา้งานสามารถตรวจจบัความผิดปกติของกระบวนการ แลว้ด าเนินการป้องกนัปัญหาท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนไดล่้วงหนา้ ทั้งน้ีดว้ยความพยายามท าสถานท่ีท างานใหโ้ปร่งใส (visual workplace) เพ่ือใหพ้นกังานสามารถ
คน้หาความผิดปกติและด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ือง เง่ือนไขของสภาพแวดลอ้มเพ่ือคุณภาพโดยรวมมี 3 ประการ 
ดงัน้ี การสร้างมาตรฐานท่ีเหมาะสมต่อการสร้างคุณภาพงาน การรักษามาตรฐานอยู่เสมอ และการด าเนินการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง(kaizen) (กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ, 2553)  
 

3. วธิีการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ท าการศึกษาหาแนวทางการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตของร้าน ม.มณีวสัดุ  
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ มีวิธีการด าเนินการศึกษาตามจุดประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 
3.1 ศึกษาหาความสูญเสียที่เกดิขึน้ในกระบวนการผลติ 
     3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ในการศึกษาเร่ือง การศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตของร้าน ม.มณีวสัดุ อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ มีประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต คือ ผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
พนกังานฝ่ายผลิต จ านวน 22 คน  
     3.1.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
     (1) การสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาท าการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพ่ือให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอบค าถามอย่างอิสระ 
สมัภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต แลว้ท าการจดบนัทึกร่วมกบัการบนัทึกเทปสมัภาษณ์  
     (2) การศึกษาเอกสารขอ้มูลของเสียยอ้นหลงั โดยการเก็บขอ้มูลของเสียยอ้นหลงั 6 เดือน เร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่ 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2557 ในกระบวนการผลิตสินคา้ 3 ประเภท คือ เสาปูนคอนกรีต, 

อิฐบลอ็กและท่อปูน  

     (3) การสงัเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม การศึกษาใชวิ้ธีการสงัเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมใน

การเฝ้าดูการปฏิบติังานและศึกษาขั้นตอนการท างาน รวมถึงการซักถามและการบันทึกข้อมูล เลือกขั้นตอนใน

กระบวนการผลิตท่ีจะท าการศึกษา 3 ประเภท คือ เสาปูนคอนกรีต, อิฐบลอ็กและท่อปูน  

     3.1.4 การรวบรวมข้อมูล  
     ในการศึกษาเร่ือง การศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตของ ร้าน ม.มณีวสัดุ อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ มีการรวบรวมขอ้มลูส าหรับการศึกษา คือ ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการสมัภาษณ์ และ
การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากเอกสารขอ้มูลของเสียยอ้นหลงั 6 เดือน 
เพ่ือใหท้ราบความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต      
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   3.1.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ในการศึกษาเร่ือง การศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตของ ร้าน ม.มณีวสัดุ อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม มาวิเคราะห์หาสาเหตุส าคัญท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยใช้
หลกัการของแผนภูมิพาเรโต ในการหาขั้นตอนท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต 
และใช้หลักการของแผนภูมิการไหลของกระบวนการ ในการศึกษาการไหลของกระบวนการเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการผลิตใหมี้ความสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     การศึกษาคร้ังน้ีไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ี ร้าน ม.มณีวสัดุ ไดท้ าการเก็บรวบรวมไวเ้พ่ือน าผลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตของร้าน ม.
มณีวสัดุ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ พนกังาน
ฝ่ายผลิต รวมทั้ งการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต โดยผูศึ้กษาจะได้น าเสนอผลการศึกษา
ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

4.1 การวเิคราะห์กระบวนการผลติ 
     4.1.1 กระบวนการผลติเสาปูนคอนกรีต 
ตารางที่ 1 การปรับปรุงกระบวนการไหลของการผลิตเสาปูนคอนกรีต 

กจิกรรม สัญลกัษณ์ ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ลดลง 

ปฏิบัตงิาน 
 

20 14 6 

เคลือ่นย้าย  3 2 1 

ล่าช้า  1 0 1 

ตรวจสอบ  1 1 0 

เกบ็  1 1 0 

รวม   26 18 8 

เวลา(นาที)   1,288.66 916.48 372.18 

      
จากข้อมูลดังแสดงใน ตารางท่ี 1 หลังการปรับปรุงกระบวนการไหลของการผลิตเสาปูนคอนกรีต พบว่า 

กิจกรรมการปฏิบติังาน ลดลง 6 กิจกรรม กิจกรรมเคล่ือนยา้ย ลดลง 1 กิจกรรม กิจกรรมล่าช้า ลดลง 1 กิจกรรม 
กิจกรรมตรวจสอบและกิจกรรมเกบ็ไม่มีการเปล่ียนแปลง โดยรวมแลว้หลงัการปรับปรุงสามารถลดกิจกรรมลงได ้8 
กิจกรรม เวลาท่ีใชใ้นกระบวนการลดลง 372.18 นาที 
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4.1.2 กระบวนการผลติอฐิบลอ็ก 
          เน่ืองจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อก ด าเนินการผลิตโดยใช้เคร่ืองจกัร มีการใช้แรงงานคนในการขนยา้ย
เท่านั้น การปรับปรุงกระบวนการผลิตจึงไม่สามารถลดขั้นตอนการผลิตลงได ้จากการเขา้สังเกตการณ์ระหว่างการ
ผลิตผูศึ้กษาพบว่า ระหว่างการด าเนินการผลิตแต่ละรอบการผลิต มีช่องวา่งเวลาในการรอคอยการผสมวตัถุดิบรอบ
ใหม่ เกิดการรอคอยวตัถุดิบเขา้สู่ยุง้เป็นเวลา 3.04 นาที ดงันั้น เม่ือปล่อยปูนผสมเขา้สู่สายพานล าเลียงเป็นเวลา 20 
นาทีตอ้งท าผสมวตัถุดิบเพ่ือการผลิตในรอบต่อไปโดยทนัที เพ่ือขจดัเวลารอคอย 3.04 นาทีต่อรอบการผลิต หรือ 
82.08 นาทีต่อวนั 
     4.1.3 กระบวนการผลติท่อปูน 

ตารางที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการไหลของการผลิตท่อปูน 

กจิกรรม สัญลกัษณ์ ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ลดลง 

ปฏิบัตงิาน 
 

14 11 3 

เคลือ่นย้าย  2 2 0 

ล่าช้า  2 0 2 

ตรวจสอบ  1 1 0 

เกบ็  1 1 0 

รวม   20 15 5 

เวลา(นาที)   1,229.12 866.44 362.68 

   

จากขอ้มูลดงัแสดงใน ตารางท่ี 2 หลงัการปรับปรุงกระบวนการไหลของการผลิตท่อปูน พบว่า กิจกรรม
การปฏิบติังาน ลดลง 3 กิจกรรมล่าชา้ ลดลง 2 กิจกรรม กิจกรรมเคล่ือนยา้ย กิจกรรมตรวจสอบและกิจกรรมเก็บไม่
มีการเปล่ียนแปลง โดยรวมแลว้หลงัการปรับปรุงสามารถลดกิจกรรมลงได ้5 กิจกรรม เวลาท่ีใชใ้นกระบวนการ
ลดลง 362.68 นาที 
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4.2 การวเิคราะห์ของเสีย 
     4.1.1 การวเิคราะห์หาของเสียที่เกดิขึน้  

ตารางที ่3 ขอ้มูลการผลิตและของเสีย ระหวา่ง เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2557 

รายละเอยีด การผลติทั้งหมด ของเสียที่เกดิขึน้ 

ตน้ทุนการ
ผลิต (บาท) 

ตน้ทุนการ
ผลิต (บาท) 

ตน้ทุนการผลิต 
(บาท) 

ตน้ทุนการ
ผลิต (บาท) 

ตน้ทุนการ
ผลิต (บาท) 

ตน้ทุนการ
ผลิต (บาท) 

เสาปูน
คอนกรีต 

อิฐบลอ็ก ท่อปูน เสาปูน
คอนกรีต 

อิฐบลอ็ก ท่อปูน 

กรกฎาคม 153,650 37,800 164,450 11,900 288 2,750 

สิงหาคม 200,900 131,400 324,500 18,200 293 8,250 

กนัยายน 255,850 81,180 301,400 5,950 558 9,350 

ตุลาคม 250,600 90,000 301,400 12,250 342 12,100 

พฤศจกิายน 130,200 37,800 245,850 9,800 288 1,650 

ธันวาคม 149,100 60,750 205,150 35,000 369 5,500 

รวม 1,140,300 438,930 1,542,750 93,100 2,138 39,600 

     จากการศึกษาขอ้มลูการผลิตและขอ้มูลของเสียท่ีเกิดข้ึนระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 ดงั
แสดงในตารางท่ี 3 พบว่า มีตน้ทุนการผลิตเสาปูนคอนกรีต 1,140,300 บาท ตน้ทุนของเสีย 93,100 บาท ตน้ทุนการ
ผลิตอิฐบล็อก 438,930 บาท  ต้นทุนของเสีย 2,138 บาท ต้นทุนการผลิตท่อปูน 1,542,750 บาท ต้นทุนของเสีย 
39,600 บาท ตน้ทุนการผลิตรวม 3,121,980 บาท ตน้ทุนของเสียรวม 134,838 บาท มูลค่าของเสียคิดเป็น 4.32% ของ
ตน้ทุนการผลิต   
    
4.1.2 การวเิคราะห์หาสาเหตุการเกดิของเสีย  
     จากการเขา้สังเกตการณ์ ร่วมกบัการสัมภาษณ์ สาเหตุส าคญัของการเกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเสาปูน
คอนกรีต คือ การอ่านแบบสั่งผลิตผิดพลาด ท าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ไดไ้ม่ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ และการท างาน
ตามประสบการณ์ไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัการเตรียมวตัถุดิบ ท าให้ผลิตภณัฑแ์ตกร้าวหรือหัก ทั้งยงัสูญเสียเวลาใน
เตรียมวตัถุดิบเพ่ิมเติมเม่ือปูนผสมไม่เพียงพอต่อการผลิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนภาพพาเรโตแสดงขอ้มูลสาเหตุการ
เกิดของเสียยอ้นหลงั 6 เดือน ของร้าน ม.มณีวสัดุ ท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มลูเอกสาร ดงัรูปท่ี 1   
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รูปที่ 1 สาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตเสาปูนยอ้นหลงั 6 เดือน 

     สาเหตุส าคญัของการเกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตอิฐบล็อก คือ การท างานตามประสบการณ์ไม่ปฏิบติั
ตามวิธีปฏิบติัการเตรียมวตัถุดิบ ท าใหผ้ลิตภณัฑแ์ตกร้าวหรือหกั และความบกพร่องของเคร่ืองจกัร ท าใหแ้รงบีบอดั
ระหว่างกระบวนการผลิตลดลงหรือมากเกินไป ท าใหผ้ลิตภณัฑแ์ตกร้าวหรือหัก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนภาพพาเรโต
แสดงขอ้มลูสาเหตุการเกิดของเสียยอ้นหลงั 6 เดือน ของร้าน ม.มณีวสัดุ ท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มลูเอกสาร ดงัรูปท่ี 2   
 

 

รูปที่ 2 สาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตอิฐบลอ็กยอ้นหลงั 6 เดือน 

     สาเหตุส าคญัของการเกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตท่อปูน คือ การไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัอย่างเคร่งครัด
ในเร่ืองการใชว้ายจ้ีสัน่สะเทือนเพ่ือเพ่ิมแรงอดัและเพ่ิมการกระจายตวัของวตัถุดิบใหเ้ขา้ไปแทนท่ีฟองอากาศภายใน
ผลิตภณัฑท์ าให้ผลิตภณัฑแ์ข็งแรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนภาพพาเรโตแสดงขอ้มูลสาเหตุการเกิดของเสียยอ้นหลงั 6 
เดือน ของร้าน ม.มณีวสัดุ ท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มลูเอกสาร ดงัรูปท่ี 3   
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รูปที่ 3 สาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตท่อปูนยอ้นหลงั 6 เดือน 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตของร้าน ม.มณีวสัดุ อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ ผลการศึกษากระบวนการผลิตสามารถลดขั้นตอนกิจกรรมการผลิตเสาปูนคอนกรีตลงไดป้ระมาณ 
30.77%  เวลาท่ีใชใ้นกระบวนการลดลง 372.18 นาที ลดขั้นตอนกิจกรรมการผลิตท่อปูนลงไดป้ระมาณ 25%  เวลาท่ี
ใชใ้นกระบวนการลดลง 362.68 นาที ขจดัเวลารอคอยในกระบวนการผลิตอิฐบลอ็ก 82.08 นาทีต่อวนั ผลการศึกษา
ของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ตน้ทุนของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตเสาปูนคอนกรีตคิดเป็น 8.16% 
ของการผลิตทั้ งหมด ตน้ทุนของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตอิฐบล็อกคิดเป็น 0.49% ของการผลิตทั้งหมด 
ตน้ทุนของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตท่อปูนคิดเป็น 2.57% ของการผลิตทั้งหมด  มูลค่าของเสียคิดเป็น 4.32% 
ของตน้ทุนการผลิต  โดยสาเหตุส าคญัของการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตเสาปูนคอนกรีต คือ การอ่านแบบสั่ง
ผลิตผิดพลาด และการท างานตามประสบการณ์ ไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัการเตรียมวตัถุดิบ สาเหตุส าคญัของการเกิด
ของเสียในกระบวนการผลิตอิฐบลอ็ก คือ การท างานตามประสบการณ์ไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัการเตรียมวตัถุดิบ 
และความบกพร่องของเคร่ืองจกัร สาเหตุส าคญัของการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตท่อปูน คือ การไม่ปฏิบติั
ตามวิธีปฏิบติัอย่างเคร่งครัดในเร่ืองการใชว้ายจ้ีสัน่สะเทือนเพ่ือเพ่ิมแรงอดัและเพ่ิมการกระจายตวัของวตัถุดิบใหเ้ขา้
ไปแทนท่ีฟองอากาศภายในผลิตภณัฑ ์ท าใหผ้ลิตภณัฑแ์ตกร้าวหรือหกักลายเป็นของเสีย 
     จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าในกระบวนการผลิตของร้าน ม.มณีวสัดุ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ มีความ
สูญเสียแฝงอยู่ในกระบวนการผลิต ผูศึ้กษาจึงจัดท าโครงการเสนอแนะแนวทางให้ร้าน ม.มณีวสัดุปรับปรุง
กระบวนการผลิต เพ่ือปรับปรุงในส่วนของการด าเนินกิจกรรมและโครงการแกปั้ญหาสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดของ
เสีย 3 โครงการ ดงัน้ี โครงการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานและคู่มือส่วนผสมวตัถุดิบ โครงการจดัรอบเวลาท างานของ
เคร่ืองจกัรและก าหนดเวลาตรวจสอบเคร่ืองจกัร และโครงการ 5ส เพ่ือสนบัสนุน 2 โครงการเบ้ืองตน้ให้ด าเนินไป
อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต  
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การลดความสูญเปล่าทีเ่กดิความล่าช้าในกระบวนการผลติตะแกรงเหลก็ 
กรณศึีกษาบริษทั ชูสินคอนกรีต จ ากดั กรุงเทพฯ 

Elimination of Wastes from Delays in Wire Mesh Manufacturing Process: A 
Case study of Chusin Concrete  Co.,Ltd Bangkok 

 
กวนิ ปิณฑะสุต และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม2 

Kawin Pinthasut and Panutporn Ruangchoengchom 
บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ หาสาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนและ
การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดความล่าชา้ในกระบวนการผลิตตะแกรงเหลก็ของบริษทั ชูสินคอนกรีต จ ากดั ใชวิ้ธีการ
ศึกษาดว้ยการสงัเกตโดยการบนัทึกภาพและจบัเวลาเพ่ือน ามาท าเป็นแผนภูมิการไหลของเคร่ืองทอเหลก็ โดยผล
การศึกษาพบวา่ กระบวนการของเคร่ืองทอเหลก็มีความล่าชา้ เพราะมีการหยดุเคร่ืองจกัรเพ่ือแกไ้ข เม่ือรู้สาเหตุของ
ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้น้ีและจึงไดน้ ามาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไดดี้ข้ึนจากเดิมผลิต
ตะแกรงเหลก็ต่อผืนใชเ้วลา 9.40 นาที หลงัปรับปรุงใชเ้วลาเพียง 3.19 นาที 
 
ค าส าคัญ: การลดความสูญเปล่า, ความล่าช้า, กระบวนการผลิต, ตะแกรงเหลก็, การไหลของกระบวนการ 
 

Abstract 
The purpose of this study is to examine, analyze, and eliminate production wastes caused by delays in the wire 
mesh manufacturing process of Chusin Concrete Co.,Ltd Bangkok. The methodology of the study includes image 
capturing and time reckoning, which will be processed into flow process chart of wire mesh weaving machine. 
The study finds out that the weaving machine is delayed because of pause for repairing during the manufacturing 
process, in which it results in the improvement in manufacturing process. As of before, wire mesh produced at 9 
minutes 40 seconds per sheet, but after the improvement, processing time  is reduced to 3 minutes 19 seconds per 
sheet. 
 

Keyword: Elimination of waste, Delay, Manufacturing Process, Wire mesh, Flow Process 
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1. บทน า 
 
     กระบวนการผลิตตะแกรงเหลก็ของบริษทั ชูสินคอนกรีต จ ากดั มีความส าคญัในธุรกิจก่อวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใชใ้น
การเสริมแรงของงานปูนต่างๆเช่น เสริมแรงแผน่พ้ืน งานเสา งานคาน เป็นตน้ ทั้งผลิตเพ่ือใชก้บังานปูนภายใน
บริษทัฯเองและจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ตามค าสัง่ผลิต ตะแกรงเหลก็ นั้นจะต่างกบัตะแกรงเหลก็อ่ืนๆทัว่ไปท่ีผลิตเป็น
มว้นตะแกรง ในขณะท่ีทางบริษทัฯผลิตเป็นแผน่ เพ่ือตดัปัญหาในเร่ืองของความสูญเสียใหก้บัลูกคา้เพ่ือใหใ้ชง้าน
จากแผน่ตะแกรงเหลก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งน าไปตดัแบ่งใชส้อยท่ีหนา้งาน โดยน าไปผา่นกระบวนการดว้ยเคร่ืองรีดเหลก็ 
เคร่ืองตดัเหลก็ และเคร่ืองทอเหลก็ ในระหวา่งการด าเนินเคร่ืองไดมี้การหยดุเคร่ืองจกัรเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติ
ระหวา่งการด าเนินงานคือ จุดเช่ือมตระแกรงเหลก็ท่ีบางคร้ังตวัเหลก็ขนาด 6.0 มม. ไม่ลงลอ็คท าใหเ้กิดการเช่ือมไม่
ติดกบัเหลก็ 8.5 มม. หรือการเช่ือมไม่ตรงกต็อ้งมีการหยดุด าเนินเคร่ืองเพ่ือท าการปรับปรุงระหวา่งงานท าใหก้ารทอ
เหลก็ต่อผืนซ่ึงเวลาตามมาตรฐานเดิมท่ีท าไดคื้อ 3.19 นาที/ผืน ล่าชา้ไปถึง 9.40 นาที/ผืน 
     ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาตอ้งการศึกษาถึง 1) เพ่ือศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตตะแกรง
เหลก็กรณีศึกษาบริษทั ชูสินคอนกรีต จ ากดั 2) เพ่ือศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนจากความล่าชา้ใน
กระบวนการผลิตตะแกรงเหลก็กรณีศึกษาบริษทั ชูสินคอนกรีต จ ากดั 3) เพ่ือศึกษาการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดความ
ล่าชา้ในกระบวนการผลิตตะแกรงเหลก็ของบริษทั ชูสินคอนกรีต จ ากดั 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การสูญเสียเน่ืองจากการรอคอย (Delay) 
     การรอคอย (Delay) เป็นหน่ึงในความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) เกิดจากการท่ีเคร่ืองจกัร หรือพนกังานหยดุ
การท างานเพราะตอ้งรอคอยบางปัจจยัท่ีจ าเป็นต่อการผลิต เช่น การรอวตัถุดิบ การรอคอยเน่ืองจากเคร่ืองจกัร
ขดัขอ้ง การรอคอยเน่ืองจากระบวนการผลิตไม่สมดุล การรอคอยเน่ืองจากการเปล่ียนรุ่นการผลิต เป็นตน้ มีแนวทาง
การปรับปรุงไดแ้ก่  
     1. จดัวางแผนการผลิต วตัถุดิบและล าดบัการผลิตใหดี้ 
     2. บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรใหมี้สภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา 
     3. จดัสรรงานใหมี้ความสมดุล 
     4. วางแผนขั้นตอนการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต และจดัสรรก าลงัคนใหเ้หมาะสม 
     5. เตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตใหพ้ร้อมก่อนหยดุเคร่ือง 
     6. ใชอุ้ปกรณ์เพ่ือช่วยใหเ้กิดความสะดวกในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 
2.2 แผนภูมกิารไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)       
        แผนภูมิน้ีใชวิ้เคราะห์ขั้นตอนการไหล(Flow)ของวตัถุดิบ ช้ินส่วน พนกังานและอุปกรณ์ ท่ีเคล่ือนไปใน
กระบวนการพร้อมๆกบักิจกรรมต่างๆ โดยใชส้ญัลกัษณ์มาตรฐาน 5 ตวั (ดงัตารางท่ี1) 
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ตารางที่ 1 สญัลกัษณ์มาตรฐาน 5 ตวั 

      
2.3 การจบัเวลา (Stopwatch study) 
     เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเวลา(Time study) โดยใชเ้คร่ืองมือในการบนัทึกเวลาประกอบไปดว้ย เคร่ืองบนัทึก
เวลาหรือนาฬิกาจบัเวลา ใชใ้นการจบัเวลาแต่ละขั้นตอนการปฏิบติังาน โดยแบ่งขั้นตอนการท างานเป็นงานยอ่ยและ
เขียนรายละเอียดลงบนแผ่นบนัทึกขอ้มูลเพ่ือท าการสรุปขอ้มูลเพ่ือน าไปใชใ้นแผนภูมิการไหล (Flow Process 
Chart) 
2.4 ผงัแสดงเหตุและผล (Cause and effect diagram) 
     เป็นผงัท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์อยา่งมีระบบระหวา่งผลท่ีแน่นอนประการหน่ึงกบัสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนด
สาเหตุหลกัของกา้งปลาจะใชห้ลกัการ 4M 1E ซ่ึงยอ่มาจาก M-Man คนงาน M-Machine เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ M-
Material วตัถุดิบหรืออะไหล่ M-Method กระบวนการท างาน และ E-Environment อากาศ สถานท่ี ความสวา่งและ
บรรยากาศในการท างาน 
2.5 การลดความสูญเปล่าด้วยหลกัการระบบ ECRS 
     เป็นหลกัการท่ีประกอบไปดว้ย 
     1) การก าจดั(Eliminate) เป็นขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็นในกระบวนการออกไป 
     2) การรวมกนั (Combine) เป็นการรวมขั้นตอนการท างานเขา้ดว้ยกนั เพ่ือประหยดัเวลาหรือแรงงานในการ
ท างาน 
     3) การจดัใหม่ (Rearrange) เป็นการจดัล าดบังานใหม่ใหเ้หมาะสม 
     4) การท าใหง่้าย (Simplify) เป็นการปรับปรุงวิธีการท างาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยใหท้ างานไดง่้ายข้ึน 
 
 

สญัลกัษณ์ ช่ือเรียก ค าจ ากดัความ 
 Operation 

การปฏิบติังาน 
:การเตรียมวสัดุ 
:การประกอบช้ินส่วนหรือถอดประกอบ 

 Transportation 
การเคล่ือนยา้ยจากจุด 

:การเคล่ือนท่ีของวสัดุจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง 
:มือก าลงัเคล่ือนท่ี 

 Inspection 
การตรวจสอบ 

:การตรวจสอบคุณลกัษณะของวสัดุ 
:การตรวจสอบคุณภาพหรือปริมาณ 

 Storage 
การจดัเกบ็ 

:การเกบ็เพ่ือรอค าสัง่การเคล่ือนยา้ย 

 Delay 
การล่าชา้ 

:การเกบ็วสัดุชัว่คราวระหวา่งการปฏิบติังาน 
:การรอคอยงานขั้นต่อไปเร่ิม 
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2.6 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
 
     ยพุเรส สมศรี (2557) ท าการศึกษากระบวนการผลิตอิฐบล๊อค ร้านชยัดีอิฐบลอ๊ค จ.นครราชสีมา โดยท าการ
สงัเกตการไหลของกระบวนการผลิตอิฐบล๊อคโดยท าการศึกษาเวลา (Time study) ของแต่ละขั้นตอน โดยการเลือก
สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดว้ยการสงัเกตและสมัภาษณ์ดว้ยค าถามปลายเปิด เพ่ือก าหนดเป็น
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐบล๊อค โดยใชเ้ทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H ร่วมกบัหลกัการ ECRS มา
ก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ โดยการรวม 2 กระบวนการเขา้ดว้ยกนั  เพ่ือลดขั้นตอนและลด
เวลาในการปฏิบติังาน 
 
     สิริฉตัร มุระดา (2557) ท าการศึกษากระบวนการผลิตหนงัสือของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยามและเพ่ือศึกษา
เวลาในการผลิต เวลาปกติ เวลามาตรฐานของกระบวนการผลิตของหนงัสือ และศึกษาการเคล่ือนไหวในกิจกรรมท่ี
ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการผลิต ดว้ยการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต ท าให้
พบวา่มีกิจกรรมไหนท่ีมีการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็นอนัท าใหเ้กิดความล่าชา้ หรือเกิดจากกิจกรรมท่ีตอ้งมีการรอ และ
น าผลจากการศึกษามาก าหนดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหนงัสือต่อไป 
 
     สร้อยทอง พลายเพช็ร (2557) ท าการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยใชเ้ทคนิคการผลิต
แบบลีนของโรงงาน ABC ในจงัหวดัขอนแก่น โดยมีการน าระบบการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing System) 
มาประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลการปรับปรุงเน่ืองจากเป็น
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าใหก้บัโรงงานฯ และใชเ้วลาด าเนินงานมากท่ีสุดซ่ึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการถดัไป
ดว้ย ผลการด าเนินงานของหน่วยผลิตโซฟาทั้งกระบวนการหลกั มีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกบัผลการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมา 
 
     ปัทมาพร ทูลไธสง (2557) ท าการศึกษากระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์โดยศึกษาปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิต โดยศึกษาขอ้มลูจากแฟ้มใบรายงานของเสีย พบวา่กระบวนการท่ีเกิดของเสียข้ึนมากท่ีสุด คือ 
กระบวนการพิมพใ์นขั้นตอนการปรู๊ฟ คิดเป็นร้อยละ 99.03 ของการเกิดของเสียทั้งหมดซ่ึงของเสียท่ีเกิดข้ึนมาจาก 2 
สาเหตุ คือ เกิดจากการปรับฉากพิมพ ์และจากการปรับเทียบสี ผลการศึกษาสาเหตุของการเกิดของเสียใน
กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ประเภทงานพิมพ ์4 สี พบวา่เกิดจาก 3 ปัจจยั ประกอบดว้ย วิธีการท างาน ตวัของ
พนกังาน และเคร่ืองจกัร จึงไดก้ าหนดแนวทางลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ประเภทงาน
พิมพ ์4 สี 
 
     Naveen k. Shrivastava (2014) ท าการศึกษาการเตรียมความพร้อมของระบบโครงสร้างการเช่ือมเหลก็มี
จุดประสงคเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการออกแบบตะแกรงเหลก็ชอง AISI 304 โดยเหลก็ท่ีเช่ือมนั้นถูกปรับใหเ้หมาะสม
โดยการตรวจสอบกระบวนการต่างๆและพารามิเตอร์ของ washcoating น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้น
การวดัลกัษณะชองเหลก็ท่ีเช่ือม การติดตั้ง และการกระจายจุดเช่ือมของเหลก็ CC เพ่ือใหไ้ดผ้ลท่ีดีข้ึน 
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3. วธิีการศึกษา 

3.1 ศึกษาความสูญเปล่าที่เกดิจากความล่าช้าในกระบวนการผลติตะแกรงเหลก็กรณีศึกษาบริษทั ชูสินคอนกรีต 
จ ากดั 
     3.1.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary data) 
           การสังเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม (Non-Participant Observation) เป็นการท่ีผูศึ้กษาจะเขา้ไปสงัเกตพฤติกรรม
และเหตุการณ์โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจาก
คนท่ีมีประสบการณ์ในการคุมเคร่ืองจกัรทั้งระดบัคนงานและหวัหนา้จ านวน 5 คนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต
ตะแกรงเหลก็ท่ีครอบคลุมเคร่ืองตดัและเคร่ืองทอตะแกรง ดว้ยการบนัทึกภาพถ่ายละจดบนัทึกในบนัทึกการจบัเวลา 
(Stopwatch Sheet) 
     3.1.2 ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary data) 
          ศึกษาทฤษฎีการไหลของกระบวนการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสูญเปล่าท่ีเกิดความล่าชา้ใน
กระบวนการผลิต 
 
3.2 ศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าที่เกดิขึน้จากความล่าช้าในกระบวนการผลติตะแกรงเหลก็กรณีศึกษาบริษทั ชูสิน
คอนกรีต จ ากดั 
          การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) การศึกษากระบวนการผลิตตะแกรงเหลก็น้ี จ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้ถึง
เคร่ืองจกัรท่ีใชง้านโดยสัมภาษณ์ฝ่ายซ่อมบ ารุง (Maintenance) และคนคุมเคร่ืองจกัร โดยใชค้ าถามแบบเปิด 
(Opened Question) เพ่ือถามขอ้มลูเก่ียวกบัการขั้นตอนการเตรียมเหลก็เขา้เคร่ือง และระยะเวลาในกระบวนการผลิต
ของเคร่ือง เพ่ือหาสาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน 
3.3 ศึกษาการลดความสูญเปล่าที่เกดิความล่าช้าในกระบวนการผลติตะแกรงเหลก็ของบริษทั ชูสินคอนกรีต จ ากดั 
     น าผลท่ีไดจ้ากการสงัเกตดว้ยการจบัเวลามาท าการวิเคราะห์ร่วมกบัค าสมัภาษณ์ท่ีน ามาถอดเทป มาคิดหาตาม
หลกัการ ECRS ในการมองหาแนวทางในการลดความสูญเสีย 
 
4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษาความสูญเปล่าที่เกดิจากความล่าช้าในกระบวนการผลติตะแกรงเหลก็กรณีศึกษาบริษทั ชูสิน
คอนกรีต จ ากดั 
     จากการสงัเกตดว้ยการจบัเวลาของกระบวนการของเคร่ืองทอเหลก็ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 3 คนท่ีท างานใน
ส่วนต่างๆของเคร่ืองทอเหลก็ทั้ง 3 ส่วน บนัทึกเวลา 10 คร้ัง (ดงัแสดงในตารางท่ี 1 - 3) พบวา่ความสูญเปล่าท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินกระบวนการของเคร่ืองจกัรท่ีถกูหยดุการด าเนินเคร่ืองไปนั้น และจดัท าแผนภูมิการไหล
ของกิจกรรมในกระบวนการผลิตตะแกรงเหลก็ ท าใหสู้ญเสียเวลาถึงอยา่งชา้ท่ีสุด 6.41 นาที (ดงัแสดงในตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 1 ใบบนัทึกเวลาล าดบัขั้นตอนท่ี 1 - 2 
 

 
ตารางที่ 2 ใบบนัทึกเวลาล าดบัขั้นตอนท่ี 3 - 6 

 
 
 
 

ใบบนัทึกการจบัเวลา (นาที) 

วนัท่ี 18 กุมภาพนั 2558 

เพศ หญิง 

อายงุาน 13 ปี 

กระบวนการ ทอตะแกรงเหลก็ 

เคร่ืองจกัร EVG  

ล าดบั งานยอ่ย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉล่ีย 

1 ติดตั้งเหลก็ 0.24 0.22 0.24 0.23 0.28 0.24 0.21 0.23 0.23 0.22 0.24 

2 
เคล่ือนยา้ยไปยงั

จุดเช่ือม 
0.45 0.45 0.46 0.44 0.46 0.44 0.45 0.43 0.46 0.45 0.45 

ใบบนัทึกการจบัเวลา (นาที) 
วนัท่ี 18 กุมภาพนั 2558 
เพศ หญิง 
อายงุาน 20 ปี 

กระบวนการ ทอตะแกรงเหลก็ 
เคร่ืองจกัร EVG 

ล าดบั งานยอ่ย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉล่ีย 
3 เช่ือมเหลก็ 0.28 1.30 0.30 0.54 1.44 1.38 1.38 1.44 1.42 1.44 1.35 

4 
หยดุเคร่ืองจกัร
และแกไ้ข
ปัญหา 

6.41 - 6.38 6.39 - - - - - - 6.39 

5 
เดินเคร่ืองจกัร

ต่อ 
0.30 - 0.30 0.20 - - - - - - 0.25 

6 เช่ือมเสร็จ 0.22 - 0.20 0.16 - - - - - - 0.20 
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ตารางที่ 3 ใบบนัทึกเวลาล าดบัขั้นตอนท่ี 7 

 
ตารางที่ 4 แผนภูมิการไหลของกิจกรรมในกระบวนการผลิตตะแกรงเหลก็ (ก่อนปรับปรุง) 

แผนภูมกิารไหลของกระบวนการผลติตะแกรงเหลก็ 

กจิกรรม เวลา 

(นาที) 

สัญลกัษณ์ รายละเอยีดของกจิกรรมใน

กระบวนการผลติตะแกรงเหลก็ 
     

1 0.24      ติดตั้งเหลก็ 6.0 มม. และ 8.5 มม. 

2 0.45      เหลก็ 8.5 มม.เคล่ือนยา้ยรอจุดเช่ือม 

3 0.28      เช่ือมเหลก็ 6.0 มม. 

4 6.41      หยดุเคร่ืองจกัรเพ่ือแกไ้ขปัญหา 

5 0.30      เดินเคร่ืองจกัรต่อ 

6 0.22      เช่ือมเสร็จ 

7 0.30      เคล่ือนยา้ยไปยงัลานเล่ือนปลายทาง 

รวม 9.40 4 2 0 1 0 รวม 

ใบบนัทึกการจบัเวลา (นาที) 

วนัท่ี 18 กุมภาพนั 2558 

เพศ ชาย 

อายงุาน 5 ปี 

กระบวนการ ทอตะแกรงเหลก็ 

เคร่ืองจกัร EVG  

ล าดบั งานยอ่ย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉล่ีย 

7 

เคล่ือนยา้ยไป

ยงัลานเล่ือน

ปลายทาง 

0.30 0.33 0.39 0.35 0.29 0.30 0.33 0.29 0.35 0.35 0.37 
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   4.2 ผลการศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในกระบวนการผลิตตะแกรงเหล็กกรณีศึกษา
บริษทั ชูสินคอนกรีต จ ากดั 
     จากการเก็บขอ้มูลการไหลของกิจกรรมในกระบวนการผลิตตะแกรงเหลก็ ประกอบกบัการสัมภาษณ์กบัคนคุม
เคร่ืองจกัรพบว่า สาเหตุท่ีท าให้เกิดความล่าชา้ในกระบวนการผลิตตะแกรงเหลก็ คือเกิดจากการหยุดเคร่ืองจกัรท่ีมี
สาเหตุจากส่วนของตวัเหลก็ 6.0 มม. ไม่ลงลอ๊คในจุดเช่ือม และตวัจบัเหลก็ 8.5 มม. ท่ีเคล่ือนยา้ยมากต็อ้งปรับใหเ้ขา้
ท่ี มิเช่นนั้น เหลก็จะเช่ือมกนัไม่ติด นอกจากน้ีสาเหตุอีกหน่ึงอยา่งคือ ในช่วงเวลาติดตั้งระบบก่อนด าเนินเคร่ืองจกัร
ซ่ึงมีระยะเวลาจากการสัมภาษณ์คือช่วง 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง 30 นาที ก่อนเดินเคร่ืองจกัรเพ่ือด าเนินการผลิตในแต่
ละคร้ัง ไม่ไดมี้การตรวจสอบตวัหวัเคร่ืองทอเหลก็ (EVG) จนท าใหมี้ขั้นตอนท่ีเพ่ิมข้ึนมาอีก 2 ขั้นตอนคือการหยุด
เคร่ืองจกัรเพ่ือแกไ้ขปัญหา และการเดินเคร่ืองจกัรต่อ จนกลายเป็นความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน (ดงัแสดงในรูปท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แผนผงัแสดงเหตุและผลของความล่าชา้ 
 
4.3 ผลการศึกษาการลดความสูญเปล่าที่เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตตะแกรงเหล็กของบริษัท ชูสินคอนกรีต 
จ ากดั 
     หลงัทราบปัญหาดงักล่าว จึงไดมี้การปรับปรุงโดยใชห้ลกัแนวคิด ECRS โดยใหฝ่้ายซ่อมบ ารุง (Maintenance)  
เขา้มาช่วยปรับท าความเขา้ใจให้กบัคนงานท่ีมีหนา้ท่ีในการคุมเคร่ืองจกัรเก่ียวกบัการด าเนินการใหม่ (Rearrange) 
ไม่ใหย้ึดติดกบัความเคยชินดว้ยการรอในส่วนของเคร่ืองตดัเหลก็ด าเนินการเสร็จแลว้ค่อยเร่ิมปรับหวัเคร่ืองจกัรและ
โปรแกรมของเคร่ืองทอเหล็ก ตอ้งเปล่ียนให้ด าเนินการไปพร้อมกนักบัเคร่ืองตดัเหล็ก (Combine) ในระหว่างรอ

เคร่ืองจกัรหยดุชะงกั 

อายกุารใชง้าน 20 

ปี 

งานไม่ต่อเน่ือง 

ความล่าชา้ 

Man 

Method Material 

Machine 

เหลก็มีการติดขดั 

เหลก็ไม่ลงลอ๊ค 

ท าการแกไ้ขหวัเคร่ืองจกัร 

ความเคยชินของคนงาน 
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เคร่ืองตดัเหลก็ส่งมา เพ่ือป้อนขอ้มูลเขา้โปรแกรมตามค าสั่งของบตัรงานและตรวจดูท่ีเคร่ืองจกัรไปพร้อมๆกนัใน
ช่วงเวลาก่อนเร่ิมการเดินเคร่ืองจกัรคือในช่วงเวลาติดตั้งระบบช่วง 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง 30 นาที จะเห็นวา่เม่ือแกไ้ข
แลว้จะท าให้ลดกระบวนการ (Eliminate) ไปไดถึ้ง 2 ขั้นตอน และสามารถผลิตไดเ้วลาเร็วท่ีสุดคือ 3.19 นาที จาก
เดิม 9.40 นาทีท่ีเสียเวลาไปกบัการหยุดเคร่ืองจกัรเพ่ือแกไ้ขทางเทคนิค ท าใหก้ระบวนการผลิตตะแกรงเหลก็เป็นไป
ตามกระบวนการไดง่้ายข้ึน (Rearrange)  (ดงัแสดงในตารางท่ี 5)  
 
ตารางที่ 5  แผนภูมิการไหลของกิจกรรมในกระบวนการผลิตตะแกรงเหลก็ (หลงัปรับปรุง) 

แผนภูมกิารไหลของกระบวนการผลติตะแกรงเหลก็ 

กิจกรรม เวลา 

(นาที) 

สัญลกัษณ์ รายละเอยีดของกจิกรรมใน

กระบวนการผลติตะแกรงเหลก็ 
     

1 0.22      ติดตั้งเหลก็ 6.0 มม. และ 8.5 มม. 

2 0.45      เหลก็ 8.5 เคล่ือนยา้ยรอจุดเช่ือม 

3 0.25      เช่ือมเหลก็ 

4 1.10      เช่ือมเสร็จและเคล่ือนยา้ยไปยงั

ลานเล่ือนปลายทาง 

5 0.37      เคล่ือนยา้ยตะแกรงเหลก็ท่ีเสร็จ 

5 3.19 3 2 0 0 0 รวม 

 
4.4 อภิปรายผล 
     จากวตัถุประสงคก์ารศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตตะแกรงเหลก็ และการลด
ความสูญเปล่าท่ีเกิดความล่าชา้ในกระบวนการผลิตตะแกรงเหลก็ของบริษทั ชูสินคอนกรีต จ ากดั ผลการศึกษาการ
ไหลของเคร่ืองทอเหลก็พบวา่ความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทอเหลก็นั้นเกิดจากการไม่ไดป้รับตั้งหวัเคร่ืองจกัร
ใหต้รงกบัแบบท่ีไดม้าในขณะท่ีรองานตดัเหลก็ท าใหมี้โอกาสเกิดเคร่ืองจกัรขดัขอ้งระหวา่งด าเนินการท าใหมี้การ
ทอเหลก็เบ้ียวจนตอ้งหยดุเคร่ืองเพ่ือแกไ้ข ท าใหเ้กิดความล่าชา้โดยไม่จ าเป็น เม่ือรวมเวลาในการทอตะแกรง 1 ผืน
แลว้ ช่วงท่ีหยดุด าเนินการไปนั้นใชเ้วลาถึง 9.41 นาที เพ่ือใหไ้ดรู้้ถึงขั้นตอนท่ีเร็วกวา่น้ีจึงไดมี้การสมัภาษณ์กบัฝ่าย
ซ่อมบ ารุง(Maintenance) ซ่ึงไดถ้ามถึงสาเหตุวา่ท าไมเคร่ืองจกัรถึงไดมี้การหยดุไป ค าตอบท่ีไดก้คื็อไม่ไดท้ าตาม
ค าสัง่งานท่ีใหม้าตั้งแต่ตน้ เพราะการไดค้ าสัง่งานมานั้นจะผา่นท่ีเคร่ืองทอเหลก็ก่อนเพ่ือบนัทึกงานเขา้เคร่ืองตาม
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แบบท่ีไดม้า แลว้จึงแจกจ่ายงานไปใหเ้คร่ืองรีดเหลก็และเคร่ืองตดัเหลก็ในล าดบัต่อไป เม่ือรู้ถึงสาเหตุอนัเกิดจาก
คนงานไม่ไดใ้ส่ใจกบังานเพราะคิดวา่ไม่ไดเ้ดินเคร่ืองจกัรในวนันั้นเลยไม่ไดท้ า มาท าวนัท่ีมีการเดินเคร่ือง เป็น
ความเคยชินส่วนตวัท่ีคิดวา่งานไม่ไดมี้ความล่าชา้ แมจ้ะตอ้งหยดุเคร่ือง เม่ือรู้สาเหตุกไ็ดใ้ชแ้นวคิดหลกัการ ECRS 
โดยมีขั้นตอนคือ 
     1) การก าจดั(Eliminate) ขั้นตอนท่ีมีการหยดุและซ่อมออกไป 
     2) การรวมกนั (Combine) ดว้ยการปรับหวัเคร่ืองจกัรพร้อมกบัเคร่ืองตดัท่ีด าเนินการอยู่ 
     3) การจดัใหม่ (Rearrange) เม่ือรู้วา่มีงานเขา้มาท่ีงานทอเหลก็ก่อนกต็อ้งเร่ิมปรับเคร่ืองจกัรใหพ้ร้อมใชง้านใน
ตอนนั้นเลย 
     4) การท าใหง่้าย (Simplify) เม่ือท าตามขั้นตอนใหม่ได ้ดารผลิตตะแกรงเหลก็กจ็ะลดปัญหาความล่าชา้ลงได้
และท าเวลาได ้3.19 นาที ต่อ 1 ตะแกรง 
 
5. สรุปผลการศึกษา 

5.1 ข้อสรุป 
     จากการศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิต หาสาเหตุท่ีเกิดข้ึน และแนวทางการปรับปรุง ท าใหเ้ห็นถึงแนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนการท่ีสามารถท าใหล้ดเวลาในการรอผลิตหรือตดัปัญหาการแกไ้ขปัญหาขณะเคร่ืองจกัร
ท างาน ดว้ยการปรับความเขา้ใจและใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการไหลของงานใหก้บัคนงานท่ีคุมเคร่ืองในและ
แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่งการท่ีตอ้งคอยแกปั้ญหาหวัเคร่ืองจกัรขณะด าเนินกระบวนการผลิต กบัการ
ปรับตั้งเคร่ืองจกัรระหวา่งรองานตดัเหลก็อนัจะท าใหก้ารผลิตตะแกรงเหลก็เสร็จไวข้ึน 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     1) เม่ือคนคุมเคร่ืองจกัรไดรั้บมอบหมายงานมาแลว้ตั้งแต่ตน้ กค็วรท่ีจะปรับโปรแกรมใหพ้ร้อมส าหรับการทอ
เหลก็ และการปรับหวัเคร่ืองจกัรใหมี้สภาพพร้อมใชก้ารอยูเ่สมอ 
     2) ปลกูฝังคนงานใหบ้ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอยา่งสม ่าเสมอแมเ้คร่ืองจะไม่ไดท้ างานเพราะอาจจะท าใหเ้กิดปัญหา
ระหวา่งผลิตไดแ้มว้า่จะไม่ใชง้านกต็ามซ่ึงผลท่ีตามมากจ็ะไม่คุม้ต่อการซ่อมแซมเม่ือเคร่ืองเสียหาย 
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การลดความสูญเปล่าทีเ่กดิจากความล่าช้าในกระบวนการผลติรถยนต์บรรทุกน า้ดับเพลงิ โดยใช้
การผลติแบบลนี  กรณศึีกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดับเบิลยู อาร์ คอนซัมเมช่ัน จังหวดัร้อยเอด็ 
The Reduction of waste from the delayed manufacturing of Fire Fighting Car by lean 

manufacturing method : The Case Study of WR Consummation .Ltd., Part ,Roiet 
ชลทชิา ชิตวเิศษ1 และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม2 

Chonticha Chitwiset and Panutporn Ruangchoengchum 

 
บทคดัย่อ 

     การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสูญเปล่า สาเหตุของความสูญเปล่า และการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจาก
ความล่าชา้ในการผลิตรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง โดยใชก้ารผลิตแบบลีน จากขอ้มลูพบวา่ การส่งมอบงานใหล้กูคา้
นั้นมีความล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดระยะการส่งมอบ และพบวา่ กิจกรรมการประกอบถงับรรทุกน ้าเป็นกิจกรรมท่ีท าให้
เกิดความสูญเปล่ามากท่ีสุด  สาเหตุความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้น้ีพบวา่มี  3 สาเหตุท่ีมีนยัส าคญั  คือ 1. การ
วางผงัโรงงาน 2. การปรับแรงกดโดยการหมุนของเคร่ืองจกัร และ 3. การท่ีพนกังานไปรับสินคา้ใชร้ะยะเวลานาน
เกินไป ทั้งน้ีวิธีแกปั้ญหาคือ การใชก้ารผลิตแบบลีนสามารถช่วยลดกิจกรรมการประกอบถงับรรทุกน ้าดบัเพลิงได ้
และสามารถช่วยใหส่้งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ไดท้นัเวลา 
      
ค าส าคัญ: การผลิตแบบลีน, ความสูญเปล่า , กระบวนการผลิตรถยนต์บรรทุกน า้ดับเพลิง 

Abstract 
 
     The purpose of this study is to examine the waste, the factors of waste, and the reduction of the waste caused 
by the delay in manufacturing Fire Fighting Car by the Lean Manufacturing method. It is found that the fire 
fighting cars could not be delivered to customers on time, and also found that assembling water truck is what 
cause waste most. There are three factors of waste caused by the delayed manufacturing : first, the management of 
machine positions in the factory, second, the change of pressure by the rotation of machine and last, the 
unnecessary waste of time staffs spend on picking up the assembling tods. As I study this case, I found that the 
lean manufacturing method will be able to reduce the activities of assembling the water trucks and as a result, the 
trucks can be delivered to customers on time 
Keywords: Lean Manufacturing , Waste , The production of fire trucker 
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1. บทน า 
 
     ผลิตภณัฑร์ถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง เป็นผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งมีการสัง่ผลิตเป็นรายการหรือลกูคา้เกิดความตอ้งการจึง
จะเกิดการผลิต ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนไดห้ลายดา้น เช่น สามารถฉีดน ้าดบัเพลิงได ้
รดน ้ าตน้ไม ้พรมถนน แลว้สามารถแจกจ่ายน ้ าด่ืม-น ้ าใช้ให้กับประชาชน เป็นตน้ ซ่ึงหน่วยงานท่ีจดัซ้ือจะเป็น
หน่วยงานราชการ เพ่ือตอ้งการอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน ซ่ึงแต่ละต าบลเลง็เห็นความส าคญัของรถยนต์
บรรทุกน ้าดบัเพลิง เช่น กรณีเกิดไฟไหม ้หากต าบลใดไม่มีรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง ก็ตอ้งไปขอยืมจากต าบลอ่ืน 
ซ่ึงระยะเวลาของเส้นทางเป็นปัญหาหลกัในการมาถึงจุดเกิดเหตุ ความตอ้งการใชง้านอย่างเร่งด่วน ท าใหบ้า้นเรือน 
และทรัพยสิ์นเกิดความเสียหายมาก 
     อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง ยงัคงมีความตอ้งการอยู่มาก ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐสามารถ
ท่ีจะก าหนดระยะเวลาการส่งมอบไดเ้อง โดยเฉล่ียลูกคา้คาดหวงัการส่งมอบอยู่ท่ีระยะเวลา 20 วนั ท าใหร้ะยะเวลา
การเป็นตวัช้ีวดัว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจท าให้ลูกคา้ไดม้ากน้อยเพียงใด ภายใตข้อ้จ ากดัต่างๆท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ เป็นปัจจยัภายนอกท่ียากต่อการควบคุม ท าใหผู้ศึ้กษาสนใจแนวทางในการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความ
ล่าชา้ในกระบวนการผลิตรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง เป็นการแกไ้ขปัญหาจากปัจจยัภายในท่ีสามารถควบคุมได ้โดย
ใช้การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เขา้มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้กระบวนการผลิต
แกไ้ข ปรับปรุงหรือลดความสูญเปล่าให้กบัทุกฝ่ายไดท้ างานง่ายยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะปรับตวัให้ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ระยะเวลาในกระบวนการผลิตท่ีกระชนัชิด การท างานตามระยะเวลาท่ีก าหนด
แต่ละช้ินงาน เพ่ือไม่ก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการผลิต 
     ด้วยเหตุน้ี ผู ้ศึกษาจึงมีวตัถุประสงค์ ตามล าดับดังน้ี (1) เพ่ือศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าช้าใน
กระบวนการผลิตรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง (2)  เพ่ือศึกษาสาเหตุความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการ
ผลิตรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง  (3) เพ่ือศึกษาการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตรถยนต์
บรรทุกน ้าดบัเพลิง โดยใชก้ารผลิตแบบลีน 
     ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี ท าใหเ้ขา้ใจกระบวนการผลิตแต่ละกิจกรรมของรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิงสามารถลดความ
สูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตรถยนตบ์รรทุกน ้ าดบัเพลิงได ้ พนกังานมีการท างานท่ีเป็นระบบ
เกิดจากปรับปรุง และแกไ้ขกระบวนการ จดักระบวนการไหลอยา่งต่อเน่ือง ท าใหลู้กคา้เกิดความเพ่ิมความพึงพอใจ 
มีการส่งมอบงานทนัต่อความตอ้งการของลกูคา้ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1 แผนภาพพาเรโต  (Pareto diagram) 
     วิชัย ฉัตรทินวฒัน์ , (2547) กล่าวไวว้่า แผนภาพพาเรโตเป็นแผนภูมิท่ีใช้จ าแนกประเภทของข้อมูล (Data 
Stratification) รวมถึงการวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพของขอ้มลูท่ีมีการจ าแนกประเภทและมีการสะสมตามเวลา การ
แสดงภาพจะระบุ “ส่ิงท่ีมีความส าคญัมากจะมีจ านวนนอ้ย และส่ิงท่ีมีความส าคญันอ้ยจะมีจ านวนมาก” โดยมีการ
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แสดงล าดบัปัญหาดว้ยกราฟแท่งควบคู่ไป กบัการแสดงค่าสะสมของความถ่ีดว้ยกราฟเส้น ซ่ึงแกนนอนของกราฟ
เป็นประเภทของปัญหา และแกนตั้งเป็นค่าร้อยละของปัญหาท่ีพบ ซ่ึงในการน าหลกัการของพาเรโตไปใชน้ัน่เพ่ือ
เรียงล าดบัความส าคญัของปัญหาและเลือกหาวิธีการแกปั้ญหาในล าดบัต่อไป 
 
2.1.2ทฤษฎีแผนผงัเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  
     กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ, (2548) กล่าวไวว้่า  ทฤษฎีแผนผงัเหตุและผลเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผนัแปรท่ี
สอดคลอ้งระหวา่งตวัแปรตน้ ตวัแปรตามในกระบวนการผลิต ซ่ึงเป็นออกเป็น 5 ปัจจยั ดงัน้ี 

(1) ดา้นคน 
     ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัท่ีท าใหก้ระบวนการผลิตของงานขบัเคล่ือน หากมองเร่ืองการท างานถา้มีการวางแผน
งาน ระบบงานใหมี้การไหลของงานไดต้ลอด โดยไม่ติดขดั กจ็ะถือว่าใชศ้กัยภาพของทรัพยก์รมนุษยไ์ดอ้ย่างคุ่มค่า 
ตอ้งมีการจดัสรรคนใหเ้หมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย เน่ืองจากระดบัความรู้ / ความสามารถ / ความถนดัของ
คนแตกต่างกนั เพ่ือท่ีจะใหไ้ดง้านตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

(2) ดา้นเคร่ืองจกัร 
     เคร่ืองจกัร เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยผ่อนแรง หรือทุ่นแรงให้ มีการท างานท่ีง่ายมากข้ึน ในกระบวนการผลิตทุกๆ
กิจกรรมตอ้งมีเคร่ืองจกัรประกอบเพ่ือลดระยะเวลาในการท างาน ซ่ึงเคร่ืองจกัรแต่ละประเภทกมี็คุณสมบติัเฉพาะ/ท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละอย่าง เม่ือใชม้าเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ ตอ้งมีการบ ารุงรักษา บางอย่างอาจจะตอ้งซ้ือใหม่ 
ข้ึนอยู่ท่ีการใช้งานและการเก็บรักษา บางสายการผลิตอาจต้องเปล่ียนเคร่ืองจักรใหม่ ทั้ งๆท่ียงัสามารถใช้งาน
เคร่ืองจกัรนัน่ไดอ้ยู ่เพ่ือความสะดวกและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต  

(3) ดา้นวตัถุดิบ 
     วตัถุดิบ ส่งผลต่อคุณภาพของการผลิตผลิตภณัฑ ์ควรมีการตรวจสอบวตัถุดิบ และควบคุมก่อนการใชง้าน รวมถึง
การเก็บรักษา ใหมี้สภาพคงทนตามมาตรฐานและพร้อมใชง้าน การควบคุมท่ีดีประกอบดว้ย การวางแผนท่ีดี ปฎิบติั
ตามแผนท่ีก าหนด พร้อมท่ีจะตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ข จะช่วยใหล้ดความผนัแปรของการผลิต 

(4) ดา้นวิธีการ 
     เป็นการวางแผนงาน หรือวิธีการปฏิบติังาน เพ่ือท่ีจะให้รู้ว่าอยู่ขั้นตอนไหนแลว้ ด าเนินงานไดก่ี้เปอร์เซ็นต์แลว้ 
และตอ้งเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมืออะไรบา้ง เพ่ือท่ีจะท าให้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ระบบการด าเนินงานท าใหพ้นกังานรู้ว่า
ตนเองมีหนา้ท่ีอะไร  และจะตอ้งท างานอยา่งไรก่อน-หลงั  

(5) ดา้นสภาพส่ิงแวดลอ้ม 
     สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้แต่ส่งผลกระทบต่อการท างานซ่ึงหากมีการเตรียมการ หรือรับรู้
สถานการณ์ก่อนกส็ามารถท่ีจะตั้งรับไดท้นั 
 
2.1.3 การผลติแบบลนี (Lean Manufacturing ) 
ความสูญเปล่า (Wastes) 
     เกียรติขจร โฆมานะสิน, (2550) กล่าวไวว้่า การผลิตแบบลีน หรือ  Waste  ซ่ึงสามารถแบ่งออกได ้ 8  ประการ มี
รายละเอียดดงัน้ี 
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(1) ผลิตมากเกินไป (Over - Production) เป็นการผลิตผลิตภณัฑเ์กินความตอ้งการของลกูคา้มากเกินไป ท่ี 
ท าใหส่้งผลต่อการส่งมอบ ท าใหเ้กิดสินคา้คงคลงัคา้ง สายงานอ่ืนท่ีมีการท าต่อเน่ืองอาจเกิดการรอคอย การผลิตมาก
เกินไปอาจจะส่งผลดีในเชิงส่งมอบทันเวลาก าหนด การผลิตมากเกินไปอาจเกิดจากการผลผลิตท่ีได้มาจาก
กระบวนการผลิตต ่า หรือเกิดของเสียในการผลิตไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขหรือซ่อมแซมไดท้นั จึงเป็นเหตุท าให้ตอ้งมี
การผลิตเกินกวา่ค าสัง่ซ้ือของลกูคา้ 

(2) ขั้นตอนกระบวนการมากเกินไป (Over Processing) ในการผลิตมีกระบวนการผลิตท่ีซบัซอ้นมากเกิน 
ความจ าเป็น บางกระบวนการอาจเป็นกิจกรรมท่ีซ ้ าซอ้น เป็นกระบวนการท่ีไม่สร้างมลูค่า หากมีการยบุรวม หรือลด
กระบวนการได ้จะเป็นผลดีต่อธุรกิจ 

(3) การขนยา้ย (Transportation) ถือวา่เป็นส่วนส าคญัในกระบวนการผลิตแบบลีน เน่ืองจากการขนยา้ยท่ีใช ้
ระยะเวลามากเกินไป หรือกระบวนการไหลของงานไม่ต่อเน่ืองส่งผลต่อการเกิดความสูญเปล่าไปแบบเปล่า
ประโยชน์ ซ่ึงความสูญเปล่านั้นเกิดจากกระบวนการขนยา้ยท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบผงัโรงงานแบบเซลล ์
(Cellular Manufacturing)  

(4) สินคา้คงคลงั (Inventory) นั้นหมายถึงผลิตภณัฑท่ี์ก าลงัด าเนินอยู ่ผลิตภณัฑท่ี์อยูร่ะหวา่งรอผลิต  
ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีตอ้งมีการควบคุมให้สินคา้เป็นศูนยโ์ดยใช้ระยะเวลาน้อยสุด (Zero Inventory) 
เพ่ือท่ีจะใหต้น้ทุนจมนอ้ยท่ีสุด 

(5) การเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น (Motion) การเคล่ือนไหวของพนกังานถือวา่เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อการ 
ท างานมากเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการนัง่ เดิน ยืน โยกตวั เอ้ือมมือ รวมทุกอริยบทท่ีใชร่้างกายเคล่ือนไหว นัน่ถือว่า
เป็นการเคล่ือนไหว ซ่ึงหากมีการวางแผนหรือออกแบบการท างานท่ีดีก็จะท าใหท้ างานไดอ้ยา่งประสิทธิภาพสูงสุด  

(6) การรอคอย /ความล่าชา้ (Waiting) การด าเนินกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดความสูญเสีย ไม่วา่จะเป็นการรอคอย/ 
ความล่าชา้ของอะไหล่ เคร่ืองจกัร การรอคอย/ความล่าชา้วตัถุดิบ การรอคอย/ความล่าชา้ของค าสัง่ การรอคอย/ความ
ล่าชา้ผลิตภณัฑท่ี์ก าลงัผลิตอยู่ในกระบวนการผลิต กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดการรอคอย/ความล่าชา้นัน่ ส่งผลต่องาน
ท าใหพ้นกังานเกิดการวา่งงาน ท าใหพ้นกังานใชแ้รงงาน ความรู้ไม่เตม็ประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลต่องานท่ีก าลงัด าเนินอยู ่

(7) การเกิดของเสีย (Rework) ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดของเสีย เกิดจากวตัถุดิบ การปฏิบติังานของพนกังาน ความ 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของการท างานท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย ตอ้งมีการแกไ้ข ปรับปรุง หรืออาจตอ้งผลิตใหม่ โดยท้ิง
ของนัน่เลยกเ็ป็นได ้การตรวจสอบถือวา่มีความจ าเป็นในการจะลดปัญหาน้ีได ้ใหอ้ยูใ่นมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้และมี
การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

(8) การไม่ใชป้ระโยชนค์วามชาญฉลาดอยา่งเตม็ท่ี (Intellect) มนุษยถื์อวา่เป็นทรัพยากรท่ีส าคญั ซ่ึงเวลา 
การท างานแสดงถึงประสิทธิภาพของการท างานเช่นกนั ไม่วา่จะเป็นการจดัสรรหนา้ท่ีรับผิดชอบ การคดัเลือกวา่จา้ง
พนกังานท่ีไม่ดี การฝึกอบรม เหล่าน้ีธุรกิจควรมีการจดัการและวางแผนท่ีดี เพ่ือเลือกงานใหเ้หมาะสมกบัคน เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 
2.1.4 การวเิคราะห์การไหลของกระบวนการ 
     ทศพล เกียรติเจริญพล, (2553) กล่าวไวว้า่ การไหลของกระบวนการ สามารถใชก้บักระบวนการผลิต และ
ช้ินส่วนระหวา่งการผลิต ซ่ึงจะท าใหเ้ขา้ใจขั้นตอนของกระบวนการผลิตทั้งหมดได ้เพ่ือเขา้ใจขั้นตอนการ



 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                               826  
 

ด าเนินงาน และน ามาปรับปรุงโดยขจดัขั้นตอนท่ีไม่มีความจ าเป็น หรือไม่ส าคญัออก หรือลดขั้นตอนท่ีไม่มีคุณค่า 
(Non-value added) ใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด  ดงัน้ี   
                 เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงการปฏิบติังาน เช่น การด าเนินงาน การวางแผนงาน การค านวณการใหค้ าสัง่ หรือ
การรับค าสัง่  
                 เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงการเคล่ือนยา้ย เช่น การเคล่ือนท่ีจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง การเคล่ือนไหว
ร่างกาย การเคล่ือนตวัของร่างกาย  
                เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบงาน การตรวจสอบคุณภาพของช้ินงาน การ
ตรวจสอบรายละเอียดคุณลกัษณะ การตรวจสอบงานงานท่ีสั่ง      
                เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงการรอคอย/ความล่าชา้ เช่น การรอคอย/ล่าชา้ของช้ินงาน การรอคอย/ความล่าชา้
ของเคร่ืองจกัร การรอคอย/ความล่าชา้วตัถุดิบ การรอคอย/ความล่าชา้ของพนกังาน 
                เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงการจดัเก็บ เช่น การจดัเกบ็วตัถุดิบ  สินคา้คงคลงั 
 
2.1.4 การวางผงัโรงงาน (Pant Layout)  
     Don Tapping, (1989) กล่าวไวว่า่ การวางผงัโรงงาน เป็นการวางแผนการวางเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ วตัถุดิบ ส่ิง
อ านวยความสะดวก รวมทั้งแรงงาน เพ่ือสนบัสนุนในกระบวนการผลิตใหมี้ต าแหน่งท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบักาน
ด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดงัน้ี 

(1) การวางผงัโรงงานตามชนิดผลิตภณัฑ ์(Product Layout)  เหมาะส าหรับการผลิตผลิตภณัฑช์นิดเดียว หรือ 
นอ้ยช้ินในปริมาณมาก ณ จุดเดิม การวางผงัโรงงานจะเป็นการวางตามสายการผลิต จดัเรียงผลิตภณัฑ ์เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ ตามล าดบัต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ 

(2) การวางผงัโรงงานตามกระบวนการผลิต (Process Layout)  เป็นการจดัเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ประเภทเดียวกนั  
หรืออุปกรณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัใหอ้ยูแ่ผนกดว้ยกนั เหมาะส าหรับผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจ านวนไม่มาก ขนาดของผลิตภณัฑ์
ไม่แน่นอนแต่สามารถผลิตไดห้ลายชนิด กระบวนการผลิตจะมีความยืดหยุน่มากกวา่การวางผงัโรงงานตามชนิด
ผลิตภณัฑ ์

(3) การวางผงัโรงงานตามต าแหน่งของงาน (Fixed Position Layout) เป็นการท่ีใหส่้วนประกอบอยูก่บัท่ีแลว้ 
เคล่ือนยา้ยเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ แรงงาน เขา้หาส่วนประกอบหลกั ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตมีขนาดใหญ่ เคล่ือนไหว
ยากหรือล าบาก เพ่ือใหง่้ายต่อการท างานและขนยา้ย 

 
3. วธิีการศึกษา 
3.1 วธีิการด าเนินการศึกษา 
     3.1.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลมาจากการน าขอ้มูลปฐมภูมิ มาพิจารณาซ่ึงมาจากการตั้งค าถามปลายเปิด ใหค้วาม
เป็นอิสระในการตอบเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีหลากหลาย     และศึกษาจากขอ้มลูทุติยภูมิ เป็นขอ้มลูยอ้นหลงัตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึง เดือนธนัวาคม 2257 เป็นระยะเวลา 1 ปี มาพิจารณาเพ่ือท าการศึกษาต่อไป 
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     3.1.2 ศึกษาขอ้มลูความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตรถยนต ์ จากขอ้ 3.1.3 และน าขอ้มลูท่ี
ไดม้าเรียงล าดบัความส าคญัของความล่าชา้โดยใชวิ้ธีพาเรโต  
     3.1.3 วิเคราะห์สาเหตุความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ โดยวิธีทฤษฎีแผนผงัเหตุและผล เพ่ือเขา้ใจรากเหงา้ของ
ปัญหาท่ีท าใหกิ้จกรรมของกระบวนการผลิตเกิดความล่าชา้  
     3.1.4 ด าเนินการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง โดยใชก้าร
ผลิตแบบลีน เขา้มาปรับปรุงกิจกรรมใหดี้ข้ึน และสามารถท่ีจะส่งมอบงานใหก้บัลกูคา้ทนัเวลา 
  
3.2 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.2.1 ก าหนดประชากร 

 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น  2 ฝ่าย คือ ดงัน้ี ฝ่ายการจดัซ้ือ (Procurement Department) จ านวน 
3 คน และฝ่ายผลิต (Manufacturing Department)  จ านวน 10 คน ท่ีมีความส าคญัเก่ียวกบักระบวนการผลิตรถยนต์
บรรทุกน ้าดบัเพลิง  
 
3.2.2 ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง 
      
     การศึกษาคร้ังน้ีใชวิ้ธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่าย
การจดัซ้ือ (Procurement Department) ฝ่ายผลิต (Manufacturing Department)  เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีตรงประเด็นและช้ี
ชดัถึงปัญหาไดอ้ย่างชดัเจน กลุ่มตวัอย่างตอ้งมีประสบการณ์ท างานไม่นอ้ยกว่า 5 ปี ช่วงอายรุะหว่าง 35 -45 ปี  เป็น
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key informant) มีการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งส้ินจ านวน 10 คน เพ่ือให้ได้
ขอ้มลูตามวตัถุประสงค ์เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ โดยกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 

(1) ตวัแทนพนกังานฝ่ายการผลิต จ านวน 8 คน ซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติังาน ด าเนินงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ 
มอบหมายในแต่ละกิจกรรม  

(2) ตวัแทนฝ่ายการจดัซ้ือ จ านวน 2 คน ซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีในการ ดูรายละเอียดผลิตภณัฑ ์สัง่ผลิตภณัฑ ์ดูการส่ง 
มอบงาน ส่งผลิตภณัฑใ์หฝ่้ายการผลิต รวมถึงการประสานงานฝ่ายการผลิต  
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.3.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ
     ขอ้มูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตั้งค าถามปลายเปิดในการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล (Personal Interview) 
เป็นการสนทนาแบบสองทาง (Two-way Conversation)  ระหว่างผู ้สัมภาษณ์  (Interviewer) กับผู ้ให้ข้อมูล 
(Respondent) ไดแ้ก่  ตวัแทนพนกังานฝ่ายการผลิต  และตวัแทนฝ่ายการจดัซ้ือ ซ่ึงการตั้งค าถามจะเนน้การค าถาม
เก่ียวกบั ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตของรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง ท่ีท าใหเ้กิดความสูญ
เปล่ามากท่ีสุด สาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิต และเพ่ือการลดความสูญเปล่าท่ี
เกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตรถยนต์บรรทุกน ้ าดบัเพลิง ของโดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview) จะเป็นการสัมภาษณ์ตวัต่อตวั ซ่ึงการสัมภาษณ์นัน่ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งสร้างบรรยากาศ และกระตุน้ให้เกิด
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ความรู้สึกในการสนทนา พร้อมทั้งมีการบนัทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการตอบค าถาม 
รวมถึงความร่วมมือของผูใ้หส้มัภาษณ์  
3.3.2 ข้อมูลทุตยิภูม ิ
     ขอ้มลูทุติยภูมิ เป็นการเอาขอ้มลูภายในธุรกิจ กระบวนการผลิตรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง สาเหตุของความ 
ความล่าช้า สาเหตุท่ีส่งมอบรถล่าช้าเกิดจากสาเหตุใดท่ีเป็นขอ้มูล  ของธุรกิจมาประมวลผล ท่ีทั้งซ่ึงจะใช้ขอ้มูล
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึง เดือนธนัวาคม 2557 เป็นระยะเวลา 1 ปี  
 
3.4 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ  
     หลงัจากท่ีไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูแลว้ ไดน้ ามาตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู (Trustworthiness)   
น ามาตรวจสอบขอ้มลูสามเสา้ (Triangulation) ดงัน้ี 
     3.4.1 สร้างความเป็นกนัเองโดยการใชภ้าษาทอ้งถ่ินในการสมัภาษณ์ ท าใหผู้ใ้หข้อ้มลูไม่เกร็ง และให ้
ขอ้มลูท่ีเป็นความจริงถึงการกระบวนการผลิต ซ่ึงจะมีผลเป็นอยา่งมากต่อขอ้มลูท่ีจะไดรั้บ 
     3.4.2 ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู โดยการทบทวนบทสมัภาษณ์ของผูใ้ห้สมัภาษณ์ จากเสียง 
บนัทึก โดยการวิเคราะห์ถึงหลกัการ กระบวนการผลิตท่ีได ้แลว้น าขอ้มูลนั้นกลบัไปให้ผูส้ัมภาษณ์ยืนยนัถึงความ
ถกูตอ้งอีกคร้ัง 
     3.4.3 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษางานนิพนธ์ เช็คถึงขอ้มูล 
และความเป็นไปได ้เพ่ือยืนยนัความถกูตอ้งตามวตัถุประสงคต์อ้งก าหนด 
     3.4.4 การน าเอาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีได ้มาประยุกต์ใชก้บักระบวนการผลิตไดจ้ริง ถือเป็นการตรวจสอบ
ความถกูตอ้งและชดัเจน วา่เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ และสามารถวดัค่าไดเ้ป็นปริมาณ 

 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     3.5.1วิเคราะห์กระบวนการผลิตรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิงแต่ละกระบวนการ โดยใชวิ้ธีแผนภาพพา 
เรโต  (Pareto diagram)  เพ่ือเลือกถึงกระบวนการท่ีส าคญัออกมาพิจารณา 
     3.5.2วิเคราะห์สาเหตุความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตรถบรรทุกน ้าดบัเพลิง โดยใชแ้ผนผงัเหตุและผล 
(Cause and Effect Diagram) ในการเลือกสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นวตัถุดิบ ดา้น
เคร่ืองจกัร ดา้นวิธีการ  ดา้นคน  และดา้นส่ิงแวดลอ้ม หลงัจากนั้นน าขอ้มูลมา วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ โดย
ใช้วิธี Cause-and-Effect Matrix  และใชว้ิธีแผนภาพพาเรโต  (Pareto diagram)  อีกคร้ัง เพ่ือท่ีจะทราบสาเหตุท่ีจะ
น าไปลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 
     3.5.3 วิเคราะห์ขอ้มลูของมาลดความสูญเปล่าของความล่าชา้ในกระบวนการผลิตรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง  
โดยใชแ้นวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการศึกษาความสูญเปล่า 

4.1.1 ผลการศึกษาความสูญเปล่าและเรียงล าดับความส าคัญของความล่าช้าแต่ละกจิกรรม 

     กระบวนการผลิตรถยนต์บรรทุกน ้ าดับเพลิง สามารถแยกกิจกรรมออกได้เป็น  5 กิจกรรม ดังน้ี 1. กิจกรรม
ประกอบถงับรรทุกน ้ า 2.กิจกรรมประกอบเดินระบบท่อดูด-ท่อส่ง 3.กิจกรรมการประกอบแท่นปืนฉีดน ้ า 4. 
กิจกรรมประกอบชุดจดัเก็บอุปกรณ์ 5. กิจกรรมการพ่นสี ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้าจากการจากการขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูล
ทุติยภูมิ เป็นการเอาขอ้มลูยอ้นหลงัภายในธุรกิจ เพ่ือมาพิจารณา 
 
ตารางที่ 1 แสดงความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ 

 
      

     จากรูปท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ กิจกรรมประกอบถงับรรทุกน ้า ใชร้ะยะเวลาในการประกอบและเกิดความถ่ีในการ
เกิดความล่าชา้มากท่ีสุด ซ่ึงส่งผลท าใหกิ้จกรรมประกอบถงัเกิดมลูค่าความล่าชา้ถึง 440,730 บาท  กิจกรรมการพ่นสี 
เป็นอนัดบัรองลงมาเกิดมลูค่าความล่าชา้ถึง 59,000 บาท กิจกรรมประกอบเดินระบบท่อดูด-ท่อส่งน ้าเกิดมลูค่าความ
ล่าชา้ถึง  33,000 บาท  กิจกรรมประกอบชุดจดัเก็บอุปกรณ์เกิดมลูค่าความล่าชา้ถึง 7,980 บาท และกิจกรรมประกอบ
ชุดเกบ็อุปกรณ์เกิดความล่าชา้เป็นอนัดบัสุดทา้ยถึง 7,980 บาท  
 
     หลงัจากนั้นไดน้ าขอ้มูลจากรูปท่ี 1 มาเรียงล าดบัความส าคญัของความล่าชา้ในแต่ละกิจกรรม ใชวิ้ธีแผนภาพ     

พาเรโต  (Pareto diagram)  

 

 
รูปที่ 2 แสดงมลูค่าความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในแต่ละกิจกรรม 
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     จะเห็นไดว้า่ กิจกรรมประกอบถงับรรทุกน ้ามีมลูค่าคิดเป็นเปอร์เซ็นตส์ะสมทั้งส้ิน 80.42 ซ่ึงมีมูลค่าความสูญ

เปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้สูงสุด จึงเลือกกิจกรรมน้ีมาพิจารณาหาสาเหตุต่อไป กิจกรรมการประกอบถงับรรทุกน ้า

ส่งผลต่อการเคล่ือนท่ีและการทรงตวัของรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง หากมีการออกแบบท่ีไดม้าตรฐานกจ็ะสามารถ

ท าใหล้ดการประทะของน ้าท่ีอยูใ่นถงับรรทุกน ้าได ้  

 
4.1.2 ผลการวเิคราะห์ความสูญเปล่าที่เกดิจากความล่าช้าในกระบวนการการผลติ      
     จะเห็นไดว้่ากิจกรรมประกอบถงับรรทุกน ้ า เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เกิดความสูญเปล่า ผูศึ้กษาจึงน ากิจกรรมน้ีมา
วิเคราะห์ต่อเพ่ือใหท้ราบการไหลของกิจกรรมถึงความล่าชา้วา่เกิดข้ึนท่ีกิจกรรมยอ่ยใด  
ตารางที่   3  แสดงการไหลของกระบวนการประกอบถงับรรทุกน ้า 
     การไหลของกิจกรรมประกอบถงับรรทุกน ้าดบัเพลิง สามารถแยกกิจกรรมยอ่ยของกิจกรรมไดท้ั้งหมด 12  
กิจกรรม ดงัน้ี (1) กิจกรรมการปฏิบติังานทั้งส้ิน  4  กิจกรรม (2) กิจกรรมการการเคล่ือนท่ีทั้งส้ิน 5  กิจกรรม(3) 
กิจกรรมการตรวจสอบทั้งสิน  1  กิจกรรม  (4) กิจกรรมการรอคอย/ความล่าชา้ทั้งส้ิน 2 กิจกรรม ส่วนกิจกรรมการ
จดัเกบ็ไม่เกิดกิจกรรม เพราะเป็นการส่งต่อใหกิ้จกรรมอ่ืน 
 

 
    
     จากตารางท่ี  3  แสดงการไหลของกระบวนการประกอบถงับรรทุกน ้ า และการรอคอย/ความล่าช้า โดยมีการ
น าไปวางจุดประกอบช้ินส่วน เพ่ือท่ีจะน ามาประกอบข้ึนรูป และกระบวนการพ่นสี  ซ่ึงส่งผลท าให้การไหลของ
กระบวนการไม่ต่อเน่ือง  
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     4.2  ผลการศึกษาสาเหตุความสูญเปล่าที่เกดิจากความล่าช้า 

     การวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกิจกรรมประกอบถงับรรทุกน ้า ท่ีเกิดความล่าชา้
เกินระยะมาตรฐาน 10 วนั  ผูศึ้กษาวิเคราะห์จากแผนผงัเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ซ่ึงการวิเคราะห์
ขอ้มลูแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นวิธีการ  ดา้นเคร่ืองจกัร  ดา้นคน  ดา้นวตัถุดิบ  และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
 

 
รูปที่  4   แสดงแผนผงัเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
      
         จากการวิเคราะห์ท าใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีชดัเจนมากข้ึนต่อกิจกรรมการผลิต ทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 1. ดา้น
วิธีการ  วิเคราะห์สาเหตุจากไม่มีการก าหนดวิธีการปรับแรงกดโดยการหมุน  และสเกลเคร่ืองมือเลือนราง  2.ดา้น
เคร่ืองจกัร วิเคราะห์สาเหตุจากการใชตู้เ้ช่ือมติดต่อกนัเป็นระยะเวลาเกิน 4 ชัว่โมงต่อวนั 3.ดา้นคน วิเคราะห์สาเหตุ
จากการวางต าแหน่งเคร่ืองจกัร 4.ดา้นวตัถุดิบ วิเคราะห์สาเหตุจากพนกังานตอ้งออกไปรับสินคา้ใชร้ะยะเวลา ไป-
กลบั 40 นาที/คร้ัง 5.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม วิเคราะห์สาเหตุจากมีการใชเ้คร่ืองจกัรพร้อมกนัหลายเคร่ืองจกัร เช่น  ใช้ตู ้
เช่ือมหมอ้แปลงไฟฟ้าพร้อมกนั 6 ตู ้ , ใชเ้คร่ืองเจียร์ เคร่ืองตดัไฟเบอร์ และเคร่ืองมว้นพร้อมกนั แลว้น ามาวิเคราะห์
ปัญหาและผลกระทบ โดยใช้วิธี Cause-and-Effect Matrix เพ่ือท่ีจะทราบสาเหตุท่ีจะน าไปลดความสูญเปล่า  
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ตารางที่   5   แสดงสาเหตุความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกิจกรรมประกอบถงับรรทุกน ้า โดยวิธี Cause-and-
Effect Matrix 
 

 
 
     จากตารางท่ี  5  จะเห็นไดว้่าการเป็นการเก็บรวบรวมจากขอ้มูลปฐมภูมิ  โดยเก็บขอ้มูลจาก ตวัแทนฝ่ายการผลิต 
ตวัแทนฝ่ายจดัซ้ือ เป็นการใหค้ะแนน เพ่ือตอ้งการทราบสาเหตุความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการ
ผลิตรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง แลว้น าขอ้มลูท่ีไดน้ าไปใชวิ้ธีการแผนภาพพาเรโต  (Pareto diagram) อีกคร้ัง   
 

 
รูปที ่  6  แสดงพาเรโตสาเหตุความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกิจกรรมประกอบถงับรรทุกน ้า 
 
     จากรูปท่ี  6  แสดงถึงสาเหตุความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง 
พบวา่มี 3 สาเหตุท่ีมีนยัส าคญั การวางต าแหน่งเคร่ืองจกัร  วิธีการปรับแรงกดโดยการหมุน และการท่ีพนกังานไปรับ
สินคา้ใชร้ะยะเวลาไป-กลบั เกิน 4 ชัว่โมง/วนั ส่งผลกระทบต่อการประกอบถงับรรทุกน ้า เกิดความล่าชา้ 
(ตามล าดบั) 
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4.3 วเิคราะห์การลดความสูญเปล่าที่เกดิจาดความล่าช้าในกระบวนการผลติรถยนต์บรรทุกน า้ดบัเพลงิ 
4.3.1 การวางผงัโรงงาน 

 
วางผงัโรงงานตามกระบวนการผลิต (Process Layout)  โดยมีการจดัต าแหน่งของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และ 

อุปกรณ์ ให้อยู่แผนกเดียวกนั และเรียงล าดบักระบวนการผลิตและประกอบให้มีการไหลของกระบวนการไม่
สลบักนัไปมา เพ่ือลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง พร้อมทั้งยงั
เพ่ิมประสิทธ์ิภาพของพนกังานไดอ้ยา่งเตม็ก าลงั 
 

 
           รูปที่ 6   แสดงก่อนการปรับผงักระบวนการ         
รูปที่  7 แสดงหลงัก่อนการปรับผงักระบวนการ 
 
4.3.2 วธีิ POKA-YOKE  
     ใชว้ิธีการ POKA-YOKE ป้องกนัความผิดพลาด เพ่ือลดปัญหาการปรับแรงกดโดยการหมุน โดยการออกแบบ
เคร่ืองมือเป็นรูปลกัษณ์คลา้ยกญุแจท่ีสามารถเสียบเขา้ไปท่ีแกนตวัหมุนของเคร่ืองจกัร โดยท าช่องท่ีเสียบกุญแจห่าง
กนัท่ีระยะ 3 มิลลิเมตร  
 
4.3.3 การท่ีพนกังานไปรับสินคา้ใชร้ะยะเวลานาน มีการจดัการระบบใหม่ โดยมีการวางแผนการสัง่ของล่วงหนา้ 
และมีการเปล่ียนระบบจากเดิมท่ีไปรับของสินคา้ เปล่ียนเป็นให ้ร้านคา้มาส่งสินคา้แทน 
  

5.  สรุปผลการศึกษา 
      5.1 ข้อสรุป 
     จากการศึกษาพบวา่การลดความสูญเปล่าของความล่าชา้ในกระบวนการผลิตรถยนตบ์รรทุกน ้ าดบัเพลิง  เกิดจาก
กระบวนการประกอบถงับรรทุกน ้ า  
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1. ความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตรถยนตบ์รรทุกน ้าดบัเพลิง เกิดการไหลของกระบวนของการประกอบ
ถงับรรทุกน ้าดบัเพลิง ท่ีมีจากการเคล่ือนตวั และการรอคอย  

2. สาเหตุความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตรถยนต์บรรทุกน ้ าดับเพลิง จากการวางต าแหน่ง
เคร่ืองจกัร ส่งผลต่อการเคล่ือนไหว การรอคอย  ไดมี้การวางผงัโรงงานตามกระบวนการผลิต เพ่ือปรับให้
สอดคลอ้งกบัการท างาน และมีการท างานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ และสาเหตุอีกประเด็นเร่ืองการในการปรับ
แรงกดโดยการหมุน ท่ีท าใหช้ิ้นงานผิดพลาดเกิดความคาดเคล่ือน มีการใชว้ิธี POKA-YOKE เขา้มาช่วยเพ่ือ
ลดความผิดพลาดใหเ้ป็นศูนย ์

3. มีการใชแ้นวคิดการผลิตแบบลีน ท าให้ลดความสูญเปล่าของความล่าชา้ในกระบวนการผลิตลง สามารถส่งมอบ
รถยนตบ์รรทุกน ้ าดบัเพลิงไดท้นัต่อความตอ้งการของลูกคา้  
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 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเขน็ด้วยแนวคดิลนี 
กรณศึีกษา : บริษทั ด ี- พฒันะมงคล จ ากดั จงัหวดัระยอง 

Applying Lean Thinking to reduce wastes in welding cart process 
A Case Study of D-Pattanamongkol Co., Ltd. in Rayong 

จกัรกฤช ยัง่ยนื1 และ ปณทัพร เรืองเชิงชุม2 
Jakkrit Youngyuen1 and Panutporn Ruangchoengchum2 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสูญเปล่าในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น เพ่ือศึกษาสาเหตุความสูญ
เปล่าในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็นและเพ่ือศึกษาการลดความสูญเปล่าในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น
ดว้ยแนวคิดลีน จากการเกบ็ขอ้มูลแผนภาพการไหลของกระบวนการ แผนผงัการผลิตและสัมภาษณ์ไดจ้ าแนกความ
สูญเปล่าออกเป็น 7 ประการ แลว้จดัหมวดหมู่พบว่ามีสาเหตุความสูญเปล่ามาจาก(1)วิธีการและขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน(2)การจดัพ้ืนท่ีในการด าเนินงานและการจดัเก็บงาน จึงประยุกต์ใชแ้นวคิดลีนเพ่ือลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการ พบว่าการไหลของกระบวนการดีข้ึน ซ่ึงสามารถเพ่ิมจ านวนรถเข็นท่ีผลิตเสร็จต่อวนัได้28.75 
เปอร์เซ็นต ์ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการท างานในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเขน็เพ่ิมข้ึน 28.89 เปอร์เซ็นต ์ 
 
ค าส าคัญ: ความสูญเปล่า, กระบวนการเช่ือมประกอบรถเขน็, แนวคิดลีน 

Abstract 
This Independent Study aimed to investigate the wastes that occur in the process of cart welding to determine the 
causes of wastes in the process of cart welding, and to study the reduction of wastes in the process of cart welding 
with Lean Thinking. Due to the data collection of process flow, process layout and the interview, the wastes were 
classified to 7 wastes. It was found that the causes of occurred wastes are from (1) Methods and procedures of 
work (2) The area allocation for work and storage. Therefore, Lean Thinking was applied to reduce the wastes 
and the result showed that the process flow was improved, which the number of finished welding cart per day was 
increased at28.75 percent. As a result, the performance in the cart welding process was improved at 28.89 percent. 
Keywords: Waste, Cart welding process, Lean Thinking 
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1. บทน า 
 
  ปัจจุบนัอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทยมีโรงงานผลิตเป็นจ านวนมาก หน่ึงในส่วนประกอบท่ีส าคญั
คืออุตสาหกรรมของการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ โดยในการผลิตช้ินส่วนต่างๆนั้นจะมีขั้นตอนการผลิตท่ีซับซ้อน
ข้ึนอยู่กบัเทคโนโลยีการผลิตของแต่ละบริษทั ซ่ึงเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตสามารถน าเขา้
มาจากต่างประเทศหรือสามารถสั่งผลิตในเมืองไทยได ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเหล่าน้ี
ประกอบไปดว้ยช้ินส่วนต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงตอ้งการการบ ารุงรักษาอย่างถูกวิธีและเม่ือเกิดช ารุดเสียหาย ก็จะตอ้ง
ซ่อมแซม หรือเปล่ียนช้ินส่วนใหม่ช้ินส่วน บางช้ินไม่สามารถหาซ้ือตามท้องตลาดไดก้็จะตอ้งอาศยัโรงกลึงท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้ าข้ึนมาใหม่ดว้ยวิธีการเช่ือมประกอบ  
   ในกระบวนการเช่ือมประกอบมีกระบวนการผลิตท่ีหลากหลายขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีความ
หลากหลายของช้ินงานและมีความสูญเปล่าเกิดข้ึนในระบบ ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตลดต ่าลง ประกอบ
กบัจ านวนแบบท่ีสั่งผลิตมีความหลากหลาย มีขนาดการสั่งผลิต (Lot size) ท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัเจา้ของงาน
ท่ีสั่ง ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ท่ีกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็นส าหรับห้อยแขวนช้ินส่วนรถยนตร์หัส SIC-M 
ของ บริษทั ดี-พฒันะมงคล จ ากดั จงัหวดั ระยอง ท่ีไดรั้บความตอ้งการจากลูกคา้เป็นรายเดือน ท าให้บริษทัตอ้งมี
การวางแผนเพ่ือผลิตสินคา้ในทนัตามความตอ้งการของลูกคา้  ซ่ึงปัญหาท่ีพบคือการผลิตรถเข็นส าหรับหอ้ยแขวน
ช้ินส่วนรถยนตไ์ม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
  พบว่าบริษทัประสบปัญหาผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดงันั้นงานศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์(1)เพ่ือ
ศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น (2)เพ่ือศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าใน
กระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็นและ(3)เพ่ือศึกษาการลดความสูญเปล่าในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็นดว้ย
แนวคิดลีน ของ บริษทั ดี-พฒันะมงคล จ ากดั จงัหวดั ระยอง เน่ืองดว้ยเวลาอนัจ ากดัของการศึกษาในคร้ังน้ีและจาก
การสอบถามขอ้มลูจากผูบ้ริหาร ประกอบกบัผลประกอบการของบริษทั จึงมีความเห็นตรงกนัระหวา่งผูท้  าการศึกษา
และผูบ้ริหารท่ีจะท าการศึกษาสินคา้ท่ีเป็นงานเช่ือมประกอบรถเข็นส าหรับห้อยแขวนช้ินส่วนรถยนต์ รุ่น SIC-M 
ขนาด 1500 x 1200 x 1540 มม. ซ่ึงผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้เป็นแนวทางประกอบการ
ตดัสินใจใหผู้บ้ริหารในการลดความสูญเปล่าในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
กบักระบวนการอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัของบริษทั เพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการอ่ืนใหก้บัองคก์ร ท าให้
องคก์รมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนพร้อมรับมือกบัการแข่งขนัในธุรกิจต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 2.1.1 ประเภทของการวเิคราะห์และการออกแบบกระบวนการผลติ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, 2556) 
มีเคร่ืองมือดงัน้ี  
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  1) Flow Diagrams เป็น Drawing ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของคนหรือวตัถุดิบ 
  2) Process Charts เป็น Charts ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนท่ีของคนและวตัถุดิบโดยใชส้ญัลกัษณ์ 
  3) Time – Function Mapping ท่ีแสดงกระบวนการมีแกนเวลาในการบอกระยะเวลาในการผลิต  
  4) Work – Flow Analysis เป็นการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของงาน  

 2.1.2 การวางแผนผังการผลิต (Layout) (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2554) หมายถึง การก าหนดต าแหน่ง

ของพ้ืนท่ีปฏิบติังาน การติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ การก าหนดทิศทางการไหลของทรัพยากรและผลิตภณัฑ ์เพ่ือให้

การผลิตสินคา้หรือการใหบ้ริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัขององคก์ร โดยรูปแบบ

ของการวางแผนผงัการผลิตมีดงัต่อไปน้ี 

  1) แผนผงัท่ีจดัตามกระบวนการ (Process Layout หรือ Functional หรือ Job – Shop) 
  2) การจดัแผนผงัตามสินคา้ท่ีเกิดข้ึน (Product Layout) 
  3) แผนผงัท่ีก าหนดต าแหน่งท่ีตั้งแน่นอน (Fixed Location Layout) 
  4) แผนผงัการจดัการผลิตแบบกลุ่ม (Group Technology Layout) 

 2.1.3 ระบบการผลติแบบลนี (Lean Production) (นิวฒัน,์ 2557) 
การไหลของช้ินงานทีละหน่ึง หมายถึง ช้ินส่วนถกูผลิตและเคล่ือนท่ีไปยงัแผนกต่อไปคราวละหน่ึงช้ิน ท าใหง้านคง
คา้งในสายการผลิต (Work-in-Progress) มีจ านวนนอ้ย ซ่ึงก็จะเป็นการลดเวลาน า (Lead Time) เพ่ิมความยืดหยุ่นใน
การเปล่ียนช้ินงาน และสามารถแกปั้ญหาท่ีซ่อนอยูไ่ด(้ดงัแสดงในรูปท่ี 2.1) 

 
รูปท่ี 2.1 การไหลของช้ินงานคราวละหน่ึง และการผลิตแบบเป็นงวด 

 จากรูปท่ี 2.1 บนแสดงการไหลของช้ินงานคราวละหน่ึงช้ิน ในขณะท่ีรูปขา้งล่างช้ินงานจะเคล่ือนไปยงั

กระบวนการถดัไปคราวละ 6 ช้ิน เวลาน าในการผลิต คือเวลาท่ีใชต้ั้งแต่เร่ิมกระบวนการแรกจนส้ินสุดกระบวนการ

ผลิตทั้ งหมด สามารถค านวณได้ด้วยการคูณรอบเวลาการผลิต (Cycle Time) กับจ านวนงานคงค้าง (WIP) 

ตวัอยา่งเช่นถา้แต่ละกระบวนการดงัรูปมีรอบเวลาการผลิต = 1 นาที กระบวนการไหลของช้ินงานคราวละหน่ึง จะ

ไดเ้วลาน า = (1x1)+(1x1)+(1x1) = 3 นาที ในขณะท่ีการผลิตแบบเป็นงวดจะไดเ้วลาน า = (1x6)+(1x6)+(1x6) = 18 

นาที ดงันั้นการผลิตคราวละหน่ึงท าใหก้ารเปล่ียนช้ินงานท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้

ไดเ้ร็ว จ านวน WIP ท่ีลดลงกท็ าใหต้รวจจบัปัญหาไดดี้และเร็วกวา่แบบการผลิตคราวละมากๆ 
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 2.1.4 กระบวนการคิดวิเคราะห์ (สุวิทย ์มูลค า, 2547) เป็นการคิดเชิงลึก คิดอย่างละเอียด จากเหตุไปสู่ผล 

ตลอดจนการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผลความแตกต่างระหว่างขอ้โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้ง การคิดวิเคราะห์

ด้วยเทคนิค 5W1H จะสามารถช่วยไล่เรียงความชัดเจนในแต่ละเร่ืองท่ีเราก าลังคิดเป็นอย่างดีท าให้เกิดความ

ครบถว้นสมบูรณ์ 

 1) Who  ใคร (ในเร่ืองนั้นมีใครบา้ง) 

 2) What    ท าอะไร (แต่ละคนท าอะไรบา้ง) 

 3) Where               ท่ีไหน (เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีท านั้นอยูท่ี่ไหน) 

 4) When                เม่ือไหร่ (เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีท านั้นท าเม่ือวนั เดือน ปี ใด) 

 5) Why                   ท าไม (เหตุใดจึงไดท้ าส่ิงนั้น หรือเกิดเหตุการณ์นั้นๆ) 

 6) How                   อยา่งไร (เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีท านั้นท าเป็นอยา่งไรบา้ง 

 2.1.5 หลกัการเคลือ่นไหวของการท างาน (Motion Study) (Frank, 1911) หมายถึง เทคนิคการวิเคราะห์การ

ปฏิบติังานเพ่ือขจดัการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็นออกและสรรหาวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดและเร็วท่ีสุดในการปฏิบติังาน 

รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานของวิธีการท างาน เคร่ืองมือต่างๆ และการฝึกพนกังานใหท้ างานดว้ยวิธีการท่ีถกูตอ้ง  

 2.1.6 แนวคิดลนี (Lean Thinking) (Womack, 1990) หมายถึง แนวคิดในการบริหารจดัการการผลิต หรือ

องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยปราศจากความสูญเปล่า (Waste) ในทุกๆกระบวนการไม่วา่จะเป็นกระบวนการ

ในสายการผลิตไปจนถึงตอบสนองความตอ้งการของตลาดไปถึงลูกคา้แบบทนัที โดยเนน้สร้างประสิทธิภาพสูงสุด 

และลดการความสูญเปล่าในวงจรการผลิตท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองการไหล (Flow) ของงานเป็นหลกั โดยเสนอหลกัการ 5 

ประการของแนวคิดลีน (5 Leans Thinking Principles) 

 1) การนิยามคุณค่า (Value Definition) 
 2) การวิเคราะห์การไหลของคุณค่า (Value Stream Analysis)  
 3) การไหล (Flow)   
 4) การดึง/ทนัเวลาพอดี (Pull)  
 5) ความสมบูรณ์แบบ (Perfection)  
       แนวคิดลีนพยายามสร้างมุมมองท่ีใหเ้ห็นถึงกิจกรรมท่ีท าทั้งหมดตลอดกระบวนการและจ าแนก คุณค่าให้เห็น
ถึงกิจกรรมท่ีท าคุณค่าและกิจกรรมท่ีไม่ท าให้เกิดคุณค่าแลว้ ก าจดัมนัออกไปให้เหลือน้อยท่ีสุด แนวคิดลีนได้
จ าแนกส่ิงไม่ท าใหเ้กิดคุณค่าซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ 
  1. ความสูญเปล่าจากการผลิตท่ีมากเกิน (Overproduction)  
 2. ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting)  
 3. ความสูญเปล่าจากการขนส่ง (Transportation)  
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 4. ความสูญเปล่าจากกระบวนการท่ีไม่เหมาะสม (Non Value Added Processing)  
 5. ความสูญเปล่าจากสินคา้คงคลงัท่ีมากเกินไป (Excess Inventory)  
 6. ความสูญเปล่าจากของเสีย (Defects)  
 7. ความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหวท่ีมากเกินไป (Excess Motion)  
 ระบบการผลิตตามแนวคิดลีน (เกียรติขจร,2551) เป็นเคร่ืองมือในการจดัการกระบวนการท่ีช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถให้แก่องคก์ร โดยการพิจารณาคุณค่าในการด าเนินงานเพ่ือมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มุ่ง
สร้างคุณค่าในตัวสินคา้และบริการ และก าจัดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนตลอดทั้ งกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ท าให้
สามารถลดตน้ทุนการผลิตเพ่ิมผลก าไรและผลลพัธ์ท่ีดีทางธุรกิจในท่ีสุด ในขณะเดียวกนัก็ให้ความส าคญักบัการ
ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพควบคู่ไปดว้ย 
 2.1.7 การควบคุมกระบวนการ (Process control) (สุริยา, 2556) คือ ความพยายามท่ีจะท าการควบคุมและ
ปรับแต่ง สภาพการท างาน ของกระบวนการหรือระบบให้มีค่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ กลไกหลกัในการ
ควบคุมกระบวนการ คือ การเฝ้าสังเกตปริมาณใดปริมาณหน่ึง แลว้เปรียบเทียบปริมาณนั้นกบัค่าท่ีตอ้งการ จากนั้น
พยายามท าการปรับแต่งหรือเปล่ียนแปลงปริมาณนั้นให้มีค่าเข้าสู่ค่าทีต้องการ การควบคุมกระบวนการต้อง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 5 ส่วน  
  1) กระบวนการ (Process)  
  2) การวดั (Measurement)  
  3) การเปรียบเทียบ (Comparison) 
  4) การประเมินค่า (Evaluation)  
  5) การควบคุม (Control)  
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  นิวตัน์ เดชอ าไพ (2557) ท าการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชุดชั้นในสตรี โดยประยุกตใ์ชแ้นวคิด
การผลิตแบบลีน กรณีศึกษา บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ ากดั ซ่ึงประสบปัญหาการผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดว้ย
การลดความสูญเปล่า โดยน ามาประยุกต์กบัหน่วยเยบ็ซ่ึงแบ่งเป็นทีม BA1 และ BA2 และน าเคร่ืองมือการจ าแนก
ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) มาท าการวิเคราะห์ ผลจากการปรับปรุงพบว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของทีม
เยบ็ BA1 และ BA2 ข้ึนได ้15.63 เปอร์เซ็นต ์และ 18.15 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั มีจ านวนผลผลิตเฉล่ียต่อวนัเพ่ิมข้ึน 
17.13 เปอร์เซ็นต์ และ 20.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และมีเวลาน าการผลิตลดลง 16.00 เปอร์เซ็นต์ และ 19.23 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
 นลิน นิลผึ้ ง (2555) ท าการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดรอบเวลา กรณีศึกษา 
โรงงานผลิตยา โดยการประยุกต์ใชก้ารศึกษาการท างาน (Work study) และวิธีการออกแบบเพ่ือประกอบ (Design 
for Assembly) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตโดยหาเวลาท่ีใช้ในการผลิตลงได้ 35.08% และท าให้สามารถ
รองรับปริมาณการสัง่ซ้ือไดเ้พ่ิมข้ึนจากเดิมเป็นเงินท่ีไดก้ลบัมา 1.45 ลา้นบาทต่อเดือน 
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 กมลรัตน์ ศรีสังข์สุข (2553) ท าการศึกษากระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาดเลก็พบว่ามีปัญหาผลผลิตท่ีต ่า

และตน้ทุนการผลิตสูงดงันั้น มีวตัถุประสงค์เพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาดเล็ก โดย

ประยุกต์ใช้แนวทางลีน ซิกซ์  ซิกม่า โดยท าการศึกษากระบวนการผลิตเพ่ือหาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการผลิต ท าการวดัสายธารคุณค่าก่อนการปรับปรุง การวิเคราะห์ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ ปรับปรุงโดย

การออกแบบการผลิตใหม่และท าการวดัสายธารคุณค่าหลงัการปรับปรุง การลดความสูญเปล่าจากสินคา้คงคลงัท่ีไม่

จ าเป็นโดยหลกัการ 5ส การขนส่งตวัจบัยึดช้ินงาน และการลดขอ้บกพร่องของการเกิดปัญหา Short circuit ใน

กระบวนการผลิตโดยการประยุกต์ใชก้ารออกแบบการทดลอง ผลท่ีไดจ้ากการปรับปรุงการลดความสูญเปล่าใน

กระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาดเลก็ พบว่า การผลิตมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนคือผลผลิตจาก 15 ช้ินต่อชัว่โมงการท างาน

ของพนักงานหน่ึงคน เป็น 24 ช้ินต่อชั่วโมงการท างานของพนักงานหน่ึงคนคิดเป็น 37.5% อีกทั้งยงัส่งผลท าให้

ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงจาก 48.25 บาทต่อช้ิน เป็น 42.54 บาทต่อช้ิน คิดเป็น 11.83% 

 ภูริทตั สุระนรากุล (2548) ท าการศึกษาการพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตตวัหูจบัหมอ้ไฟ โดยใช้

วิธีการลดขั้นตอนในกระบวนการผลิตช้ินงานและเพ่ิมเปอร์เซ็นต์การใชเ้น้ือวสัดุ ผลการศึกษา พบว่า สามารถเพ่ิม

เปอร์เซ็นตก์ารใชเ้น้ือวสัดุเดิมก่อนการปรับปรุงเท่ากบั 25.75% เพ่ิมข้ึนเป็น 42.43% ลดขั้นตอนการผลิตช้ินงานลง

จากเดิม 4 ขั้นตอนลดลงเหลือ 3 ขั้นตอน และเวลาในการติดตั้งแม่พิมพ์หลงัการปรับปรุงแม่พิมพจ์ะติดตั้งเร็วข้ึน

ประมาณ 15-20 นาที 

3. วธิีการศึกษา 
  การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพใช้กรณีศึกษา บริษทั ดี-พฒันะมงคล จ ากดั จงัหวดัระยอง การ
น าเอาหลกัวิชาการดา้นการลดความสูญเปล่าในกระบวนการดว้ยแนวคิดลีน (Lean Thinking) ซ่ึงมีวิธีการศึกษาดงัน้ี  
3.1 ประชากร  
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผูบ้ริหาร วิศวกร หัวหนา้งานและพนักงานท่ีท างานในแผนกเช่ือม
ประกอบ  
3.2 กลุ่มตวัอย่าง  
  กลุ่มตวัอยา่ง เป็นพนกังานท่ีท างานใน บริษทั ดี-พฒันะมงคล จ ากดั ต าแหน่งผูบ้ริหารจ านวน 1 คน วิศวกร
จ านวน 1 คน หวัหนา้งาน จ านวน 2 คน และพนกังาน (Operator) จ านวน 7 คน  กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกมาจะตอ้งมีการ
สร้างรหัสให้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีท าการเก็บขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอย่างจะถูกลงรหัสขอ้มูลและกลุ่มตวัอย่างจะไม่ถูก
เปิดเผยช่ือต่อสาธารณชน ซ่ึงผูศึ้กษาใชต้วัเลขก าหนดโดยเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ท่ี
ท าหนา้ท่ีและมีประสบการณ์ในการเช่ือมประกอบรถเขน็ส าหรับหอ้ยแขวนช้ินส่วนรถยนต ์ตามคุณสมบติัดงัน้ี  
   3.2.1 เป็นบุคคลผูซ่ึ้งท าหนา้ท่ีเช่ือมประกอบ ภายใน บริษทั ดี-พฒันะมงคล จ ากดั 
   3.2.2 มีประสบการณ์ในการท าหนา้ท่ีเช่ือมประกอบรถเขน็ส าหรับหอ้ยแขวนช้ินส่วนรถยนต ์
            ภายใน บริษทั ดี-พฒันะมงคล จ ากดั ไม่ต ่ากวา่ 1 ปี  
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3.3 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
  ในการศึกษาคร้ังเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของกระบวนการเช่ือมประกอบ
รถเข็น เคร่ืองมือท่ีผูศึ้กษาเลือกใชคื้อการเขา้ไปสังเกต (Survey) การจดัท าแผนภาพการไหลของกระบวนการเทียบ
กบัเวลา (Time Functional Mapping) แผนผงัการผลิต (Layout) แผนภาพสายธารคุณค่าเป้าหมาย (Value Stream 
Map) การสัมภาษณ์  (Interview) และการบันทึกภาพเคล่ือนไหว ( Motion Study) เพ่ือศึกษากระบวนการเช่ือม
ประกอบรถเข็น ท าให้สามารถเข้าใจการไหลของงานในกระบวนการ  ปริมาณความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการ ใช้หลักการแยกความสุญเปล่า 7 ประการ (7 wastes) เพ่ือหาสาเหตุความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการแลว้จดัหมวดหมู่ หลงัจากนั้นใช้แนวคิดลีน (Lean Thinking) เพ่ือลดความสุญเปล่าในกระบวนการ
เช่ือมประกอบรถเขน็ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ท าการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิของกระบวนการเช่ือมประกอบโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์
เชิงลึก โดยใช้ค าถามปลายเปิดท่ีเก่ียวข้องและอยู่บนพ้ืนฐานของใจความส าคัญท่ีต้องการค้นหาในการศึกษา
กระบวนการเช่ือมประกอบ โดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Information) คือผูบ้ริหาร วิศวกร หัวหนา้งาน 
และพนกังาน ท่ีปฏิบติังานในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น  และท าการบนัทึกเสียงนอกจากจะป้องกนัขอ้มูล
สูญหายแลว้ ยงัจะท าให้สามารถทราบถึงขั้นตอนและความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน ซ่ึงสามารถน ามา
พิจารณาเพ่ือหาแนวทางการลดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตตามแนวความคิดลีน (Lean Thinking) เพ่ือก าจดั
ความสูญเปล่าในกระบวนการ พร้อมทั้ งท าการบันทึกภาพเคล่ือนไหว (Motion Study) ท าให้เราทราบถึงความ
เคล่ือนไหวของพนักงานขณะปฏิบติังานเพ่ือหาสาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเช่ือมประกอบ 
ส าหรับขอ้มูลทุติยภูมิ ท าการศึกษาขอ้มูลการส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ของบริษทั ทฤษฎีและแนวคิดของการปรับปรุง
กระบวนการผลิต รวมทั้งเอกสารทางวิชาการ บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการผลิตของกรณีศึกษา  
3.5 การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูล  
  การเพ่ิมความน่าเช่ือถือของผลการวิจยัเชิงคุณภาพมีหลายวิธี วิธีท่ีผูศึ้กษาเลือกใชคื้อ การตรวจสอบแบบ
สามเสา้ (Triangulation) เชิงคุณภาพ การตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ (Triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี คือ  
   1) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู (Data Triangulation)   
   2) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นผูว้ิจยั (Investigator Triangulation)  
   3) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation)  
   4) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นวิธีรวบรวมขอ้มลู (Methodological Triangulation  
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของกระบวนการเช่ือมประกอบรถเขน็ส าหรับหอ้ยแขวนช้ินส่วน
รถยนต ์มาวิเคราะห์หาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ จากนั้นหาสาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนและวิธี
ในการก าจดักระบวนการท่ีมีความสูญเปล่าเพ่ือลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตดว้ยแนวคิดลีน (Lean 
Thinking) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการศึกษาความสูญเปล่าที่เกดิขึน้ในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น 
 4.1.1 ผลจากการศึกษาการไหลของกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น จากความตอ้งการของลกูคา้ 100 คนั
ต่อเดือน โดยจะมีขั้นตอนการด าเนินงานหลงัจากไดรั้บความตอ้งการจากลูกคา้แลว้พนักงานขายจะท าการสรุป
จ านวนรถเข็นท่ีลูกคา้สั่งผลิตให้กบัฝ่ายโรงงานเพ่ือด าเนินการผลิตใชเ้วลา 1 วนัในการด าเนินงาน หลงัจากนั้นฝ่าย
โรงงานจะท างานคิดเป็นงานใน 1 วนั วนัละ 8 ชม. จากความตอ้งการเฉล่ีย 100 คนัต่อเดือนในเวลาท างาน 30 วนัจะ
ไดเ้ฉล่ียวนัละ 3.33 คนัต่อวนั ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีท างานเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 1) ฝ่ายจดัซ้ือ (PH) ติดต่อประสานงานเพ่ือด าเนินการซ้ือเหลก็ซ่ึงเป็นวสัดุหลกัในการผลิตและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
เช่นลอ้เล่ือน ยางกนักระแทก และตวัลอ็คลอ้ เป็นตน้ ขั้นตอนน้ีใชเ้วลา 7 วนัซ่ึงเกิดปัญหาการรอคอยเน่ืองจากลกูคา้
อยู่จงัหวดัชลบุรี เป็นฝ่ายจดัหาวสัดุทุกอย่างท่ีใชใ้นการผลิตมาให้ทาง บริษทั ดี-พฒันะมงคล จ ากดั จงัหวดัระยอง 
ซ่ึงตอ้งเป็นฝ่ายรออย่างเดียวในกรณีท่ีของมาไม่ครบ จึงใช้เวลาในการด าเนินงานค่อนขา้งมาก แต่เป็นขอ้ตกลง
ระหวา่งบริษทั  
 2) แผนกตดัเหลก็ (CU) จากการเขา้ไปสังเกตการท างานของแผนกตดัเหลก็ใชเ้วลาในการตดัวนัละ 5 ชม.
ในหน่ึงเดือนตอ้งตดั 6.25 วนั เพ่ือด าเนินการตดัเหลก็หลงัจากท่ีไดรั้บวสัดุจากลกูคา้  
 3) แผนกเช่ือมประกอบ (WD) จากการเขา้ไปสงัเกตการท างานของแผนกเช่ือมประกอบใชเ้วลาในการเช่ือม
วนัละ 8 ชม.ในหน่ึงเดือนตอ้งเช่ือมประกอบ 10 วนั เพ่ือด าเนินการเช่ือมประกอบเหลก็หลงัจากท่ีไดรั้บวสัดุจากฝ่าย
ตดัเหลก็  
 4) แผนกท าสี (PT) จากการเขา้ไปสังเกตการท างานของทีมแผนกท าสีใชเ้วลาในการท าสีวนัละ 3 ชม.ใน
หน่ึงเดือนจะตอ้งท าสี 3.75 วนั เพ่ือด าเนินการท าสีเหลก็หลงัจากท่ีไดรั้บวสัดุจากฝ่ายเช่ือมประกอบ 
 5) แผนกตรวจสอบ ติดป้าย และห่อสินคา้ (BG) เพ่ือจดัส่งลูกคา้จากการเขา้ไปสงัเกตการท างานของแผนก
ตรวจสอบ ติดป้าย และห่อสินคา้ใชเ้วลาในการตรวจสอบ ติดป้าย และห่อสินคา้วนัละ 2 ชม.ในหน่ึงเดือนจะตอ้งใช้
เวลา 2.5 วนั เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ ติดป้าย และห่อสินคา้หลงัจากท่ีไดรั้บวสัดุจากฝ่ายท าสี แลว้ท าการจดัส่ง
ลกูคา้ต่อไป เพ่ือใหง่้ายต่อความเขา้ใจผูศึ้กษาไดจ้ดัท าแผนภาพการไหลของกระบวนการเช่ือมประกอบรถเขน็เทียบ
กบัเวลา (Time Functional Mapping) (ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1) 

 
รูปท่ี 4.1 แผนภาพการไหลของกระบวนการเช่ือมประกอบรถเขน็เทียบกบัเวลา (Time Functional Mapping) 
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  จากรูปท่ี 4.1 จะเห็นไดถึ้งการไหลของงานท่ีมีการรอคอยเกิดข้ึนในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น 
ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดเ้ขียนภาพแผนผงัการผลิตประกอบการศึกษาการไหลของกระบวนการเช่ือมประกอบรถเขน็ เพ่ือ
พิจารณาการไหลของช้ินงานและการไหลของพนกังานเช่ือม (ดงัแสดงในรูปท่ี 4.2) 

 
 
รูปท่ี 4.2 ภาพแผนผงัการไหลของกระบวนการเช่ือมประกอบรถเขน็ (Welding Layout) 
  จากรูปท่ี 4.2 จะเห็นไดก้ารไหลของช้ินงานนั้นเดินทางจากพ้ืนท่ีเก็บวสัดุผ่านฝ่ายเช่ือมประกอบเขา้มา
จนถึงแผนกตดัเหลก็ตามแบบแลว้ไปเกบ็ท่ีพ้ืนท่ีวางช้ินงานท่ีตดัแลว้เพ่ือรอช่างเช่ือมประกอบมารับไปด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปทั้งแผนกเช่ือมอุปกรณ์และแผนกเช่ือมโครงสร้างหลงัจากนั้นน ามาประกอบกนัท่ีแผนกเช่ือมประกอบ
โครงสร้างและอุปกรณ์ แลว้ส่งต่อไปยงัโรงพ่นสี เม่ือท าสีเสร็จแลว้จึงน าออกไปท่ีพ้ืนท่ีเก็บ เพ่ือท าการตรวจสอบ
คุณภาพ ติดป้าย และห่อสินคา้เพ่ือเก็บรอส่งลกูคา้ต่อไป จะเห็นไดว้่าการไหลของช้ินงานนั้นกระโดดขา้มไปขา้มมา
ไม่มีการไหลท่ีต่อเน่ืองในแต่ละขั้นตอน 
 4.1.2 ผลจากการศึกษาสายธารคุณค่าเป้าหมาย (Value Stream Map) จากการศึกษาพบว่าเวลาน า (Lead 
Time) ขอ งก ระบ วน การ เช่ื อมป ระกอบ รถ เข็ น ส าห รับห้ อ ยแข วน ช้ิ น ส่ วน รถยน ต์  รุ่น  SIC-M คื อ 
7+6.25+10+3.75+2.5 ใชเ้วลารวม 29.5 วนั จากสายธารคุณค่าเป้าหมายของของกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น
พบว่าแผนกเช่ือมประกอบ(WD) มีรอบเวลาในการท างาน (Cycle Time) สูงท่ีสุดท่ีคือ 10 วนั ซ่ึงเป็นกระบวน        
การหลกั (ดงัแสดงในรูปท่ี 4.3) 

 
รูปท่ี 4.3 สายธารคุณค่าเป้าหมายของกระบวนการเช่ือมประกอบรถเขน็ (Value Stream Map of welding cart) 
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ฝ่ายจัดซ้ือวสัดุใช้รอบเวลาในการท างาน (Cycle Time) 7 วนั แต่การรอคอยท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการน้ีซ่ึงเป็น
ขอ้ตกลงระหว่างบริษทั ดี-พฒันะมงคล จ ากดั กบัลูกคา้ ในการทยอยส่งวสัดุเพ่ือผลิตรถเข็นท าใหย้ากต่อการเขา้ไป
ควบคุมดูแลของผูศึ้กษาเอง ดงันั้นกระบวนการน้ีจึงยกเวน้ไปก่อนเม่ือมีโอกาสในการแกส้ัญญาอีกคร้ัง ผูศึ้กษา
แนะน าใหบ้ริษทั ดี-พฒันะมงคล จ ากดั ท าขอ้ตกลงการส่งของใหม่กบัลกูคา้ เพ่ือลดการรอคอยซ่ึงเป็นความสูญเปล่า
อีกอย่างหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในโอกาสต่อไป ส่วนแผนกตดัเหลก็(CU)มีรอบเวลาในการท างาน (Cycle Time) 6.25 วนัซ่ึง
ถือว่ามากพอสมควรในกระบวนการตัดเหล็ก ซ่ึงจะอธิบายในหัวข้อต่อไป จากสายธารคุณค่าเป้าหมายจะมี
หน่วยงานซ่อมบ ารุง(MT)เป็นหน่วยงานสนบัสนุนเม่ือเคร่ืองจกัรเกิดขดัขอ้งเสียหายหรือปรับแต่งเคร่ืองเช่ือมและ
เคร่ืองตดัเหล็กเพ่ือท าให้เคร่ืองเช่ือมและเคร่ืองตดัเหล็กท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามความตอ้งการของช่าง
เช่ือมประกอบ  
 4.1.3 ผลจากการศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น จากปัญหาผลผลิตไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีเกิดข้ึน จะไดเ้ห็นถึงความส าคญัของปัญหาเพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องบริษทั 
และไม่สามารถส่งมอบสินคา้ไดต้ามท่ีลูกคา้ตอ้งการไดจ้ะท าใหเ้กิดผลกระทบในภายภาคหนา้ได ้ผูศึ้กษาไดศึ้กษา
แนวคิดลีน (Lean Thinking) เพ่ือจ าแนกความสูญเปล่า 7 ประการ (7 waste) มาประยุกตใ์ชก้บักรณีศึกษา ซ่ึงแผนก
เช่ือมประกอบนั้นมีประสิทธิภาพเฉล่ียอยูท่ี่ 74.67% (ขอ้มลูปี 2557) เม่ือเทียบกบัความตอ้งการของลกูคา้ จากการท่ีผู ้
ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยตัวเองด้วยวิธีสังเกต (Survey) สัมภาษณ์ (Interview) และบันทึกภาพเคล่ือนไหว
(Motion Study) ของพนักงานในเวลาการท างานมาวิ เคราะห์พบว่าเกิดความสูญเปล่าข้ึนในกระบวนการเช่ือม
ประกอบรถเขน็ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงจ าแนกความสูญเปล่าดงัน้ี 
 1) ความสูญเปล่าจากการผลติที่มากเกนิ (Overproduction) 
   พบวา่การตดัเหลก็เพ่ือเตรียมใหฝ่้ายเช่ือมประกอบท่ีมากเกินไป จากการเขา้ไปสังเกตพบวา่ช่างตดั
เหล็กจะท าการตัดเหล็กมาเก็บไวท่ี้พ้ืนท่ีเก็บช้ินงานท่ีตัดแล้วเป็นจ านวนมากโดยมีการเก็บช้ินงานระหว่าง
กระบวนการถึง 100 ช้ินต่อแบบ นั้ นหมายความว่าพนักงานต้องตัดให้ครบแลว้จึงน าไปในพ้ืนท่ีเก็บช้ินงาน
ก่อให้เกิดความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป อีกแผนกท่ีมีความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไปคือแผนกเช่ือม
อุปกรณ์  เน่ืองจากการเช่ือมอุปกรณ์จะท าไดง่้ายและเร็วกวา่การเช่ือมโครงสร้าง โดยการเกบ็ขอ้มูลช่างเช่ือมอุปกรณ์
สามารถเช่ือมอุปกรณ์ได ้ 48 ช้ินต่อวนัในขณะท่ีช่างเช่ือมโครงสร้างเช่ือมได ้10 ช้ินต่อวนัจึงท าใหก้ารเช่ือมอุปกรณ์
เพ่ือรอจะประกอบนั้นมากเกินไป 
  2) ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting) 
   พบว่านอกจากจะเกิดการรอคอยจากกระบวนการก่อนหนา้ (สืบเน่ืองจากขอ้ 4.1.3.1) แลว้ ยงัเกิด
การรอคอยจากการท่ีตอ้งตั้งเคร่ืองเช่ือมใหม่ทุกคร้ังท่ีเปล่ียนช่างเช่ือม อีกทั้งกรณีเคร่ืองเช่ือมช ารุดตอ้งรอคอยช่าง
ซ่อมบ ารุงจากตวัแทนจ าหน่ายเป็นเวลานาน 4-6 ชัว่โมงเป็นอย่างต ่าเพ่ือรอทางตวัแทนจ าหน่ายเอาเคร่ืองส ารองมา
เปล่ียน เกิดการรอคอยแสดงใหเ้ห็นถึงการใชเ้วลาไปอย่างเปล่าประโยชน์และมีประสิทธิภาพเกิดความล่าชา้ในการ
ผลิต ซ่ึงกระบวนการเช่ือมประกอบนั้นเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชร้อบเวลาในการท างาน (Cycle Time) มากท่ีสุดเป็น
กิจกรรมคอขวด (Bottle neck) ส่งผลใหก้ารผลิตขาดความสมดุลต่อเน่ืองนอกจากน้ียงัเพ่ิมตน้ทุนค่าเสียโอกาสจาก
การรอคอย เช่น ตน้ทุนค่าแรงทางตรง และการผลผลิตท่ีจะล่าชา้ออกไป 
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 3) ความสูญเปล่าจากการขนส่ง (Transportation) 
   พบว่าความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการขนยา้ยเน่ืองจากการวางเคร่ืองจกัรแต่ละส่วนไม่เหมาะสมกบั
การไหลของงาน ท าใหเ้สียเวลาในการขนยา้ย จากการศึกษาแผนผงัการไหลของกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น
(Welding Layout) จะเห็นไดว้่าการเคล่ือนท่ีของช้ินงานนั้นซ ้ าไปซ ้ ามาแต่เน่ืองดว้ยพ้ืนท่ีจ ากดัและระยะทางการขน
ยา้ยไม่ไกลกนัมาก ความสูญเปล่าน้ีจึงไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการเช่ือมประกอบ 
  4) ความสูญเปล่าจากกระบวนการที่ไม่เหมาะสม (Non Value Added Processing) 
   พบวา่มีการจดัล าดบังานไม่เหมาะสม การท างานทุกอยา่งมาจากประสบการณ์ของหวัหนา้กะและ
ช่างเช่ือมท่ีลองผิดลองถูกเอง โดยมีเพียงแบบสั่งงานเท่านั้น จากผลผลิตในปี 2557 ช่วงไตรมาสแรกของปีนั้น
ผลผลิตค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบัความตอ้งการของลูกคา้ นัน่เป็นเพราะช่างเช่ือมประกอบยงัอยู่ในช่วงคน้หาวิธีการ
ล าดบัขั้นตอนงาน และการลองผิดลองถกู ส่งผลโดยตรงต่อความสูญเปล่าจากกระบวนการท่ีไม่เหมาะสม  
 5) ความสูญเปล่าจากสินค้าคงคลงัที่มากเกนิไป (Excess Inventory) 
   พบว่าช่างเช่ือมอุปกรณ์ท าการเช่ือมอุปกรณ์มากเกินความจ าเป็นเม่ือเช่ือมเสร็จจะน ามาวางไวท่ี้
พ้ืนท่ีเก็บวสัดุท่ีเช่ือมแลว้ถา้ลน้จากพ้ืนท่ีเก็บก็จะน ามาวางไวร้อบๆบริเวณของช่างเช่ืองประกอบโครงสร้างและ
อุปกรณ์ ส่งผลใหต้อ้งใชใ้นพ้ืนท่ีในการเกบ็มากข้ึนหรืออาจจะเกิดการสูญหายได ้
 6) ความสูญเปล่าจากของเสีย (Defects) 
   พบว่าเกิดจากงานตดัเหล็กนั้นช่างตดัเหล็กจะใชก้ารเทียบช้ินต่อช้ินในการตดัเพ่ือความสะดวก
และรวดเร็ว ท าใหบ้างทีช้ินงานยาวไป เม่ือน ามาเช่ือมตอ้งเสียเวลาในการน ากลบัไปตดัใหม่ แต่ถา้ช้ินงานท่ีตดัมาสั้น
ไปจะตอ้งท้ิงช้ินงานนั้นไปเลยเกิดความสูญเปล่าจากของเสียเกิดข้ึนโดยปัจจุบนัของเสียท่ีเกิดข้ึนคิดเป็น 2.13% ต่อ
วนั ซ่ึงถือวา่นอ้ยมากแต่เป็นส่ิงเป็นส่ิงท่ีตอ้งก าจดัหรือท าใหล้ดลง 
 7) ความสูญเปล่าจากการเคลือ่นไหวที่มากเกนิไป (Excess Motion) 
   พบว่าเคร่ืองเช่ือม เคร่ืองตัดเหล็กไม่มีรูปแบบแน่นอนในการติดตั้ ง ไม่มีอุปกรณ์ยึดจับท่ีมี
มาตรฐานใหช่้างเช่ือมประกอบ จากการสงัเกตจะเห็นช่างเช่ือมตอ้งใชเ้พ่ือนพนกังานในการช่วยยึดจบัในเวลาท าการ
เช่ือมประกอบ หรือบางทีถา้เพ่ือนพนกังานไม่วา่งกจ็ะตอ้งเอ้ือมมือไปเพ่ือยึดจบัช้ินงานเพ่ือท าการเช่ือม แต่อย่างไรก็
ตามพบวา่เป็นเวลาไม่นานท่ีตอ้งกระท าในลกัษณะดงักล่าว จึงถือวา่ไม่มีนยัส าคญัในประเดน็น้ี 
 
4.2 ผลการศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น 
  จากผลการศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเขน็ ผูศึ้กษาไดใ้ชห้ลกัแนวคิดลีน
(Lean Thinking) เพ่ือจ าแนกความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) และก าหนดสาเหตุท่ีเป็นไปไดข้องปัญหาความสูญ
เปล่าในกระบวนการเช่ือประกอบรถเขน็โดยจดัเป็นหมวดหมู่ ซ่ึงสามารถสรุปประเภทของความสูญและสาเหตุท่ี
เป็นไปไดข้องความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเขน็ไดด้งัน้ี (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1) 
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ตารางที่ 4.1 สรุปประเภทของความสูญเปล่าและสาเหตุท่ีเป็นไปไดข้องความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเช่ือม
ประกอบรถเขน็ 
ล าดบั หมวดหมู่ ประเภทของความสูญเปล่า สาเหตุที่เป็นไปได้ของความสูญเปล่า 

1. วิธีการและ
ขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน
(Method) 

ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป  แผนกตดัเหลก็ท าการตดัเหลก็ขนาดการ
ผลิต (Lot size) ต่อคร้ังเป็นจ านวนมาก (100 
ช้ิน/คร้ัง) 

แผนกเช่ือมอุปกรณ์ เช่ือมอุปกรณ์
(Accessory part) เพ่ือส่งใหแ้ผนกเช่ือม
ประกอบขนาดการผลิต (Lot size) ต่อคร้ัง
เป็นจ านวนมาก (48 ชุด/คร้ัง) 

ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากกระบวนการ
ท่ีไม่เหมาะสม 

เกิดจากการล าดบังานไม่เหมาะสมงานเช่ือม
ประกอบไม่มีการก าหนดขั้นตอนท่ีแน่นอน 
รวมไปถึงมาตรฐานในการปฏิบติังาน 

2. การจดัพืน้ที่ในการ
ด าเนินงานและ
การจดัเกบ็งาน
(Management) 

ความสูญเปล่าที่เกดิจากการขนย้าย เนื่องจากการวางเคร่ืองจกัรแต่ละส่วนไม่
เหมาะสมกบัการไหลของงาน ท าให้เสียเวลา
ในการขนย้าย 

 
4.3 ผลการศึกษาการลดความสูญเปล่าในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็นด้วยแนวคิดลนี 
4.3.1 ลดขนาดการตดัเหลก็ (Lot size) และขนาดการเช่ือมอุปกรณ์เพือ่ก าจดัความสูญเปล่าจากการผลติมากเกนิไป 
  ส าหรับการผลิตรถเข็นส าหรับหอ้ยแขวนช้ินส่วนรถยนตป์ระกอบไปดว้ยกระบวนการตดัเหลก็ การเช่ือม
อุปกรณ์ การเช่ือมโครงสร้าง การเช่ือมประกอบ การท าสี การติดป้าย และการห่อสินคา้เพ่ือจดัส่งซ่ึงในการผลิตการ
เช่ือมอุปกรณ์และการเช่ือโครงสร้างสามารถท าในเวลาเดียวกนัได ้หลงัจากนั้นงานทั้งสองฝ่ายจะมารวมกนัเพ่ือ
ประกอบท่ีฝ่ายเช่ือมประกอบเพ่ือท าการข้ึนรูปใหเ้ป็นรถเข็นส าหรับหอ้ยแขวนช้ินส่วนรถยนต ์ในการศึกษาเพ่ือลด
ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการผลิตมากเกินไปนั้นจะปรับปรุงโดยการลดขนาดการผลิต (Lot size) การลดขนาดการ
ผลิต (Lot size) ของกระบวนการตดัเหลก็ตามแบบ จากปกติช่างตดัเหลก็จะตดัคร้ังละ 100 ช้ิน ใหล้ดขนาดการผลิต 
(Lot size) เหลือเพียง 10 ช้ิน แลว้ส่งไปยงักระบวนการเช่ือมอุปกรณ์และเช่ือมโครงสร้างท าให้ช้ินงานท่ีอยู่ใน
ระหวา่งกระบวนการมีจ านวนนอ้ยลง มีความหยืดหยุน่ของงานเน่ืองจากถา้มีความผิดพลาดจากความยาวจะสามารถ
แกไ้ขไดท้นัเวลาและในแผนกเช่ือมอุปกรณ์ดว้ยเหมือนกนัจากปกติช่างเช่ือมอุปกรณ์จะเช่ือมคร้ังละ 48 ชุด ให้ลด
ขนาดการผลิต (Lot size) เหลือเพียง 5 ชุด ซ่ึงจะเป็นการลดเวลาน า (Lead Time) คือเวลาท่ีใช้ตั้ งแต่เร่ิมต้น
กระบวนการผลิตจนถึงส้ินสุดกระบวนการทั้งหมดสามารถค านวณไดจ้ากการคูณรอบเวลาการผลิตกบัจ านวนงาน
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คงคา้งในระบบในสายการผลิต เช่น ถา้แต่ละรอบเวลาการผลิตเท่ากบั 1 นาที กระบวนการไหลของช้ินงานคราวละ 
100 ช้ินจะมีเวลาน า (Lead time) = (1x100)+(1x100)= 200 นาที ในขณะท่ีการผลิตคร้ังละ 10 ช้ินจะมีเวลาน า (Lead 
time) = (1x10)+(1x10)= 20 นาที ดังนั้นการตัดเหล็กคร้ังละ 10 ช้ินจะท าให้สามารถเวลาน า (Lead Time) ลงได ้ 
ส่งผลใหค้วามสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยในกระบวนการเช่ือมลดลงไปดว้ย  
 
4.3.2 จัดท าแผนควบคุมการผลิต (Process control plan) เพื่อก าจัดความสูญเปล่าที่ เกิดจากกระบวนการที่ไม่
เหมาะสม 
  สาเหตุหลกัของความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการล าดบังานไม่เหมาะสม ผลจากการศึกษาพบวา่ปัจจุบนัในทุกๆ
กระบวนการในงานเช่ือมประกอบไม่มีการก าหนดขั้นตอนท่ีแน่นอน รวมไปถึงมาตรฐานในการปฏิบติังาน ดงันั้นผู ้
ศึกษาจึงเสนอให้มีการท าแผนควบคุมการผลิต (Process control plan) ตามหลกัการการควบคุมโดยการจดัสมดุล
สายการผลิต ลกัษณะของงานเช่ือมประกอบ จะไดช้ดัว่ามีขั้นตอนการผลิตท่ีตอ้งกระท าซ ้ าๆกนัและเหมือนกนัเช่น 
ลกัษณะของการประกอบต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยช้ินส่วนหลายๆ ช้ิน แต่ละช้ินมนัจะแยกกนัไปตามแผนกต่างๆ ตาม
กรรมวิธีท่ีมีอยูแ่ละสุดทา้ยกจ็ะน ามารวมกนัท่ีแผนกประกอบเพ่ือประกอบเป็นรถเขน็ ในการควบคุมและติดตามงาน
ว่าในขณะน้ีงานต่างๆ ไดด้ าเนินการไปตามก าหนดการท่ีวางไวไ้ดห้รือไม่ มีงานใดท่ีล่าชา้ตอ้งเร่งให้เร็วข้ึน วิธีท่ีมี
ประโยชนส์ าหรับการตรวจสอบเพ่ือควบคุมการผลิตในลกัษณะน้ีกคื็อ การจัดสมดุลสายการผลิต เพ่ือใหส้ถานีงานท่ี
ท างานเร็วเช่นงานตดัเหลก็หนัมาช่วยสถานีท่ีท างานชา้คืองานเช่ือมประกอบ โดยเป้าหมายอยู่ท่ีการประกอบไม่ใช่
อยู่ท่ีความเร็วของแต่ละแผนก ผลจากรายงานและตรวจสอบความกา้วหน้าของช้ินงาน ไดต้รวจพบว่าผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนจริงไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากแผนงานท่ีก าหนดไว ้ผูค้วบคุมการผลิตจะตอ้งหาสาเหตุของขอ้ผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึน และท าการแกไ้ขและปรับปรุงตารางการท างานใหม่เพ่ือให้ทนัความตอ้งการท่ีไดก้ าหนดไว ้กิจกรรมของ
การควบคุมการผลิตและติดตามความกา้วหนา้ เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งท าอย่างต่อเน่ืองและตลอดไปตราบเท่าท่ีการผลิต
ยงัคงด าเนินอยู ่และเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหก้ารผลิตสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
4.3.3 ปรับปรุงแผนผงัการผลติ (Layout) เพือ่ก าจดัความสูญเปล่าที่เกดิจากการขนย้าย 
  จากผลการศึกษาในหวัขอ้ 4.1.1 การจดัวางแผนผงัการผลิตไม่เหมาะสมเกิดความสูญเปล่าจากการขนยา้ย 
ดงันั้นการก าจดัความสูญเปล่าใหห้มดไปหรือลดลงนั้นตอ้งท าการปรับปรุงแผนผงัการผลิต (Layout) โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือใหก้ารไหลของงานแต่และกระบวนการผลิตซ ้ าไปซ ้ามา  มีการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชนสู์งสุด ดงันั้น
จึงท าการออกแบบปรับปรุงแผนผงัการผลิต (Layout) ใหม่ สามารถมองเห็นจุดคอขวด (Bottle neck)ไดง่้ายต่อการ
สังเกตจากหัวหน้างาน เพ่ือลดความสูญเสียจากการรอคอยอีกดว้ยประการ เน่ืองจากการไหลของงานในสภาพ
ปัจจุบนัค่อนขา้งกระโดดขา้มไปขา้มมาท าให้เกิดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการขนยา้ยทั้งของช้ินงานและช่างเช่ือม 
ดงันั้นผูศึ้กษาจึงเสนอปรับปรุงแผนผงัการผลิต (Layout) ดงัแสดงในรูปท่ี 4.4 
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รูปท่ี 4.4 การน าเสนอการปรับปรุงผงัการผลิต (Layout) แบบใหม่ 

  ผลการศึกษา พบว่าความสูญเปล่าเกิดข้ึนในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็นนั้นมีความสัมพนัธ์กนัในแต่
ละประเภทของความสูญเปล่า จะเห็นไดว้่าความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไปส่งผลไปยงักระบวนการถดัไปซ่ึง
ท าใหเ้กิดความจากการรอคอย และยงัส่งผลใหต่้อความสูญเปล่าจากการขนยา้ยเน่ืองจากการวางแผนผงัการผลิตท่ีไม่
เหมาะสม จนท าใหเ้กิดความสูญเปล่าจากกระบวนการท่ีไม่เหมาะสมดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีจากการลดความสูญเปล่าโดย
ลดขนาดการผลิต (Lot size) ปรับปรุงแผนผงัการผลิต (Layout) และจดัท าแผนควบคุมการผลิต (Process control 
plan) ท าใหส้ามารถเพ่ิมผลการผลิตใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายได ้ผลการศึกษานีส้อดคล้องกับผลการศึกษาของ (นิวตัน์
, 2557) ท าการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชุดชั้นในสตรี โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ ากดั ซ่ึงประสบปัญหาการผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปรับปรุงดว้ยการลดความสูญเปล่า
ในกระบวนการเย็บซ่ึงท าการลดขนาดการผลิต ปรับปรุงแผนผงัการผลิต และใช้ระบบดึงเข้ามาประยุกต์ ผล
การศึกษาพบว่าสามารถเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพในกระบวนการไดเ้พ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแนวคิดลีน 
(Lean Thinking) (เกียรติขจร,2551)ไดก้ล่าวว่า แนวคิดลีน (Lean Thinking) เป็นเคร่ืองมือในการจดัการกระบวนการ
ท่ีช่วยเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่องค์กร โดยการพิจารณาคุณค่าในการด าเนินงานเพ่ือมุ่งตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ มุ่งสร้างคุณค่าในตวัสินค้าและบริการ และก าจดัความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนตลอดทั้ งกระบวนการอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตเพ่ิมผลก าไรและผลลพัธ์ท่ีดีทางธุรกิจในท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็ให้
ความส าคญักบัการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพควบคู่ไปดว้ย   
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผล 
  จากการศึกษาการลดความสูญเปล่าในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็นดว้ยแนวคิดลีน (Lean Thinking) 
ในกรณีศึกษา บริษทั ดี-พฒันะมงคล จ ากดั การลดขนาดการผลิต (Lot size)ท่ีมากเกินไปและการจดัสรรช่างเช่ือม
ใหม่ในการจดัท าแผนควบคุมการผลิตดว้ยหลกัการสมดุลการผลิต ท าให้ช่างเช่ือมอุปกรณ์และช่างตดัเหล็กท่ีมี
ความสามารถในการเช่ือมอยู่แลว้สามารถมาช่วยงานทีมเช่ือมประกอบเพ่ิมข้ึนจากเดิมทีมเช่ือมประกอบสามารถ

ออฟฟิศ 

แผนกกลึง  

พื้นท่ีเก็บวสัดุในการผลิต 

เช่ือมอุปกรณ์ 

เช่ือมโครงสร้าง 

โรงพ่นสี 

เช่ือมประกอบ 

โครงสร้างและ
อุปกรณ์ 

การไหล
ของช้ินงาน การเคล่ือนไหวของ
พนกังานเช่ือม 

ตดัเหล็กตามแบบ 
พื้นท่ีเกบ็ช้ินงานท่ีตดัแลว้ 

พื้นท่ีเกบ็ตรวจสอบ ติดป้าย เกบ็สินคา้ 
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เช่ือมประกอบรถเขน็ส าหรับหอ้ยแขวนช้ินส่วนรถยนตไ์ดเ้ฉล่ียวนัละ 2.5 คนั เม่ือมีทีมงานมาสบทบเพ่ิมข้ึนสามารถ
เช่ือมประกอบไดว้นัละ 3.5 คนั คิดเป็นจ านวนการผลิตรถเข็นต่อวนัเพ่ิมข้ึน 28.57 เปอร์เซ็นต ์แสดงว่าโดยเฉล่ียต่อ
เดือนสามารถผลิตได ้105 คนัตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้เพียงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ ท าใหผ้ลการด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 28.89 เปอร์เซ็นต ์จากการไหลของกระบวนการท่ีต่อเน่ือง (Flow) ส่งผลใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนเป็นหลกัส าคญัของแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) รวมถึงการลดความสูญเปล่าท่ีเกิด
จากการผลิตท่ีมากเกินไปท าใหพ้นกังานท างานในกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าเป็นเวลาท่ีเสียเปล่าไป เคร่ืองจกัรท างาน
โดยไม่เกิดประโยชน์ ซ่ึงการก าจดัความสูญเปล่าประเภทน้ีไม่สามารถก าจดัให้หมดส้ินไปไดท้นัทีแต่ควรลดให้
เหลือเท่าท่ีจ าเป็นกพ็อหรือใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
  อย่างไรก็ตาม การท่ีจะท าให้แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ใหดี้ข้ึนไปอีกนั้นผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะให้
เพ่ิมการใชร้ะบบดึง (Pull) ระบบทนัเวลาพอดี (JIT) เขา้มาใชใ้นกระบวนการตดัเหล็กและเช่ือมอุปกรณ์เพ่ือให้มี
จงัหวะการผลิตท่ีสอดคลอ้งกนั บวกเพ่ิมดว้ยการน าระบบคมับงั (Kanban) เขา้มาร่วมด้วยจะท าให้สายการผลิต
เป็นไปตามความตอ้งการมากยิ่งข้ึน การจะท าใหเ้กิดความสมบูรณ์แบบ (Perfection) เพ่ือคงไวซ่ึ้งประสิทธิภาพอยา่ง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ โดยมีการปฏิบติัตามแผนงาน ขั้นตอนและวิธีการ น าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ผูศึ้กษาเสนอแนะ
ให้ใชเ้คร่ืองมือวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เม่ือพบปัญหาก็ท าการแกไ้ขหรือปรับปรุง โดยการปรับปรุง
เร่ิมจากการวางแผน ลงมือท า ตรวจสอบ และแกไ้ขหรือปรับปรุงซ ้ าเกิดเป็นวงจร PDCA ท าใหเ้กิดการด าเนินงานท่ี
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
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ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนต่อการผลติยาแผนปัจจุบันใน
ประเทศไทย 

Impacts of ASEAN Economic Community on Conventional Medicine 
Manufacturing in Thailand 

กวนัรัตน์ พริติชัยธนกุล1 และ เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล2 

Kawanrath Pirathichaitanakul 1 and  Ek-anong  Tangrukwaraskul2  
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือจะไดท้ราบสถานการณ์ในปัจจุบนัของอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบนัในประเทศ
ไทย ท่ีมีผลกระทบต่อการจ าหน่ายในประเทศและการส่งออกสู่อาเซียน และเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันในประเทศไทย รวมถึงเสนอแนะแนวทางท่ีเป็นป ระโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบนัในประเทศไทย โดยท าการศึกษาจากกลุ่มประชากรท่ีเก่ียวขอ้งคือบริษทัเอกชนท่ี
ผลิตยาแผนปัจจุบนั  152 บริษทั โดยแบ่งกลุ่มออกมา เป็น 3 กลุ่ม คือบริษทัขนาดใหญ่ กลาง และเลก็ การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มประชากร 152 บริษทัและสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มประชากรโดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ 
สโนวบ์อลจากทั้ง 3 กลุ่มบริษทั และสมัภาษณ์ขา้ราชการระดบัสูง 
 
ค าส าคัญ: มาตรฐานการผลิตยาท่ีดี,  บริษัทผลิตยาแผนปัจจุบัน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Abstract 
 

The objectives of the study were to examine the current situation of Thai conventional medicine manufacturing, 
which may associate with its domestic commerce as well as its export to ASEAN countries, to explore barriers 
encountered by those companies from the changing manufacturing standards, and to provide a useful suggestion for 
this industry. Data was collected from 152  private modern medicine manufacturing companies which were divided 
into 3  groups (large, medium and small) using questionnaires. In-depth interview with senior government officials 
and company representatives from each group was conducted using snowball sampling method 
 
Keywords: Good Manufacturing Practices (GMP), PIC/S GMP, Asean Economic Community, Conventional 
Medicine Manufacturing Company 
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1. บทน า 
 
           ปัญหาสุขภาพ เป็นปัญหาท่ีทวีความส าคญัมากข้ึน โดยเฉพาะจากแนวโนม้การเปล่ียนแปลงทางสังคม สู่สังคม
ผูสู้งอายุ ซ่ึงส่งผลต่อระบบการดูแลรักษาสุขภาพและยา ในอนาคต ประเทศไทยมีแนวโนม้ค่าใชจ่้ายดา้นน้ีท่ีสูงมากข้ึน 
เน่ืองจากมีระบบการดูแลรักษาสุขภาพฟรี  และเน่ืองจากการน ามาตรฐาน GMP -PIC/S มาใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิต
ยาแผนปัจจุบนัทั้งไทยและอาเซียน จึงอาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาในประเทศไทยและอาเซียนในแง่ของถา้
ไม่มีการน ามาตรฐาน GMP PIC/S มาใชห้รือไม่ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP PIC/S คุณภาพของยาในการ
ผลิตก็จะไม่มีความน่าเช่ือถือเพียงพอรวมถึงการผลิตเพ่ือการจ าหน่ายท่ีไม่อาจสามารถจ าหน่ายได้ทั้ งในและนอก
ประเทศ 
           ประโยชน์ท่ีไทยจะไดรั้บจากการรวมตวัและเปิดเสรีทางการคา้ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบดว้ย กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเกิดตลาดในภูมิภาคท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ส่งเสริมการขยายตวัในดา้นการคา้และการลงทุน
ของไทย  รวมถึงการยกระดบัการเป็นอยู่ของประชาชน ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสใหไ้ทยสามารถขยายการส่งออกสินคา้
และสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเขา้มาในอาเซียนรวมถึงทั้งไทยมากข้ึน  เป็นการสร้าง
โอกาสแก่ผูป้ระกอบการไทยท่ีมีความพร้อม และยงัเป็นความทา้ทายของผูป้ระกอบการในสาขาอุตสาหกรรมท่ีไม่
พร้อมในการแข่งขนั หรือท่ีไม่มีความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุน  หน่ึงในนั้นคือธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตยา 
           อุตสาหกรรมการผลิตยา น่าจะไดรั้บประโยชน์จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ยงัมีขอ้จ ากดั 
ประการแรก ขอ้ก าหนดท่ีเป็นปัญหาส าหรับผูป้ระกอบการไทย คือ การท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ยงัมิไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในมาตรฐานการผลิต GMP PIC/S ประการต่อมาภาวะผกูขาดการตลาดภาค
ราชการคือองคก์ารเภสัชกรรม ซ่ึงผลิตยาเหมือนกบัภาคเอกชน อุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น
การผลิตยาส าเร็จรูป จึงท าให้ขาดความสามารถในการผลิตวตัถุดิบและตวัยาส าคญั  ซ่ึงโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบนัใน
ประเทศไทยยงัพบปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงคุณภาพเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S  และยงัขาดการ
ร่วมมือกบัของภาครัฐและภาคเอกชนในการผลกัดนัการปรับปรุงโรงงานผลิตยาให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ GMP 
PIC/S  จากขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ การท่ีโรงงานผลิตยาไดรั้บมาตรฐาน GMP PIC/S จะมีความส าคญัต่ออุตสาหกรรมยาของ
ไทยเพราะสามารถสร้างมูลค่ามหาศาลจากการจ าหน่ายในไทยและรวมถึงความสามารถส่งออกยาไปยงัอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศ เน่ืองจากมูลค่าการส่งออกยาในปี 2555 คาดว่า จะมีมูลค่า 7,856.56 ลา้นบาทขยายตวัจากปีก่อน ร้อยละ 16.61 
โดยมีมูลค่าการส่งออกประมาณ ร้อยละ 70 ของมูลค่าการส่งออกยาทั้งหมดและคาดวา่จะมียอดส่งออกเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 
อีกทั้งยงัมีเป้าหมายการส่งออกไปท่ีตลาดอาเซียน โดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศเวียดนาม และเมียนมาร์ ท่ีมีการ
ขยายตัวสูง(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ด้วยเหตุน้ีผูวิ้จัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “ปัญหาและอุปสรรคใน
มาตรฐานการผลิตของบริษทัผลิตยาแผนปัจจุบนัในประเทศไทย จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพ่ือเป็น
แนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัในระดบัสากลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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         ผูวิ้จยัคาดวา่ผลจากการศึกษาจะท าให ้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคมาตรฐานโรงงานผลิตยาของบริษทัผลิตยาไทย
เพ่ือการจ าหน่ายในประเทศและส่งออกในอาเซียน จากการเปิดเสรีทางการคา้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงสามารถใช้
ในการเสนอแนะแนวทางในการยกระดบัโรงงานผลิตยาของบริษทัผลิตยาไทยเพ่ือการส่งออกในไทยและอาเซียนได ้

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1. อุตสาหกรรมผลติยาแผนปัจจุบันในประเทศไทย 
2.1.1. ภาพรวมของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 
           ครอบคลุมทั้งธุรกิจการจดัจ าหน่ายยาทั้งในและต่างประเทศ  มีการน าเขา้วตัถุดิบยาและตวัยาจากต่างประเทศ  
ปัจจุบนัผูผ้ลิตยาในประเทศ ประกอบดว้ยภาครัฐคือองคก์ารเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหาร กบัภาคเอกชนซ่ึง
มีโรงงานทั้งส้ิน 174 โรงงาน ซ่ึงไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิตยาท่ีดี GMP 160 บริษทั โดยท่ีสภาพทางธุรกิจนั้น 
บริษทัยาขา้มชาติจ านวน 48 บริษทั นอกจะรับการผลิตยาแลว้ ยงัรับจา้งจดัจ าหน่าย ท าการตลาด ขายยา รับจา้งผลิตยา 
และรับจา้งท าการตลาดอีกดว้ย 
           อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบนัในประเทศไทยสามารถแบ่งตามชนิดของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกมาไดเ้ป็น 2 
ประเภท (จอมจิน จนัทรสกุล, 2543: 26) คือ อุตสาหกรรมการผลิตวตัถุดิบ และอุตสาหกรรมผลิตยาส าเร็จรูป ซ่ึง
อุตสาหกรรมการผลิตยาส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีลกัษณะของการเป็นอุตสาหกรรมผลิตยาส าเร็จรูป 
          การผลิตยาส าเร็จรูปในประเทศไทย สามารถแบ่งหมวดการผลิตยาตามลกัษณะและกระบวนการผลิตได ้(สุนิพนธ์ 
ภุมมางกูร และคณะ, 2543: 4-6) ดงัน้ี  1. หมวดยาเม็ด  2. หมวดยาแคปซูล  3. หมวดยาน ้ า  4. หมวดยาข้ีผึ้ งและครีม       
5. หมวดยาผง  6. หมวดยาปราศจากเช้ือ 7. หมวดยาชีววตัถุ เป็นยาพวกวคัซีน ซีร่ัม 8. หมวดยาอ่ืนๆ หมายถึง ยาท่ีมี
รูปแบบการผลิตแตกต่างจากท่ีกล่าวมาแลว้ ทั้งหมด เช่น ยาสูดดม พลาสเตอร์ปิดแผล และอ่ืนๆ  
2.1.2 สถานภาพ และศักยภาพการผลติ 
           อุตสาหกรรมการผลิตยาส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีลกัษณะของการเป็นอุตสาหกรรมการผลิตตวัยาส าเร็จรูป 
โดยใชส้ารวตัถุดิบตวัยามาเป็นองค์ประกอบ ซ่ึงกว่าร้อยละ 90 เป็นวตัถุดิบท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงจากขอ้มูลของ
ส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่า มูลค่าตลาดรวมของประเทศไทยรอบ 25 ปี (พ.ศ. 2530-2555) 
เพ่ิมข้ึนจากประมาณ 8,000 ลา้นบาท เป็นประมาณ 180,000 ลา้นบาท โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 มีการน าเขา้ยาเพ่ิม
มากข้ึนอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัการผลิตยาภายในประเทศ  
2.1.3 รูปแบบการแข่งขัน 
          จากมูลค่าตลาดยาแผนปัจจุบนัทั้งหมดของไทยในปี 2556 ประมาณ 150,000 ลา้นบาท (ท่ีมา: Business Monitor 
International, 2013) เม่ือ โดยประมาณร้อยละ 50   ของมูลค่าตลาดยาแผนปัจจุบนั หรือประมาณ 72,000 ลา้นบาท เป็น
ยอดขายยาช่ือสามญั ส าหรับช่องทางจ าหน่ายในประเทศไทย เป็นการบริโภคผา่นตลาดโรงพยาบาลประมาณร้อยละ 80      
และผา่นตลาดร้านขายยาประมาณร้อยละ 20 ตามล าดบั  ส าหรับบริษทัผลิตยาในประเทศไทยนั้นปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มแรกบริษทัผูผ้ลิตยาขา้มชาติ ซ่ึงไดรั้บส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 70 ของมูลค่าตลาดยาในประเทศ 
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เพราะเป็นยาท่ีใชน้วตักรรมใหม่ๆ มีพ้ืนฐานมาจากการวิจยัพฒันาและกลุ่มท่ีสองคือบริษทัยาท่ีผลิตในประเทศ ส่วน
ใหญ่จะเป็นการผลิตยาสามญัทัว่ไป ซ่ึงมีผูผ้ลิตยาช่ือสามญัรายส าคญัในประเทศไทย คือ องคก์ารเภสชักรรม 
 2.1.4 ผลติภัณฑ์ยาที่ไทยมศัีกยภาพในการส่งออก 
           จากการวิเคราะห์สถานภาพ ศกัยภาพการผลิต รวมถึงรูปแบบการแข่งขนัและปัจจยัท่ีมีแนวโนม้ในการส่งผลต่อ
การพฒันาอุตสาหกรรมยาของไทย จะเห็นไดว้า่ ผลิตภณัฑย์าช่ือสามญั และ สิทธิบตัรยาท่ีจะหมดความคุม้ครองเพ่ือใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์เป็นกลุ่มผลิตภณัฑย์าไทยท่ีมีศกัยภาพในการส่งออก เม่ือพิจารณาตลาดส่งออกผลิตภณัฑย์าท่ี
ส าคญั พบวา่ คู่คา้ท่ีส าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก คือ เวียดนาม เมียนมาร์ เบลเยียม กมัพชูา และฟิลิปปินส์ ซ่ึงการส่งออก
สู่ประเทศกลุ่มน้ีมีสัดส่วนมากกว่าคร่ึงหน่ึงของมูลค่าการส่งออกรวมของอุตสาหกรรมยาของไทย และตลาดส่งออก
ผลิตภณัฑย์าท่ีส าคญัของไทยในอาเซียนไดแ้ก่ เวียดนาม เมียนมาร์ กมัพชูา และลาว 
การวิเคราะห์ศักยภาพภายในของอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศไทย ( SWOT ) ( โครงการเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งให ้SMEs ภาคการผลิต เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2554:กลุ่มอุตสาหกรรมยา ) 
           จุดแข็ง  
 - ประเทศไทยถือว่ามีความไดเ้ปรียบทางดา้นต าแหน่งภูมิศาสตร์ต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัในประเทศกลุ่ม
อาเซียน คือ กลุ่มประเทศอินโดจีน  
 - มีความพร้อมและพฒันาการท่ีดีในพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมการผลิตยา  ในดา้นความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ดา้นเภสชัอุตสาหกรรมมากกวา่ประเทศสมาชิกในอาเซียน  
 - มีความไดเ้ปรียบในเร่ืองนวตักรรมท่ีเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบ ( prototype ) มากกวา่ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 - มีแหล่งวตัถุดิบในการท าสารช่วยผลิต ( non-active ingredient/ diluent ) รวมถึงมีการพฒันาความสามารถใน
อุตสาหกรรมการผลิตสารช่วยผลิต 
 - ไดเ้ปรียบดุลการคา้กบัประเทศเพ่ือนบา้นในกลุ่มอาเซียนใหม่ คือกลุ่ม CLMV ซ่ึงไดแ้ก่ กมัพูชา ลาว พม่า 
และเวียดนาม  
 - มีประชากรแรงงานเป็นจ านวนมากซ่ึงท าให้สามารถรองรับต่อภาคการผลิตภายในประเทศได้ ทั้ งยงัมี
ความสามารถท่ีจะถ่ายทอดทกัษะเฉพาะดา้นใหแ้ก่แรงงานเหล่าน้ีได ้
            จุดอ่อน 
 - ประเทศไทยไดล้งสัญญารับรองการใชม้าตรฐาน Asean GMP แลว้ แต่ยงัไม่ไดถู้กยอมรับใหเ้ขา้เป็นสมาชิก
ของ PIC/S ท าใหเ้สียเปรียบทางการคา้และตอ้งถกูตรวจสอบการผลิต  
 - การจะท าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S GMP ตอ้งมีการลงทุนท่ีสูง ซ่ึงประเทศไทยยงัตอ้งมีการปรับปรุงใน
หลายดา้นทั้ง การปรับปรุงขยายโรงงาน ความทนัสมยัของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงยงัไม่ไดม้าตรฐาน 
 - ขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐในเร่ืองเงินลงทุนและเทคโนโลยี รวมถึงการช่วยเหลืออุตสาหกรรมการผลิตยา
ขนาดเลก็ ท าใหโ้รงงานขนาดเลก็บางแห่งตอ้งปิดตวัลงเหลือแต่เพียงธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นท่ีสามารถอยูร่อด 
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 - มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมผลิตยา ท่ียงัไม่พฒันาไปไกลโดยเฉพาะวตัถุดิบยา ท่ียงั
ตอ้งอาศยัการพ่ึงพาน าเขา้จากต่างประเทศ ท าใหมี้ตน้ทุนท่ีสูงและอาจเกิดการขาดแคลนตวัยาได ้
 - อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยไม่เกิดการประหยดัต่อขนาด ( economic of scale) 
 - ผูป้ระกอบการมีความไม่พร้อมทั้งทางดา้นขอ้มูล และการขาดแรงจูงใจในการปรับปรุงเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน PIC/S 
 - มีการผกูขาดทางการคา้จากภาครัฐ ท่ีผลิตยาโดยองคก์ารเภสชักรรม ซ่ึงก่อใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม  
 - ขอ้จ ากดัในเร่ืองการขาดสถาบนัและบุคลากร ท่ีสามารถจะรองรับในเร่ืองเก่ียวกบัมาตรฐานการผลิตท่ีดีได้
อยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ 
 - ตน้ทุนการจา้งแรงงานท่ีค่อนขา้งสูง ท าใหบ้ริษทัต่างชาติยา้ยฐานการผลิตออกไปส่วนหน่ึง 
 - ขาดการบูรณาการการมีส่วนร่วมระหว่าง องคก์ร บุคลากร ภาครัฐในการท่ีจะสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ไม่ว่า
จะเป็นดา้นการด าเนินงาน การวิจยัและการพฒันารวมถึงการเขา้ถึงขอ้มลูท่ีจ าเป็นต่างๆ 
             โอกาส 
 - การท่ีมีการใช้เคร่ืองหมายท่ีมีคุณภาพจากภาครัฐ ถือว่าเป็นการท่ีจะท าให้ลูกคา้ส่วนหน่ึงมัน่ใจในคุณภาพ
ของยา เช่น ยาท่ีมีเคร่ืองหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
 - มีโอกาสทางการตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV เน่ืองจากภูมิศาสตร์ของประเทศอยูจุ่ดศูนยก์ลาง 
              อุปสรรค 
 - ยงัมีความไม่แน่นอน รวมถึงการขาดขอ้มลูในเร่ืองของระยะเวลา เก่ียวกบัการหมดอายสิุทธิบตัรของยา ท าให้
ตลาดยาสามญัอาจไม่สามารถเติบโตไดเ้ท่าท่ีควร 
 - มีการยา้ยฐานการผลิตไปในต่างประเทศมากข้ึน ไปสู่ประเทศท่ีมีค่าแรงท่ีถูกกว่าและมีฐานการผลิตท่ีใหญ่
กวา่ เช่นประเทศอินโดนีเซีย 
 - มีแนวโนม้ในการน าเขา้ยาส าเร็จรูปมากข้ึน ซ่ึงภาครัฐไม่มีมาตรการดา้น NTBs  เพ่ือรองรับช่วยเหลือผูผ้ลิต
ภายในประเทศ และอาจท าใหถ้กูกีดกนัจากประเทศจากประเทศคู่คา้ทางดา้น NTBs ดว้ย 
 - มีคู่แข่งต่างประเทศท่ีไดรั้บมาตรฐาน PIC/S เช่นประเทศ สิงคโปร์ ซ่ึงถือว่าเป็น premier global hubs ของ 
Asean เน่ืองจากเป็นศูนยร์วมของการผลิตและจดัจ าหน่ายยาท่ีใหญ่ของโลก รวมถึงมีความไดเ้ปรียบทั้งทางดา้นตน้ทุน  
ดา้นการวิจยัและพฒันายาใหม่ซ่ึงเป็นการน ามาสู่การข้ึนทะเบียนต ารับยาใหม่ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้มาแย่งส่วนแบ่ง
ตลาดยาในประเทศไทยดว้ย 
2. มาตรฐานวธีิการผลติยาที่ด ีPIC/S-GMP 
         ความหมายของมาตรฐานวธีิการผลติยาที่ด ี
         หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยา ( Good Manufacturing Practice - GMP. ) เป็นแนวทางปฏิบติัในการผลิตยา 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกนัคุณภาพยา เพ่ือใหมี้ความเช่ือมัน่ว่า ยาท่ีผลิตมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภยั ตรงตามคุณภาพมาตรฐานท่ีก าหนดและสม ่าเสมอในทุกๆรุ่นท่ีมีการผลิต องคก์ารอนามยัโลก ( World Health 
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Organization -WHO.) ไดมี้การก าหนดแนวทางปฏิบติัตาม GMP. และไดเ้ผยแพร่ รวมทั้งสนบัสนุนให้ประเทศสมาชิก
ถือปฏิบติั จนในปัจจุบนัประเทศต่างๆไดย้อมรับและน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลาย รวมทั้งประเทศไทยดว้ย 
         ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา ของ  Pharmaceutical Inspection Co-operation Schemes (PIC/S) 
ซ่ึงเป็น GMP ท่ีมีระดับมาตรฐานการผลิตท่ีสูงข้ึนมากกว่าปัจจุบัน ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการผลิตยาแผนปัจจุบันท่ี
โรงงานผลิตยาผ่านมาตรฐานน้ีได้จะสามารถจ าหน่ายยาทั้ งภายในประเทศและส่งออกในเขตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบนัซ่ึงเป็นเง่ือนไขหลายหมวด ท่ีโรงงานผลิตยาตอ้งผ่าน
เกณฑ ์แบ่งออกไดเ้ป็น 15 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 1 การบริหารคุณภาพ  บทท่ี 2 บุคลากร  บทท่ี 3 อาคารสถานท่ีและเคร่ืองมือ  
บทท่ี 4 เอกสาร  บทท่ี 5 การผลิต บทท่ี 6 การควบคุมคุณภาพ  บทท่ี 7 การมอบให้ผูอ่ื้นท าการผลิตและวิเคราะห์แทน 
บทท่ี 8 ขอ้ร้องเรียนและการเรียกยาคืนจากทอ้งตลาด บทท่ี 9 การตรวจสอบตนเอง  บทท่ี 10 การสุ่มตวัอย่างวตัถุดิบและ
วสัดุจากการบรรจุ บทท่ี 11 ตัวอย่างอา้งอิงและตัวอย่างจดัเก็บ  บทท่ี 12 การตรวจรับรองและการตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง  บทท่ี 13 การผลิตยาน ้า ครีมและข้ีผึ้ง  บทท่ี 14 การผลิตยาปราศจากเช้ือ บทท่ี 15 ระบบท่ีใชค้อมพิวเตอร์ 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขันในธุรกจิ 5 force model 
          1. คู่แข่งขันรายเดิม  คือบริษัททั้ งภาครัฐและเอกชนท่ีผลิตยาแผนปัจจุบันในประเทศไทยซ่ึงมีมากกว่า 174 
โรงงาน รวมถึงประเทศเพ่ือนบา้น อุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ของอาเซียน
นั้น เป็นอุตสาหกรรมการผลิตยาสามญั มีเพียงประเทศสิงคโปร์ท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการวิจยัและพฒันายาใหม่ ซ่ึงจะ
น าไปสู่การข้ึนทะเบียนต ารับยาใหม่  ซ่ึงมีคู่แข่งขนัท่ีส าคญัคือ สิงคโปร์และมาเลเซีย และมีความพร้อมในการเปิดเสรี
มากกวา่ประเทศอ่ืน   
          2.คู่แข่งขนัท่ีจะเขา้มาในอุตสาหกรรม อาจจะเป็นธุรกิจท่ีตอ้งการขยายไลนก์ารผลิต เช่น บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดัท่ี
ตอ้งการจะเปิดโรงงานการผลิตยาเป็นของตวัเอง 
          3.สินคา้ทดแทน อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบนัอาจจะอาศยัสินคา้ทดแทนจากอุตสาหกรรมยาสมุนไพรได ้
          4.อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อมีอ านาจต่อรองท่ีสูงเน่ืองจาก มีบริษทัท่ีผลิตยาแผนปัจจุบนัออกมาเป็นจ านวนมาก 
รวมถึงยาสมุนไพรท่ีอาจเลือกซ้ือทดแทนใหเ้ลือกซ้ือ 
          5.อ านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบ มีอ านาจต่อรองสูงเน่ืองจากประเทศไทยมีระบบการเพ่ิงพาการน าเขา้วตัถุดิบ
จากต่างประเทศ 
          ดว้ยเหตุน้ี นโยบายแห่งชาติดา้นยา พ.ศ. 2554 และยทุธศาสตร์การพฒันาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 – 2559 จึง
ก าหนดเป้าประสงค์ให้อุตสาหกรรมยามีการพัฒนาจนเป็นประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการสร้างกลไกให้
ภาคอุตสาหกรรมยาเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาต ารับยาสามญั (โครงการศึกษาอุปสรรคทางการคา้ ส าหรับ
ผลิตภณัฑย์าในตลาดส่งออกท่ีส าคญัของไทย) ฐานขอ้มลูการข้ึนทะเบียนยาและอุปสรรคทางการคา้ระหวา่งประเทศ  
2.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
           ปิยะรส วชัระนุกุล (2550) ไดศึ้กษา ศกัยภาพของโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบนัในประเทศไทยในการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยาของ PIC/S ผลการวิจยัได้จากโรงงานทั้ งหมด 79 แห่ง พบว่า โรงงานท่ีสามารถ
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ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ของ PIC/S-GMP ไดท้นัทีมี 2 แห่ง ในขณะท่ีโรงงาน 57 แห่ง ตอ้งใชร้ะยะเวลาอย่างมาก 60 
เดือน เพ่ือพฒันาใหเ้ป็นไปตาม PIC/S-GMP ได ้ทั้งๆ ท่ีโรงงานทั้งหมดน้ีไดรั้บการรับรองตามเกณฑ ์GMP  ท่ีใชบ้งัคบั
ตามกฎหมาย ส าหรับอุปสรรคส าคญัในการด าเนินการตาม PIC/S-GMP ของโรงงาน คือ งบประมาณ อาคารสถานท่ี 
บุคลากร ในดา้นความตอ้งการส่งเสริมท่ีส าคญัในการพฒันาโรงงานจากภาครัฐ คือ แหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่า การจดัใหมี้
ท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญให้ค าแนะน า และการจดัอบรม สัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัขอ้ก าหนดต่างๆ 
และการจดัให้มีการเขา้เยี่ยมชมโรงงานท่ีไดม้าตรฐาน อย่างไรก็ตามโรงงานร้อยละ 41.8 มีความเห็นว่าการปฏิบติัตาม 
GMP ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย มีความเพียงพอกบัสภาพการแข่งขนัทางการคา้กบั
อุตสาหกรรมยาทั้ งในและนอกประเทศ สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (2548) ไดร้ายงานปัญหาและอุปสรรคของ
โรงงานในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์GMP โดยแบ่งโรงงานออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงงานท่ีได ้GMP และโรงงานท่ี
ไม่ได ้GMP สามารถสรุปไดด้งัน้ี  1.ปัญหาโรงงานท่ีได ้GMP พบว่า ปัญหาล าดบัแรก คือ ดา้นงานประมาณ โดยมีผล
เก่ียวเน่ืองไปสู่ปัญหาดา้นอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งท าไปพร้อมกนั  2. ปัญหาของโรงงานท่ีไม่ได ้GMP พบว่าการขาดท่ีปรึกษา
เร่ือง GMP เป็นปัญหาส าคญัล าดบัแรก 
 นอกจากน้ียงัไดร้ายงานสภาพปัญหาของโรงงานท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาตามเกณฑ ์GMP โดยสามารถ
สรุปปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคของโรงงานได ้4 ประเด็น ดงัน้ี 1. นโยบายของเจา้ของโรงงาน การพฒันาให้ไดต้ามเกณฑ ์
GMP ปัจจยัเบ้ืองตน้คือ นโยบายของเจา้ของหรือผูบ้ริหารสูงสุดไม่กลา้ลงทุน 2. งบประมาณในการดดัแปลงสถานท่ี 
และแบบแปลนเดิมใหไ้ดม้าตรฐาน ซ่ึงตอ้งใชง้บลงทุนสูง 3. เอกสาร หลกัเกณฑใ์นการจดัท าเอกสาร เพ่ือการตรวจสอบ 
และการควบคุมคุณภาพ เป็นขั้นตอนท่ียุ่งยากตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมาก 4. การตอ้งจา้งบุคลากรเพ่ิม การติดขดักบัความ
ร่วมมือของบุคลากรเดิม ความยากในการพฒันาคุณภาพของบุคลากร 
 อนญัญา เหลืองอรุณ (2546) ศึกษาสถานการณ์สถานท่ีผลิตยาแผนปัจจุบนัท่ียงัไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน GMP 
และไดร้ายงานขอ้บกพร่องท่ีพบจากการตรวจแนะน าผูผ้ลิตยาท่ียงัไม่ได ้GMP ดงัน้ี 1. สถานท่ีผลิตไม่เป็นระบบเปิด ไม่
ซ่อมแซมหรือท าความสะอาดเพียงพอ  2. เอกสารแม่บทขอ้ก าหนดและบนัทึกการผลิตไม่ครบถว้น  3. มาตรฐานวิธี
ปฏิบัติของการด าเนินงานท่ีส าคัญยงัไม่ครบถว้ย  4. การจัดท าป้ายหรือฉลากติดอุปกรณ์การผลิตหรือการแสดง
สถานภาพกกักนัผ่าน หรือไม่ผา่น ยงัไม่ครบถว้ย 5. การฝึกอบรมยงัไม่เพียงพอและไม่มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
6. ไม่มีการแยกบริเวณให้เป็นสัดส่วนส าหรับเก็บวตัถุดิบ วสัดุส าหรับการบรรจุ ยาระหว่างผลิต ยารอการบรรจุ ยา
ส าเร็จรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน และยาคืน 7. การจดัสถานท่ีส าหรับเปล่ียนเส้ือผา้พนกังานก่อนเขา้บริเวณผลิตยงัไม่มี หรือยงั
ไม่เหมาะสม 8. ขาดวิธีการปฏิบัติและการด าเนินการตรวจสอบตนเอง 9. ไม่มีบันทึกการประเมินคุณภาพของยา
ส าเร็จรูป การประเมินเอกสารการผลิตเพ่ืออนุมติัปล่อยผา่นยาส าเร็จรูปทุกรุ่นออกจ าหน่าย  
 

 
3. วธิกีารวจิัย 
 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
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ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ศึกษาจากประชากรทั้งหมดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัเอกชนท่ีผลิตยาแผนปัจจุบนั 
รวมทั้ งส้ิน 152 บริษัท ซ่ึงจากการค้นควา้ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ท าการแบ่ง
บริษทัเอกชนท่ีผลิตยาแผนปัจจุบนัออกเป็น 3 กลุ่มจากทุนจดทะเบียน ซ่ึงกลุ่มแรกเป็นบริษทัขนาดเลก็ 48 บริษทั กลุ่มท่ี
สองบริษทัขนาดกลาง 69 บริษทั และกลุ่มท่ีสามบริษทัขนาดใหญ่อีก 35 บริษทั  
          1. วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ  
ใช้วิ ธีการส ารวจ (Survey Method) เพ่ือรวบรวมข้อมูลปฐมภู มิจากกลุ่มประชากรจ านวน 152 บริษัท โดยใช้
แบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือสอบถามกลุ่มประชากรตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
          2. วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่นักวิชาการ
ระดบัสูง และผูบ้ริหารทั้งกลุ่มบริษทัขนาดเลก็ กลาง และใหญ่ โดยจะใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบสโนวบ์อล (Snowball 
Sampling) ไดแ้ก่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประธานกลุ่มยา ส.อ.ท. และนายกสมาคม
ไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA) ผูอ้  านวยการบริหารสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน    
ผูเ้ช่ียวชาญส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา บริษทัเอกชนผูป้ระกอบการผลิตยาแผนปัจจุบนั บริษทัขนาดเลก็ ได้
ท าการคดัออกมาเพียง 3 บริษทั ไดแ้ก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากดัห้างขายยากรุงเทพฯฟามาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากดัจิวบราเดอร์ส 
และบริษทั ไทย พี.ดี.เคมีคอล จ ากดั บริษทัขนาดกลางไดท้ าการคดัออกมาเพียง 5 บริษทั ไดแ้ก่ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เกร็ท
เตอร์ฟาร์ม่า บริษทั ห้างขายยา ตราเจ็ดดาว จ ากดั บริษทั ห้างขายยา ตราเสือดาว จ ากดั บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดสัตร้ี จ ากดั และบริษทั ไบโอแลป จ ากดั บริษทัขนาดใหญ่ ไดท้ าการคดัออกมาเพียง 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั โรงงาน
เภสชักรรม เกร็ทเตอร์ฟาร์ม่า จ ากดั และบริษทั ที.โอ.เคมีคอลล(์1979) จ ากดั 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมอืในการวจิยั 
         1. ผูวิ้จยัศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและอุปสรรคในมาตรฐานการผลิตของ
บริษทัผลิตยาแผนปัจจุบนัในประเทศไทย จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ
ในการส ารวจและสมัภาษณ์ 
         2. วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัเตรียมความรู้ในเร่ืองระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณโดยออกแบบวิจยัในรูปแบบเชิง
พรรณนาโดยใชว้ิธีการส ารวจ (Survey Method) เพ่ือรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 152 บริษทั โดยใช้
แบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือสอบถามกลุ่มประชากรตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้โดยให้กรอกแบบสอบถามดว้ย
ตนเอง (Self-Administration Questionnaires) 
          ส่วนท่ี 1 แนวค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของโรงงาน  ส่วนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวปัญหาและอุปสรรคมาตรฐาน
โรงงานผลิตยาของบริษทัผลิตยาไทย (PIC/S) จ านวน 15 ขอ้ค าถาม โดยเป็นค าถามอนัตรภาคชั้น โดยใชค้ าถามปลายปิด 
ใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียว โดยค าตอบจะมีใหเ้ลือกอยู ่5 ระดบั 
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          3. วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัเตรียมความรู้ในเร่ืองจรรยาบรรณของนกัวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากต ารา และการขอค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือให้เขา้ใจในระเบียบวิธีการวิจยั อนัจะน าไปสู่
การศึกษาท่ีถกูตอ้ง และครอบคลุมประเดน็ท่ีตอ้งการจะศึกษาใหม้ากท่ีสุด 
          4. ผูวิ้จยัไดส้ร้างแนวค าถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับกลุ่มตวัอย่าง โดยจากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสร้างเป็นค าถามใหค้รอบคลุมตามขอบเขตของการวิจยัอนัเป็นส่ิงท่ีตอ้งการ
ศึกษาเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ลกัษณะของค าถามจะเป็นประเภทค าถามปลายเปิด (Open – ended question) ซ่ึงมีแนว
ค าถามการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
          ส่วนท่ี  1  แนวค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของโรงงาน  ส่วนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวกบัสาเหตุปัญหาและอุปสรรค
มาตรฐานโรงงานผลิตยาของบริษทัผลิตยาไทย ( PIC/S ) และปัญหาในดา้นอ่ืนๆรวมถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
           1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูดา้นเอกสาร (Review Data) 
           1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสร้างค าถามในแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือ
สอบถามกลุ่มประชากร และศึกษาวิธีการสมัภาษณ์จากเอกสารงานวิจยั 
           1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิจยั และสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
           2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม (Field Data) 
           2.1 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการส ารวจ (Survey Method) เพ่ือรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ท่ีไดจ้ากกลุ่มประชากร 152 บริษทั โดย
ใชแ้บบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และการเก็บขอ้มูลจะให้กลุ่มประชากรกรอกแบบสอบถาม
ดว้ยตนเอง (Self-Administration Questionnaires) 
            2.2 ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยการก าหนดค าถาม
ออกเป็นประเดน็ใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าวิจยั   
การวเิคราะห์ข้อมูล 
         1. การวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นเอกสาร (Review Data) 
         1.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาคสนามมาท าการวิเคราะห์ โดยน าขอ้มูล
จากแบบสอบถามท่ีได ้มาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ โดยน าแบบสอบถามท่ี
รวบรวมไดม้าด าเนินการตรวจสอบขอ้มลู (Editing) และประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์  
         1.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) วิเคราะห์โดยน าทฤษฎี แนวคิด และการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล
มาวิเคราะห์ร่วมกบัผลการศึกษาท่ีไดจ้ากขอ้มลูปฐมภูมิ เพ่ือจดัท าขอ้วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา 
           2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม (Field Data) 
            2.1 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการส ารวจ (Survey Method) เพ่ือรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ท่ีไดจ้ากกลุ่มประชากร 152 บริษทั โดย
ใชแ้บบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และการเก็บขอ้มูลจะให้กลุ่มประชากรกรอกแบบสอบถาม
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ดว้ยตนเอง (Self-Administration Questionnaires)โดยวิเคราะห์ตามรายละเอียด ดงัน้ี  ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ค าถามเก่ียว
ปัญหาและอุปสรรคมาตรฐานโรงงานผลิตยาของบริษทัผลิตยา (PIC/S) จะท าการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัล าดบัคุณภาพและสถิติอนุมาน 
            2.2  ส าหรับส่วนท่ีไดท้ าการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการผลิตยาแผนปัจจุบนั จะท าการวิเคราะห์แบ่งเป็นแต่ละกลุ่ม
ขนาดของบริษทัท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ วา่ในแต่ละกลุ่มมีปัญหาอะไร และดูความแตกต่างและความเหมือนกบักลุ่มอ่ืนๆ
มีหรือไม่ อยา่งไร  เม่ือน าขอ้ความและขอ้มูล ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาท าการจ าแนกแลว้ จะท าการสมัภาษณ์ขา้ราชการ
ระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งในล าดบัถดัไป ถึงปัญหาและอุปสรรคในสภาวการณ์ในปัจจุบนัรวมถึงมุมมองในการแกปั้ญหา การ
แนะแนวทางถึงทิศทางท่ีอาจเป็นประโยชนใ์นอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบนั 

 
 
4. ผลการวจิัยทีค่าดว่าจะได้รับ                                                                                             
ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตยา (Guide to Good Manufacturing Practices for Medicinal Products)            
PIC/S GMP ฉบบัพ.ศ. 2549  ท่ีไดมี้การแบ่งออกไดเ้ป็น 15 บท จะพบว่ามี 9 บทหลกัท่ีมีหลกัการส่วนใหญ่เหมือนกบั 
Thai-GMP ฉบับพ.ศ. 2546 ตามมาตรฐานของ PIC/S ได้มีการเพ่ิมเง่ือนไขท่ีมีละเอียดมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการให้
ความส าคญัในส่วนของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ สถานท่ี ซ่ึงผลการวิจยัคาดวา่จะพบปัญหาและอุปสรรคในทั้ง 9 บทหลกัน้ี 
เน่ืองจากการปรับปรุงการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S ท่ีตอ้งอาศยัการลงทุนท่ีสูง ทั้งเทคโนโลยี เคร่ืองจกัร 
ทรัพยากรบุคคล และปัจจุบนัยงัขาดความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน นอกเหนือจากทั้ง 9 บทน้ี PIC/S GMP ฉบบัพ.ศ. 
2549 ยงัไดเ้พ่ิมหลกัเกณฑม์าอีก 6 บท ซ่ึงผลการวิจยัคาดวา่จะพบปัญหาและอุปสรรคในอีก 6 บทท่ีเหลือ เน่ืองจากเป็น 
6  บทท่ีเพ่ิมข้ึนมาใหม่ อาจมีรายละเอียดท่ีแต่ละโรงงานยงัไม่เคยไดป้ฏิบติัมาก่อน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา แนวโนม้ธุรกิจรถตูรั้บจา้งภาคตะวนัออก กรณีศึกษา บริษทั SSK 

TRANSPORT AND SERVICE โดยการว่ิงรับส่งพนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรม และว่ิงงานทวัร์ วตัถุประสงค์

หลกัคือ ศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในการขยายกิจการของธุรกิจรถตู ้และ ศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทน

ทางการเงินของการประกอบกิจการของธุรกิจรถตู ้ผลการศึกษา พบว่า รถตูป้ระเภท 15 ท่ีนัง่ มีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 

9 เดือน ระยะเวลาคืนทุนแบบปรับค่าของเวลา 3 ปี 0.04 เดือน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นบวกเท่ากบั 4,583,053 บาท 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน ร้อยละ 1.36 และ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ ร้อยละ 38.96 รถตูป้ระเภท 9 

ท่ีนัง่ มีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 11 เดือน  ระยะเวลาคืนทุนแบบปรับค่าของเวลา 3 ปี 3.39 เดือน มลูค่าปัจจุบนัสุทธิเป็น

บวกเท่ากบั 2,440,935 บาท อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน ร้อยละ 1.32 และ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 

ร้อยละ 31.35 แสดงว่ากิจการธุรกิจรถตูอ้ยู่ในเกณฑท่ี์คุม้ค่าแก่การลงทุน สามารถท่ีจะขยายกิจการโดยการซ้ือรถตู้

เพ่ิมข้ึนเพ่ือไปประมูลงานกบัโรงงานอ่ืนไดแ้ละสามารถรับงานทวัร์ไดม้ากข้ึน ในการศึกษาการวิเคราะห์ความ

อ่อนไหวของโครงการ พบวา่ทางดา้นรายรับมีความอ่อนไหวกว่าทางดา้นการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุน ประเภทรถตู ้15 ท่ี

นัง่ มีรายรับลดลงไดถึ้ง 20% โครงการยงัคุม้ทุน และมีตน้ทุนเพ่ิมข้ึนไดถึ้ง 45%  โครงการยงัคุม้ทุน ประเภทรถตู ้9 

ท่ีนัง่ มีรายรับลดลงไดถึ้ง 15% โครงการยงัคุม้ทุน และมีตน้ทุนเพ่ิมข้ึนไดถึ้ง 35%  โครงการยงัคุม้ทุน  

ค าส าคัญ: ความเป็นไปได้ของการลงทุน, รถตู้รับจ้าง  
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Abstract 

The aim of this study was to investigate Van hiring business trends in the Eastern. In case of SSK 

TRANSPORT AND SERVICE co.,th.  The main objectives are dealt feasibility of investment and analyzed a 

cost-benefit.  The results of the study  demonstrated  that  the payback period of 15-seat  van  was 2 years and 9 

months , discounted payback period  was 3  years and 0.04 months, NPV  was 4 ,583 ,053 baht , B/C Ratio was  

1.36 and IRR was  38.96   %.   For  9-seat van,     the payback period  was 2 years and 11 months , discounted 

payback period  was 3 years and 3.39 months, NPV was  2,440,935  baht , B/C Ratio  was 1.32   and  IRR was 

31.35  %.  From the study, PB, DPB, NPV, B/C Ratio and IRR obviously showed that this project was feasible 

and attractive for investment.  According to the project’s sensitivity, the income was more sensitive than the cost.  

For 15-seat van, income decreased about 20%, this project still has break-even and cost increased about 45%, this 

project still has break-even.  For 9-seat van, income decreased   about 15%, this project still has break-even and 

cost increased about 35%, this project still has break-even.  It was found that the projects of both cases were 

worthwhile for the investment 

Keywords: feasibility of investment, van 
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บทน า 

พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกปัจจุบนั เป็นแหล่งท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

อนัมีช่ือเสียงระดบัโลก ซ่ึงในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ส่วนใหญ่ตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ี

จงัหวดัชลบุรีประกอบดว้ย  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง  และนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน  

ในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง ประกอบดว้ย นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด  นิคมอุตสาหกรรมเหมราช  และนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี การเดินทางมาท างานของแรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ทางโรงงานจะมีสวสัดิการรถ 

รับ-ส่ง พนกังาน ซ่ึงส าหรับโรงงานขนาดใหญ่จะใชร้ถบสัรับ – ส่ง พนกังานเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีพนกังานจ านวน

มาก แต่ส าหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กนั้น ส่วนใหญ่จะเลือกใชร้ถสองแถว และรถตู ้  รับ-ส่ง พนกังาน 

เน่ืองจากประหยดัค่าใชจ่้ายมากกวา่และสามารถรับพนกังานไดถึ้งหอพกัและรวดเร็วกวา่ รถบสัขนาดใหญ่ 

ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้น ภาคตะวนัออก มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงติด

อนัดบัของโลก  อนัไดแ้ก่ ชายหาดพทัยา จงัหวดัชลบุรี ชายหาดแหลมแม่พิม จงัหวดัระยอง เกาะชา้ง จงัหวดัตราด 

ซ่ึงในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเท่ียวในเขตภาคตะวนัออกทั้งปี มีปริมาณ

หลายลา้นคนต่อปี ซ่ึงการเดินทางท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นิยมเช่ารถบริการท่องเท่ียว  อนั

ไดแ้ก่  รถบสัปรับอากาศขนาดใหญ่ และรถตูป้รับอากาศ ซ่ึงข้ึนอยูก่บักลุ่มนกัท่องเท่ียวเป็นกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มเลก็ 

บริษทั SSK TRANSPORT AND SERVICE ด าเนินธุรกิจในดา้นรถตูรั้บ-ส่งพนักงานตามโรงงานต่างๆ 

และงานทวัร์ เนน้การใหบ้ริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในรูปแบบท่ีเกิดความปลอดภยัสูงสุดแก่ชีวิต

และทรัพยสิ์นของลูกคา้  และบริการท่ีรวดเร็ว  ประทบัใจ  ในราคาประหยดั ในการท าธุรกิจรถตูรั้บ-ส่งพนักงาน

ของ บริษทั SSK TRANSPORT AND SERVICE นั้น ก่อนท่ีจะเร่ิมว่ิงในแต่ละโรงงานทางบริษทัตอ้งเขา้ไปท าการ

ติดต่อและประมูลราคาว่ิงกบัโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการรถตูม้ารับ-ส่งพนกังาน ซ่ึงในการประมลูจะคิดเทียบกบั

ระยะทางท่ีว่ิงรับ-ส่ง กบัราคาน ้ามนัในปัจจุบนั ถา้บริษทัใดใหร้าคาท่ีดีกวา่หรือต ่ากวา่บริษทัอ่ืน บริษทันั้นกจ็ะไดรั้บ

งานนั้นไป ในส่วนของการรับงานทวัร์ ส่วนใหญ่ทางบริษทัจะไดล้กูคา้จากพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละโรงงานท่ีรู้จกัรถตู้

ของทางบริษทั ว่าจา้งให้น าเท่ียว และลูกค้าท่ีมาจากการบอกต่อ  การศึกษาวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษา

แนวโนม้ธุรกิจรถตูรั้บจา้ง ทั้งท่ีเป็นรถรับ-ส่งพนกังานและว่ิงงานทวัร์ ในความเป็นไปไดข้องการลงทุนในการขยาย

กิจการและตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการประกอบกิจการ เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา

ตดัสินใจของบริษทัต่อไป 

 

 



 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                               867  
 

ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

นายวินยั ศรีแสง (2546) ไดศึ้กษาเร่ืองโอกาสในการด าเนินธุรกิจรถตูใ้หเ้ช่า จงัหวดันครราชสีมา  การศึกษา

ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการศึกษา ศึกษาโอกาสในการ

ด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการรถยนต์ตูใ้ห้เช่าในจงัหวดันครราชสีมา โดยผูศึ้กษาไดส้ร้างเคร่ืองมือในการออก

สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างและออกสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง และมีผูป้ระกอบการรถยนตตู์ใ้หเ้ช่าในจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึง

เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใหข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะอย่างละเอียด จ านวน 6 ราย และผลสรุปพบวา่ ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง มี

อายรุะหวา่ง 38-55 ปี มีระดบัการศึกษาตั้งแต่ ป.4 – มศ.6 รายไดต่้อเดือนประมาณ 10,000 ข้ึนไป โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การจดัหารถยนตเ์พ่ือไวด้ าเนินธุรกิจรถเช่านั้นจะเป็นขั้นตอนยอ่ย 

 ขั้นตอนท่ี 2 วิธีการท่ีท าใหไ้ดรั้บงานเขา้มา 

 ขั้นตอนท่ี 3 เก่ียวกบัสาเหตุท่ีไม่มีใครเป็นลกูคา้ 

ความเป็นไปได ้โอกาส อุปสรรค ขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการ  

1. ผูป้ระกอบการตอ้งมองหากลุ่มลกูคา้เป้าหมายก่อน การตดัสินใจซ้ือรถตูม้าใหใ้ชบ้ริการ 

2. ผูป้ระกอบการควรค านึงสภาพรถใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและใหม่สะอาดอยูเ่สมอ 

3. ผูป้ระกอบการควรมีการเขา้ประมลูงานเพ่ือว่ิงรายเดืออน 

4. ผูป้ระกอบการควรมีกลุ่มหรือสมาคมรถตูใ้หเ้ช่า 

5. ผูป้ระกอบการตอ้งเขา้ใจเส้นทางท่ีลูกคา้จะไป เพราะจะไดส้ั่งการใหพ้นกังานขบัรถไปไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
อีกทั้งเป็นการเช็คระยะทาง จึจะก าหนดค่าเช่าต่อวนัได ้ซ่ึงจะท าใหก้ารคืนทุนรวดเร็ว 

นายประสมสุข จัน่เจ๊ก (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาระบบการใหบ้ริการรถรับส่งพนกังานของ บริษทั ท่า

อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ไปยงัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากการท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไดมี้การก่อสร้าง

แลว้เสร็จ และไดเ้ปิดด าเนินการนั้น ทาง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การจดัรถรับ-ส่ง พนกังานท่ี

ปฎิบติังาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เวลาในการเดินทางและท าให้

พนกังานมาปฎิบติังานไดต้รงตามเวลาท างาน แต่กย็งัมีพนกังานบางส่วนท่ีตอ้งน ารถยนตส่์วนตวัมาท างาน 

 ดงันั้นในการวิจยัน้ีจึงท าการศึกษาทศันคติของพนกังาน บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ต่อรถ

รับ-ส่งพนกังานในดา้นต่างๆ โดยท าการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม 778 ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่ามี 3 ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการเลือกใช้รถรับ-ส่งพนักงาน คือ ปัจจยัดา้นผลต่างค่าใช้จ่ายต่อรายได ้ปัจจยัดา้นจ านวนคร้ังการต่อรถ และ 

ปัจจยัดา้นความปลอดภยัในการเดินทาง จากผลการวิเคราะห์เพ่ือพฒันาแบบจ าลองการเลือกประเภทการเดินทางท่ี

อยู่ในรูป Binomial Logit Model เป็นแบบจ าลองท่ีวิเคราะห์ถึงสัดส่วนการเลือกยานพาหนะในการขนส่งโดยใช้



 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                               868  
 

หลกัการว่าผูต้ดัสินใจจะเลือกทางเลือกท่ีท าให้เกิดความพอใจสูงสุดจากทางเลือกต่างๆท่ีมีให้เลือกและสมมติว่า

ความพอใจสามารถวดัดว้ยอรรถประโยชน์ในรูปแบบของฟังก์ชนัความพึงพอใจ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรอิสระท่ี

สามารถวดัค่าในเชิงปริมาณได ้(Systematic Utility : V) และส่วนของตวัแปรท่ีไม่สามารถวดัค่าได ้รวมทั้งมีความ

ไม่แน่นอน ซ่ึงรวมเรียกว่าอรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคเกิดข้ึนอย่างสุ่ม(Random Utility : ε) โดยค่าของ V และ ε 

ของแต่ละทางเลือกจะเป็นตวัก าหนดว่า ผูต้ดัสินใจจะเลือกทางเลือกใดเม่ือมีทางเลือกให้เลือกหลายทางเลือก โดย

ฟังกช์นั Utility จะถกูสมมติใหเ้ป็นเสน้ตรง   เพ่ือใหง่้ายต่อการสร้างแบบจ าลองรวมทั้งงานวิจยัท่ีผ่านมาซ่ึงยืนยนัว่า

แบบจ าลองท่ีมีสมการ Utility เป็นเสน้ตรง สามารถพยากรณ์การเดินทางไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ 

วธิีการ 

การศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาถึงธุรกิจรถตู้รับจ้างภาคตะวันออก ของ บริษัท SSK TRANSPORT AND 

SERVICE ท่ีรับจ้างในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  นิคม

อุตสาหกรรมป่ินทอง  และนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน  จงัหวดัชลบุรี  นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด  นิคม

อุตสาหกรรมเหมราช  และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีจงัหวดัระยอง ในส่วนของการท่องเท่ียวชายหาดพทัยา 

จงัหวดัชลบุรี ชายหาดแหลมแม่พิม จงัหวดัระยอง เกาะชา้ง จงัหวดัตราด ในการศึกษาน้ี ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลปฐมภูมิ 

จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบกิจการรถตูม้าใชใ้นการค านวณผลตอบแทนและเงินลงทุนของกิจการ  

 การศึกษาแนวโนม้ธุรกิจรถตูรั้บจา้งภาคตะวนัออก จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นผลการวิเคราะห์

ทางการเงินเพ่ือวดัค่าของโครงการซ่ึงประกอบไปด้วย การประมาณการผลตอบแทน ต้นทุน และกระแสการ

ไหลเวียนของเงินสด ของธุรกิจ และการวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการลงทุนโดยใชเ้กณฑ์ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิของโครงการ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ ส่วนท่ีสองเป็น

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ รถตูท่ี้ว่ิงรับ-ส่งพนกังาน บริษทั ทีทีเค โล

จิสติกค ์ประเทศไทย (จ ากดั) อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดั ชลบุรี ซ่ึงจะใชร้ถตูท่ี้เป็นของบริษทั SSK 

TRANSPORT AND SERVICE และ บริษทัรถร่วมประกอบการ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจรถตูรั้บจา้งภาคตะวนัออก บริษทั SSK TRANSPORT AND SERVICE 

ไดมี้การเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 

1. ข้อมูลปฐมภู มิ  (primary data) เป็นข้อมูล ท่ี ได้จากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการธุรกิจรถตู้บ ริษัท  SSK 

TRANSPORT AND SERVICE ประกอบดว้ย  
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 - ขอ้มลูจ านวนรถยนต ์

 - ขอ้มลูประเภทของรถยนต ์

 - ขอ้มลู วนั เดือน ปี ท่ีรถยนตเ์ขา้ประจ าการ 

 - ขอ้มลูยี่หอ้และชนิดรุ่น ของรถยนตแ์ต่ละคนั 

 - ขอ้มลูค่าเบ้ีย พรบ., ค่าประกนัภยัและค่าต่อภาษี ในแต่ละปีของรถยนตแ์ต่ละคนั 

 - ขอ้มลูเสน้ทางการว่ิงรับ-ส่งพนกังานในแต่ละจุด 

2. ขอ้มลูทุติยภูมิ (secondary data) จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการท าวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัท าการเก็บข้อมูลธุรกิจรถตูรั้บจา้งภาคตะวนัออก บริษทั SSK TRANSPORT 

AND SERVICE เพ่ือน ามาใช้ในการพิจารณาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจรถตู้ ซ่ึงมีขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

1. การค านวณต้นทุนรวม 

1) ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (Investment Cost) หรือตน้ทุนคงท่ี ประกอบดว้ย 

  - ค่าท่ีดิน 

  - ค่าก่อสร้าง 

  - ค่าอุปกรณ์ส านกังาน 

  - ค่าจดทะเบียนพาณิชย ์

  - ค่าจดัซ้ือรถตู ้

2) ค่าใชจ่้ายในการปฎิบติังาน (Operation Cost) หรือตน้ทุนผนัแปร ประกอบดว้ย 

  - ค่าจา้งพนกังาน 

  - ค่าน ้ามนัรถ 
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  - ค่าตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงรถ 

  - ค่าโทรศพัท ์

  - ค่าเบ้ียประกนัภยั/พรบ. 

  - ค่าต่อภาษีรถยนต ์

2. การค านวณผลตอบแทน 

ผลตอบแทนจากการว่ิงรถตูรั้บจา้ง มีอยู ่2 ประเภท 

1) รถตูท่ี้ว่ิงรับ-ส่งพนกังาน บริษทัท่ีประมลูงานได ้คือ บริษทั ทีทีเค โลจิสติกค ์ประเทศไทย (จ ากดั)  

2) รถตูว่ิ้งงานทวัร์ 

ทะเบียน ราคาวิง่รับส่งพนักงาน/เดือน ราคาวิง่งานทวัร์ / วนั 

ฮบ-6018 82,800 1,800 

นง-2167 43,700 1,800 

นข-3814 44,160 1,800 

ฮง-8559 64,400 1,800 

ฮบ-9149 43,470 1,800 

ฮธ-1163 45,080 1,800 

ฮท-9916 43,700 1,800 

 
3.การวเิคราะห์ด้านการเงิน  

 ในการประเมินค่าโครงการลงทุนจะตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูลกระแสเงินสดท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

กระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุนเร่ิมแรก กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และกระแสเงินสดเม่ือส้ินสุดโครงการ

แลว้ จากนั้นท าการเปรียบเทียบระหวา่งรายรับกบัรายจ่ายเพ่ือตดัสินใจวา่จะปฏิเสธหรือยอมรับโครงการ ใน

การศึกษาน้ี ก าหนดใหมี้ตวัวดัทางดา้นการเงิน ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
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1) การคาดคะเนกระแสการไหลเวยีนเงนิสดของโครงการ (Cash Flow) ท าข้ึนเพ่ือเป็นตวัคาดการณ์กระแส

เงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายของโครงการ 

2) ระยะเวลาคืนทุน ทั้ง 2 ประเภทไดแ้ก่ 

2.1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  

ระยะเวลาคืนทุน (payback period) ไดแ้ก่ระยะท่ีผลตอบแทนสุทธิจากการด าเนินงาน มีค่าเท่ากบัค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุน พิจารณาถึงจ านวนปีท่ีจะไดรั้บผลตอบแทน คุม้กบัเงินลงทุน ถา้มีระยะเวลาสั้นก็จะดี เพราะหมายถึงความ

เส่ียงนอ้ย และผูล้งทุนสามารถน าเงินท่ีถอนทุนไดไ้ปลงทุนในกิจการอ่ืนๆ ต่อไป มีแบบการค านวณดงัน้ี  

          ระยะเวลาคืนทุน   =    ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรก  

                                                     ผลประโยชนสุ์ทธิเฉล่ียต่อปี 

2.2) ระยะเวลาคืนทุนแบบปรับค่าของเวลา (Discounted Payback Period: DPB)  

เป็นการค านวณหาจุดคุม้ทุนของโครงการท่ีท า โดยมีหน่วยวดัเป็นระยะเวลาวา่ เม่ือมีการลงทุนใน

โครงการนั้นแลว้ จะใชร้ะยะเวลาก่ีงวดเวลาในการคืนทุน โดยใชวิ้ธีคิดจากกระแสเงินสดสะสมท่ีจะไดรั้บในอนาคต 

ใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั (Present Value of Cash Flows) การค านวณหาระยะเวลาคืนทุนแบบปรับค่าของเวลา ค านวณ

ไดด้งัน้ี 

DPB = จ านวนงวดก่อนคืนทุน +             มูลค่าปัจจุบนัของเงินส่วนท่ียงัไม่ไดคื้นทุน      

                                                                            มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีคืนทุน 

3) มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) คือผลรวมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดป้รับค่า 

เวลาแลว้ ซ่ึงมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ   =  ผลรวมของผลตอบแทนสุทธิท่ีปรับค่าของเวลาแลว้ 
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ก าหนดให ้

 Bt   = รายได/้ผลประโยชนจ์ากโครงการในปีท่ี t 

 Ct   = ค่าใชจ่้ายหรือเงินลงทุนของโครงการในปีท่ี t 

  r    = อตัราส่วนลดท่ีท าให ้NPV = 0 

  n   = อายโุครงการ (project life) 

  t   = ปีของโครงการมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง n 

เกณฑใ์นการพิจารณาความคุม้ค่าของโครงการคือ โครงการท่ีเหมาะสมกบัการลงทุนนั้นตอ้งมีมลูค่า
ปัจจุบนัผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ท่ีค  านวณไดม้ากกวา่ 0 ซ่ึงหมายความวา่มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับ
มากกวา่มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายของโครงการ 

4) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) คือผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนโครงการ

ต่อผลรวมของมลูค่าปัจจุบนัของ ตน้ทุนรวม 

          B/C =        มลูค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน PVB 

                               มลูค่าปัจจุบนัของค่าใชจ่้าย PVC 

 

 

 

เกณฑใ์นการพิจารณาความคุม้ค่าของโครงการคือ B/C Ratio จะตอ้งมีค่ามากกวา่ 1  เน่ืองจาก  B/C >1

หมายความวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากโครงการมีค่ามากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป โครงการน้ีจึงมีความเหมาะสมท่ีจะลงทุน  

5) อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) คือ อตัราผลตอบแทนของโครงการคืออตัราคิดลด (r) ท่ีท าให ้

มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบัศูนย ์

 

              กณฑใ์นการพิจารณาความคุม้ค่าของโครงการคือ เม่ือค านวณไดค่้า IRR (หรือ r) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัค่า
เสียโอกาสของเงินทุนซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ 8.26% ส าหรับรถตูป้ระเภท 15 ท่ีนัง่ และ 
10.9% ส าหรับรถตูป้ระเภท 9 ท่ีนัง่ ถา้ค่า IRR สูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้สรุปวา่การลงทุนใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่า  
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4. การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis)  

คือการศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงและความไม่แน่นอน และท าให้
ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการซ่ึงระยะเวลาท่ีท าการศึกษา 6 ปี โดยแบ่งเป็น 5 กรณีดงัน้ี  

 กรณีท่ี 1 ธุรกิจมีรายรับลดลง 10% และ 20%โดยท่ีอตัราดอกเบ้ียและตน้ทุนคงท่ี 

กรณีท่ี 2 ธุรกิจมีตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 10% และ 20%โดยท่ีอตัราดอกเบ้ียและรายรับคงท่ี 

กรณีท่ี 3 ธุรกิจมีรายรับลดลง 10% และตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 10% 

กรณีท่ี 4 ธุรกิจมีรายรับจะลดลงไดถึ้งก่ี %ท่ีโครงการยงัคุม้ทุน  

กรณีท่ี 5 ธุรกิจมีตน้ทุนจะเพ่ิมข้ึนไดถึ้งก่ี %ท่ีโครงการยงัคุม้ทุน 

ผลการศึกษา 

การประมาณการตน้ทุน-ผลตอบแทนของธุรกิจรถตูรั้บจา้งภาคตะวนัออก กรณีศึกษาบริษทั SSK TRANSPORT 

AND SERVICE   

ทางด้านต้นทุน Cost ได้แก่  

1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) หรือต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1  แสดงเงินจ่ายลงทุนรวมทั้งหมด (ขอ้มลูปี 2554)  
 

 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าท่ีดิน 600,000 - 

ค่าก่อสร้างท่ีจอดรถ 40,000 - 

ค่าอุปกรณ์ส านกังาน 20,000 - 

ค่าจดทะเบียนพาณิชย ์ 9,500 จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัปี 2554 

ค่าจดัซ้ือรถตู ้ 8,720,000 จดัซ้ือรถตูท้ั้งหมด 7 คนั 

รวมเป็นเงนิ 9,389,500  
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2. ค่าใช้จ่ายในการปฎิบัตงิาน (Operation Cost) หรือต้นทุนผนัแปร ประกอบด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2  แสดงตน้ทุนในการด าเนินงานรวมทั้งหมด (ขอ้มลูปี 2554)  

3. ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3  แสดงผลตอบแทนจากการด าเนินงานรวมทั้งหมด (ขอ้มลูปี 2554)  

รายการ จ านวนเงิน/ปี หมายเหตุ 

ค่าจา้งพนกังานขบัรถ 1,152,000 (เพ่ิมข้ึนปีละ 3%) 

ค่าน ้ามนัรถ 1,026,000 กรณีว่ิงรับ-ส่งพนกังานตามขอ้ตกลงกบั
ทางโรงงาน กรณีว่ิงงานทวัร์ลูกคา้เป็นคน
จ่ายค่าน ้ามนัเอง (อา้งอิงจากการเกบ็ขอ้มลู
การเติมน ้ามนัรถยนต)์ 

ค่าตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงรถ 115,370 จากเท่ียวในการว่ิงงานและเช็คระยะ 

ค่าโทรศพัท ์ 25,200 ติดต่อกบั พขร.เม่ือมีงาน 

ค่าเบ้ียประกนัภยั/พรบ. 260,888 อา้งอิงจากการเกบ็ขอ้มลูในแต่ละปี 

ค่าต่อภาษีรถยนต ์ 13,300 เท่ากนัทุกปี 

 รวมเป็นเงนิ  2,592,758  

รายการ จ านวนเงิน/ปี หมายเหตุ 
รายรับจากการว่ิงรับ-ส่งพนกังาน  4,407,720  ตามขอ้ตกลงกบัทางโรงงาน โดยจะว่ิงวนั

จนัทร์- ศุกร์  2  ช่วงเวลา 
ช่วงเชา้  05:00-08:00 น. 
ช่วงเยน็  16:00-22:00 น. 

รายรับจากการว่ิงงานทวัร์  1,360,800 ว่ิ ง รั บ ลู ก ค้ า ช่ ว ง เส า ร์ -อ า ทิ ต ย์แ ล ะ
วนัหยดุราชการ  

 รวมเป็นเงนิ  5,768,520  
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การค านวณหาบญัชีก าไร (ขาดทุน) สุทธิของโครงการธุรกิจรถตูรั้บจา้งบริษทั SSK TRANSPORT AND SERVICE 

มี Assumptions ดงัน้ี  

1. กิจการมีอายโุครงการ 6 ปี (ท าสญัญากบับริษทัท่ีรับจา้ง)  

2. ระยะผลตอบแทนก าหนดไว ้6 ปี  

3. อตัราคิดลด (Discount Rate) รถตูใ้หม่ 8.26% รถตูเ้ก่า 10.9% โดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทั โต

โยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (อตัราดอกเบ้ียแบบ Effective rate)  

4. รายรับมาจากเกบ็ขอ้มลูจาก บริษทั SSK TRANSPORT AND SERVICE แลว้น ามาค านวณโดยประมาณ

ใน 1 ปี มีรายรับทั้งหมด 5,768,520  บาท  

จากเง่ือนไขขา้งตน้ สามารถน าขอ้มลูมาค านวณหาผลก าไร(ขาดทุน) ดงัน้ี  

          

ตารางท่ี 4 แสดงบญัชีรายรับรวมและตน้ทุนรวมรายปี 

 

 

 

ปีที ่ รายรับรวม (ปี) ต้นทุนรวม (ปี) 

1 5,768,520 11,982,258 

2 5,919,720 2,602,976 

3 6,070,920 2,629,923 

4 6,222,120 2,664,021 

5 6,373,320 2,700,233 

6 6,889,703 2,739,388 

รวมเป็นเงนิ 37,244,303 25,318,800 
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ผลตอบแทนสุทธิของกจิการ 

ตารางท่ี 5 แสดงบญัชีก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 

ผลการวเิคราะห์ทางการเงินเพือ่วดัค่าของโครงการ  

ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุน ระยะเวลาคืนทุนแบบปรับค่าเวลา และ การวิเคราะห์ประมาณ

การผลตอบแทนตน้ทุนและกระแสการไหลเวียนของเงินของธุรกิจ เม่ือน าขอ้มูลไปค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ

ธุรกิจ (NPV) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) โดย

ก าหนดอตัราคิดลด (Effective rate) รถตูใ้หม่ 8.26% และรถตูเ้ก่า 10.9%                                                          

โดยจะวเิคราะห์แยกเป็น รถตู้ 15 ที่นั่ง และ 9  ที่นั่ง   

การวเิคราะห์ทางการเงนิเพือ่วดัความคุ้มค่าของโครงการ ประเภทรถตู้ 15 ที่นั่ง   

1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)  
โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 9.39 เดือน  สรุปไดว้า่ โครงการน้ีน่าลงทุน เน่ืองจากโครงการน่ีมี

ระยะเวลาโครงการ 6  ปี  ซ่ึงถือไดว้า่มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว  

 

ปีที ่ รายรับรวม (ปี) ต้นทุนรวม (ปี) ก าไร(ขาดทุน) ก าไร(ขาดทุน) สะสม 

1 5,768,520 11,982,258 -6,213,738 -6,213,738 

2 5,919,720 2,602,976 3,316,744 -2,896,994 

3 6,070,920 2,629,923 3,440,997 544,003 

4 6,222,120 2,664,021 3,558,099 4,102,102 

5 6,373,320 2,700,233 3,673,087 7,775,188 

6 6,889,703 2,739,388 4,150,314 11,925,503 

รวมเป็นเงนิ 37,244,303 25,318,800 11,925,503  15,236,063  
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2. ระยะเวลาคืนทุนปรับค่าของเวลา (Discounted Payback Period: DPB) 

เม่ือปรับมลูค่าเงินตามเวลา  โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 0.04 เดือน   สรุปไดว้า่ โครงการน้ีน่าลงทุน 

เน่ืองจากโครงการน่ีมีระยะเวลาโครงการ 6  ปี  ซ่ึงถือไดว้า่มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

3. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV)  

  โครงการมี NPV เท่ากบั 4,583,053   บาท  ซ่ึง NPV ท่ีค  านวณไดม้ากกวา่ 0  หมายความวา่ มลูค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงินสดรับมากกวา่มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายของโครงการ สรุปไดว้า่ โครงการน้ีน่าลงทุน 

4. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio)  

 โครงการมี B/C Ratio เท่ากบั 1.36   ซ่ึง B/C >1 หมายความว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บมีค่ามากกวา่ตน้ทุน 

หรือ โครงการมีก าไรจากการลงทุน   สรุปไดว้า่ โครงการน้ีน่าลงทุน 

5. อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) 

โครงการมี  IRR เท่ากบั 38.96%  ซ่ึงมากกวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ท่ี 8.26%  สรุปไดว้า่ โครงการน้ีให้

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 

การวเิคราะห์ทางการเงนิเพือ่วดัความคุ้มค่าของโครงการ ประเภทรถตู้ 9 ที่นั่ง   

1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)  
โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 11.21 เดือน  สรุปไดว้า่ โครงการน้ีน่าลงทุน เน่ืองจากโครงการน่ีมี

ระยะเวลาโครงการ 6  ปี  ซ่ึงถือไดว้า่มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว  
2. ระยะเวลาคืนทุนปรับค่าของเวลา (Discounted Payback Period: DPB) 
เม่ือปรับมลูค่าเงินตามเวลา  โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 3.39 เดือน   สรุปไดว้า่ โครงการน้ีน่าลงทุน 

เน่ืองจากโครงการน่ีมีระยะเวลาโครงการ 6  ปี  ซ่ึงถือไดว้า่มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว 
3. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV)  
  โครงการมี NPV เท่ากบั 2,440,935   บาท  ซ่ึง NPV ท่ีค  านวณไดม้ากกวา่ 0  หมายความวา่ มลูค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงินสดรับมากกวา่มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายของโครงการ สรุปไดว้า่ โครงการน้ีน่าลงทุน 
4. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio)  
 โครงการมี B/C Ratio เท่ากบั 1.32   ซ่ึง B/C >1 หมายความว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บมีค่ามากกวา่ตน้ทุน 

หรือ โครงการมีก าไรจากการลงทุน   สรุปไดว้า่ โครงการน้ีน่าลงทุน 
5. อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) 
โครงการมี  IRR เท่ากบั 31.35%  ซ่ึงมากกวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ท่ี 10.9%  สรุปไดว้า่ โครงการน้ีให้

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ประเภทรถตู้ 15 ที่นั่ง 

กรณีที่ 1 ธุรกจิมรีายรับลดลง 10% และ 20% โดยที่อตัราดอกเบีย้และต้นทุนคงที่ 

 รายรับลดลง 10%  มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 2,850,939  บาท     

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน B/C Ratio  เท่ากบั 1.22 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ IRR เท่ากบั 23.29% 

 รายรับลดลง 20%  มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 1,118,825  บาท     

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน B/C Ratio  เท่ากบั 1.09 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ IRR เท่ากบั 8.95% 

          สรุปไดว้า่ ณ อตัราคิดลดท่ี 8.26%  ถา้มีการเปล่ียนแปลงของรายรับท่ีลดลง 10% และ 20% โดย 

ท่ีอตัราดอกเบ้ียและตน้ทุนคงท่ี  โครงการของธุรกิจรถตูจ้ะเป็นโครงการท่ีมีความคุม้ค่าต่อการลงทุนและ 

มีความเป็นไปไดท้างการเงิน  

กรณีที่ 2 ธุรกจิมต้ีนทุนเพิม่ขึน้ 10% และ 20%โดยที่อตัราดอกเบีย้และรายรับคงที่ 

 ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 10%  มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 3,824,624  บาท     

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน B/C Ratio  เท่ากบั 1.28 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ IRR เท่ากบั 31.79% 

 ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 20%  มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 3,066,194  บาท     

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน B/C Ratio  เท่ากบั 1.22 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ IRR เท่ากบั 25.01% 

          สรุปไดว้า่ ณ อตัราคิดลดท่ี 8.26%  ถา้มีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 10% และ 20% 

โดยท่ีอตัราดอกเบ้ียและตน้ทุนคงท่ี  โครงการของธุรกิจรถตูจ้ะเป็นโครงการท่ีมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน 

และมีความเป็นไปไดท้างการเงิน 

กรณีที่ 3 ธุรกจิมรีายรับลดลง 10% และต้นทุนเพิม่ขึน้ 10% 

 มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 2,092,510  บาท  อตัราส่วนผลตอบแทน 

ต่อตน้ทุน B/C Ratio  เท่ากบั 1.16 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ IRR เท่ากบั 16.85% 

          สรุปไดว้า่ ณ อตัราคิดลดท่ี 8.26%  ถา้มีการเปล่ียนแปลงของรายรับลดลง 10% และตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 10%  
โครงการของธุรกิจรถตูจ้ะเป็นโครงการท่ีมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน และมีความเป็นไปไดท้างการเงิน 
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กรณีที่ 4 ธุรกจิมรีายรับจะลดลงได้ถึงกี ่% ที่โครงการยงัคุ้มทุน 

 มีรายรับลดลงไดถึ้ง 20% โครงการยงัคุม้ทุน มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV)  
เท่ากับ 1,118,825  บาท  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน B/C Ratio  เท่ากับ 1.09 อัตราผลตอบแทนภายใน

โครงการ IRR เท่ากบั 8.95% 

          สรุปไดว้า่ ณ อตัราคิดลดท่ี 8.26%  ธุรกิจมีรายรับลดลงไดถึ้ง 20% โครงการของธุรกิจรถตูย้งัคง 

เป็นโครงการท่ีมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน และมีความเป็นไปไดท้างการเงิน 

กรณีที่ 5 ธุรกจิมต้ีนทุนจะเพิม่ขึน้ได้ถึงกี ่% ที่โครงการยังคุ้มทุน 

 มีตน้ทุนเพ่ิมข้ึนไดถึ้ง 45%  โครงการยงัคุม้ทุน มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV)  
เท่ากับ 1,170,121  บาท  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน B/C Ratio  เท่ากับ 1.07 อัตราผลตอบแทนภายใน

โครงการ IRR เท่ากบั 9.23% 

          สรุปไดว้า่ ณ อตัราคิดลดท่ี 8.26%  ธุรกิจมีตน้ทุนเพ่ิมข้ึนไดถึ้ง 45% โครงการของธุรกิจรถตู ้

ยงัคงเป็นโครงการท่ีมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน และมีความเป็นไปไดท้างการเงิน 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ประเภทรถตู้ 9 ที่นั่ง 

กรณีที่ 1 ธุรกจิมรีายรับลดลง 10% และ 20% โดยที่อตัราดอกเบีย้และต้นทุนคงที่ 

 รายรับลดลง 10%  มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 1,431,740  บาท     

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน B/C Ratio  เท่ากบั 1.19 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ IRR เท่ากบั 17.79% 

 รายรับลดลง 20%  มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 422,545  บาท     

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน B/C Ratio  เท่ากบั 1.06 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ IRR เท่ากบั 5.16% 

          สรุปไดว้า่ ณ อตัราคิดลดท่ี 10.9%  ถา้มีการเปล่ียนแปลงของรายรับท่ีลดลง 10% และ 20% โดย 
ท่ีอตัราดอกเบ้ียและตน้ทุนคงท่ี  โครงการของธุรกิจรถตูจ้ะเป็นโครงการท่ีมีความคุม้ค่าต่อการลงทุนและ 
มีความเป็นไปไดท้างการเงิน  

 กรณีที่ 2 ธุรกจิมต้ีนทุนเพิม่ขึน้ 10% และ 20%โดยที่อตัราดอกเบีย้และรายรับคงที่ 

 ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 10%  มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 2,019,386  บาท     

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน B/C Ratio  เท่ากบั 1.25 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ IRR เท่ากบั 25.45% 
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 ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 20%  มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 1,597,837  บาท     

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน B/C Ratio  เท่ากบั 1.19 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ IRR เท่ากบั 19.81% 

          สรุปไดว้า่ ณ อตัราคิดลดท่ี 10.9%  ถา้มีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 10% และ 20% 

โดยท่ีอตัราดอกเบ้ียและตน้ทุนคงท่ี  โครงการของธุรกิจรถตูจ้ะเป็นโครงการท่ีมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน 

และมีความเป็นไปไดท้างการเงิน 

กรณีที่ 3 ธุรกจิมรีายรับลดลง 10% และต้นทุนเพิม่ขึน้ 10% 

 มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 1,010,191  บาท  อตัราส่วนผลตอบแทน 

ต่อตน้ทุน B/C Ratio  เท่ากบั 1.13 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ IRR เท่ากบั 12.39% 

          สรุปไดว้า่ ณ อตัราคิดลดท่ี 10.9%  ถา้มีการเปล่ียนแปลงของรายรับลดลง 10% และตน้ทุน 

เพ่ิมข้ึน 10%  โครงการของธุรกิจรถตูจ้ะเป็นโครงการท่ีมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน และมีความเป็นไปได ้

ทางการเงิน 

กรณีที่ 4 ธุรกจิมรีายรับจะลดลงได้ถึงกี ่% ที่โครงการยงัคุ้มทุน 

 มีรายรับลดลงไดถึ้ง 15% โครงการยงัคุม้ทุน มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV)  
เท่ากบั 927,142  บาท  อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน B/C Ratio  เท่ากบั 1.12 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 

IRR เท่ากบั 11.39% 

          สรุปไดว้า่ ณ อตัราคิดลดท่ี 10.9%  ธุรกิจมีรายรับลดลงไดถึ้ง 15% โครงการของธุรกิจรถตูย้งัคง 

เป็นโครงการท่ีมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน และมีความเป็นไปไดท้างการเงิน 

กรณีที่ 5 ธุรกจิมต้ีนทุนจะเพิม่ขึน้ได้ถึงกี ่% ที่โครงการยังคุ้มทุน 

 มีตน้ทุนเพ่ิมข้ึนไดถึ้ง 35%  โครงการยงัคุม้ทุน มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV)  
เท่ากับ 1,790,306  บาท  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน B/C Ratio  เท่ากับ 1.11 อัตราผลตอบแทนภายใน

โครงการ IRR เท่ากบั 11.73% 

          สรุปไดว้า่ ณ อตัราคิดลดท่ี 10.9%  ธุรกิจมีตน้ทุนเพ่ิมข้ึนไดถึ้ง 35% โครงการของธุรกิจรถตู ้

ยงัคงเป็นโครงการท่ีมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน และมีความเป็นไปไดท้างการเงิน 



 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                               881  
 

บทสรุป 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มลูแนวโนม้ธุรกิจรถตูรั้บจา้งภาคตะวนัออก (กรณีศึกษา บริษทั SSK TRANSPORT AND 

SERVICE) พบวา่ธุรกิจรถตูรั้บจา้งประเภท 15 ท่ีนัง่ มีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 9 เดือน และเม่ือปรับค่าของเวลาแลว้มี

ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 0.04 เดือน  มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากบั 4,583,053  บาท อตัราส่วนของ

ผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio)  เท่ากบั 1.36  อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)  38.96%  ซ่ึงมากกวา่ 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ท่ี 8.26%  สรุปไดว้า่ โครงการน้ีใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า พบวา่ธุรกิจรถตูรั้บจา้งประเภท 9 ท่ีนัง่ มี

ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 11 เดือน และเม่ือปรับค่าของเวลาแลว้มีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 3 เดือน  มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของ

โครงการ (NPV) เท่ากบั 2,440,935  บาท อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio)  เท่ากบั 1.32  อตัรา

ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)  31.35%  ซ่ึงมากกวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ท่ี 10.9%  สรุปไดว้า่ โครงการน้ีให้

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า  

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ประเภทรถตู ้15 ท่ีนัง่ หากพิจารณาในแง่

ส่งผลกระทบต่อมลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) พบวา่ภายใตอ้ตัราคิดลด 8.26% ซ่ึงสรุปไดว้า่ ถา้มีการเปล่ียนแปลงของ

รายไดท่ี้ลดลงถึง 20% โครงการจดัตั้งธุรกิจยงัคงคุม้ค่าแก่การลงทุนและมีความเป็นไปไดใ้นทางการเงิน  และหาก

พิจารณาในแง่ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) ไม่วา่รายไดจ้ะลดลง 10-20% กิจการยงัคงมีความคุม้ค่า

แก่การลงทุน และหากพิจารณาในแง่อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ความอ่อนไหวของรายรับท่ีลดลง 10-

20% กิจการกย็งัคงมีความคุม้ค่าแก่การลงทุน ประเภทรถตู ้9 ท่ีนัง่ หากพิจารณาในแง่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ (NPV) พบวา่ภายใตอ้ตัราคิดลด 10.9% ซ่ึงสรุปไดว้า่ ถา้มีการเปล่ียนแปลงของรายไดท่ี้ลดลงถึง 15% โครงการ

จดัตั้งธุรกิจยงัคงคุม้ค่าแก่การลงทุนและมีความเป็นไปไดใ้นทางการเงิน  และหากพิจารณาในแง่ อตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) ไม่วา่รายไดจ้ะลดลง 10-15% กิจการยงัคงมีความคุม้ค่าแก่การลงทุน และหาก

พิจารณาในแง่อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ความอ่อนไหวของรายรับท่ีลดลง 10-15% กิจการกย็งัคงมี

ความคุม้ค่าแก่การลงทุน 

ข้อเสนอแนะ 

จากขอ้มูลและผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนจากการประกอบกิจการธุรกิจรถตูอ้ยู่ในเกณฑท่ี์คุม้ค่าแก่

การลงทุน สามารถท่ีจะขยายกิจการโดยการซ้ือรถตูเ้พ่ิมข้ึนเพ่ือไปประมูลงานกบัโรงงานอ่ืนไดแ้ละสามารถรับงาน

ทวัร์ไดม้ากข้ึน โดยปัจจยัท่ีท าใหกิ้จการเกิดความอ่อนไหวมากท่ีสุดคือ รายได ้
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ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่มีผูป้ระกอบการธุรกิจรถตูเ้ป็นจ านวนมากจึงมีการแข่งขนัสูง ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้ง

มีการศึกษาขอ้มูลตลาดและคู่แข่งขนัใหดี้ก่อนจะท าธุรกิจรถตู ้ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดท้ าการวิเคราะห์  SWOT ธุรกิจรถตู้

รับจา้งเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นจุดสนใจและเป็นทางเลือกใหก้บัลกูคา้ ดงัน้ี 

จุดแข็ง (Strengths) 

1) มีการบริการท่ีดีเยี่ยมสามารถติดต่อไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

2) พนกังานขบัรถมีความสุภาพนอบนอ้มเอาใจใส่ลกูคา้และขบัรถดว้ยความระมดัระวงัไม่ประมาท และส่ง

ลกูคา้ถึงบา้นอยา่งปลอดภยั 

3) รถอยูใ่นสภาพท่ีใหม่และสะอาดอยูเ่สมอ พร้อมใหบ้ริการ 

4) ในรถตูมี้ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ทีวี วีดีโอ เพลง คาราโอเกะ 

5) มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัโดยจะมีระบบติดตามรถ GPS  

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) ใชต้น้ทุนเยอะ ในกรณีท่ีไม่มีเงินทุนส ารองอาจจะตอ้งกูเ้งินจากธนาคาร 

2) รถตูข้องบริษทั SSK TRANSPORT AND SERVICE มีจ านวนจ ากดั กรณีรถไม่พอใชต้อ้งเรียกบริการ

จากบริษทัรถตูท่ี้ว่ิงร่วมกนั 

3) บริษทั SSK TRANSPORT AND SERVICE เป็นบริษทัเล็กและเพ่ึงเปิดกิจการอาจไม่เป็นท่ีรู้จกัของ

โรงงานใหญ่ๆในนิคมอุตสาหกรรม เป็นผลท าใหไ้ปประมลูงานไม่ค่อยได ้ 

โอกาส (Opportunities) 

1) ดว้ยรถตูท่ี้มีความคล่องตวัสูงท าใหบ้ริษทัใหญ่หลายบริษทัท่ีเคยใชร้ถบสัเปล่ียนมาใชร้ถตูเ้พ่ิมมากข้ึน 

2) บริษัท SSK TRANSPORT AND SERVICE ได้รับความสนใจจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปิดใหม่

เน่ืองจากใหร้าคาประมลูท่ีต ่ากวา่บริษทัรถตูใ้หญ่ๆท่ีร่วมแข่งประมลู 

3) นกัท่องเท่ียวท่ีมากนัเป็นกลุ่มเลก็นิยมใชร้ถตูม้ากข้ึน 
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อุปสรรค (Threats) 

1) ผูป้ระกอบการรายอ่ืนมีการตดัราคาการใหบ้ริการ 

2) มีคู่แข่งค่อนขา้งมากทั้งผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายยอ่ย 

3) ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการท าธุรกิจรถตูท่ี้มากข้ึนท าให้รายไดข้องรถตูบ้ริษทั SSK TRANSPORT AND 

SERVICE ลดลง 

4) การท าสัญญากบัโรงงานท่ีจา้งรถตูว่ิ้งรับ-ส่งพนกังานค่อนขา้งมีระยะสั้นเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 6 ปี 

โรงงานอาจจะไม่ต่อสญัญาจา้งท าใหร้ายไดข้อง รถตูบ้ริษทั SSK TRANSPORT AND SERVICE ลดลง 

5) กรณีรถตูอ้ยูใ่นระหวา่งซ่อมหรือเกิดอุบติัเหตุรายไดข้องบริษทัจะหายไปเป็นจ านวนมาก เช่น 

 รถท่ีว่ิงรับ-ส่งพนกังานถา้รถเสียตอ้งเรียกบริษทัรถตูท่ี้ร่วมว่ิงและจ่ายค่าว่ิงงานใหก้บับริษทันั้น 
 รถท่ีว่ิงรับงานทวัร์ถา้รถเสียลูกคา้กไ็ปจา้งบริษทัอ่ืน 
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การประเมินระดบัคุณภาพการบริการงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายบ ารุงรักษา
ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย กรณศึีกษา ผู้ผลติไฟฟ้าอสิระขนาดเลก็ 

The Service Quality Assessment of Electrical Equipment Maintenance 
Electrical Maintenance Division, Electricity Generating Authority of Thailand 

A Case Study of the Small Power Producer  
วรวชิ ทองเนือ้ดี1 และ ธนธร วชิรขจร2 

Worawit Thongnuedee and Thanathorn Vajirakachorn 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการงาน

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเป็นกรณีศึกษา ผูผ้ลิตไฟฟ้า
อิสระขนาดเลก็ เพ่ือใหท้ราบถึงขอ้เสนอแนะของลูกคา้ในการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการบริการและผลิตภณัฑใ์ห้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนท่ี
เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระขนาดเล็ก จ านวน 226 คน วิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้การจดักลุ่มของค าถามย่อยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั ในการสร้างตวัช้ีวดัการประเมินระดบัคุณภาพการบริการ  ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์
ข้อมูลระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการ สามารถจัดกลุ่มปัจจัยการประเมิน  ได้ทั้ งส้ิน                   
5 องคป์ระกอบดงัน้ี 1.) การบริหารจดัการ, 2.) ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน, 3.) การส่งมอบคุณค่าในงานบริการ   
4.) การตอบสนองความตอ้งการลกูคา้, 5.) ความสามารถในการรับงานบ ารุงรักษา                        
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

Abstract 
This study attempted to explore the level of customer satisfaction towards the service quality of electrical 

equipment maintenance by Electrical Maintenance Division, Electricity Generating Authority of Thailand which 
studied only Small Power Producers. It also aimed to obtain the customer’s feedback in order to improve the 
quality of services and products to meet customer’s requirements. Data was collected from 226 employees who 
work in Small Power producers using questionnaires. Factor analysis was performed to group the relevant sub-
question and develop indicators to evaluate the quality of service. As a result, the analysis of customer satisfaction 
towards service quality can be grouped into five element; 1.) management, 2.) ability of workers, 3.) service value 
delivery, 4.) responsiveness to customer needs, 5.) ability of getting maintenance work.  
Keywords: Service Quality, Electrical Equipment Maintenance,  Electricity Generating Authority of Thailand 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จ. กรุงเทพฯ 10400 email: worawitenergy@gmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 

  

การใหบ้ริการงานบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ประกอบดว้ยลูกคา้ 2 

กลุ่ม คือ ลูกคา้ภายใน กฟผ. ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าทั้งหมดของ กฟผ. จ านวน 40 โรงไฟฟ้า และ ลูกคา้ภายนอก กฟผ. 

ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระขนาดใหญ่ (Independent Power Producer : IPPs) ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระขนาดเลก็(Small Power 

Producer : SPPs) และโรงไฟฟ้าต่างประเทศ จากแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (ฉบบั

ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) พบว่า แผนพฒันาพลงังานทดแทน และพลงังานทางเลือก ร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) 

(Alternative Energy Development Plan : AEDP 2012-2021) มี “นโยบาย ใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 

เพ่ือทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลใหไ้ดอ้ย่างนอ้ยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี” ตามตารางท่ี 1 จึงท าใหจ้ านวนโรงไฟฟ้าท่ีใช้

เช้ือเพลิงฟอสซิลบางส่วน เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ถกูทดแทนดว้ย โรงไฟฟ้าประเภทพลงังานหมุนเวียน เป็นผล

ให้ตลาดในกลุ่มธุรกิจ ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระขนาดเลก็ประเภทเช้ือเพลิงชีวมวลมีการเติบโตสูง เม่ือเทียบกบัโรงไฟฟ้า

ประเภทอ่ืนๆ ตามตารางท่ี 2 

ตารางที่ 1 แสดงการเติบโตของกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าในแต่ละประเภท (หน่วย : MW.) 

ประเภทโรงไฟฟ้า 2557 2566 
(10 ปีขา้งหนา้) 

% การเติบโต 

EGAT 15,551 18,289 18% 
IPP 14,342 17,109 19% 
SPP,VSPP 7,426 14,683 100% 

Cogeneration 3,839 6,863 79% 
Renewable energy 3,407 7,820 130% 

รวม 39,244 62,062 44% 
ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ตารางที่ 2 แสดงก าลงัการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าเอกชนท่ีเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระขนาดเลก็ 

ปี SPP SPP 
Co-gen 

SPP 
Renewable 

สดัส่วน 
Co-gen VS. Renew. 

2556 6,299 3,553 2,746 56% 44% 
2562 13,197 6,806 6,391 51% 49% 
2573 13,955 6,545 9,612 40% 60% 

ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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โรงไฟฟ้าเอกชนท่ีเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระขนาดเล็ก จึงเป็นตลาดท่ีมีโอกาสในการสร้างรายไดใ้นการด าเนิน

กิจการ แต่ปัจจุบันธุรกิจงานบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้ามีคู่แข่งขันจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผูผ้ลิต (Original 

Equipment Manufacturer : OEM) หรือ ผูใ้หบ้ริการงานบ ารุงรักษา (Service Provider)  
ดังนั้น เพ่ือให้งานบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้าของ กฟผ. สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั(Competitive Advantage) 
จึงมีความจ าเป็นตอ้งประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมซ่ึงเป็นผลสะทอ้น 
(Feedback) จากการใช้บริการงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของ กฟผ. เพ่ือน าไปปรับปรุงคุณภาพการบริการให้
เหมาะสม รวมทั้งการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ
ของสายงาน   
 
วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการบริการ ของฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

2. เพ่ือสร้างตวัช้ีวดัในการประเมินระดบัคุณภาพการบริการของลูกคา้ต่องานบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

3. เพ่ือทราบขอ้เสนอแนะของลกูคา้ต่องานบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. น าขอ้มลูท่ีไดม้าใชใ้นการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการบริการและผลิตภณัฑข์อง กฟผ. 
2. ใชใ้นการพิจารณาขยายการใหบ้ริการในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนท่ีเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระขนาดเลก็  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดมี้การรวบรวม วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีรวมไปถึงผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้น
คุณภาพการบริการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ทฤษฎคุีณภาพการบริการ 

 

ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการตัดสินคุณภาพของการบริการ มี 10 ด้าน ดังน้ี 1.) ความไวว้างใจได ้

(Reliability),  2.) การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness), 3.) ความสามารถของผูใ้หบ้ริการ (Competence),  
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4.) การเขา้ถึงการบริการ (Access), 5.) ความมีอธัยาศยั (Courtesy) 6.) การติดต่อส่ือสาร (Communication), 7.) ความ

น่าเช่ือถือ (Credibility), 8.) ความปลอดภยั (Security), 9.) การเขา้ใจและการรู้จกัลูกคา้ (Understanding / Knowing 

the customer),  10.) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)  

จากนั้ นการตัดสินคุณภาพของการบริการ ได้ถูกพัฒนาเป็นเคร่ืองมือประเมินคุณภาพบริการท่ีเรียกว่า 

“SERVQUAL” ประกอบดว้ยปัจจยัในการประเมินคุณภาพใหเ้หลือเพียง 5 ดา้น (Dimensions) ดงัน้ี (Parasuraman et 

al., 1988: 23 อา้งอิงใน ขวญั พิพฒันสุขมงคล  2551 :10) 

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) บริการท่ีให้แก่ผูรั้บบริการต้องแสดงให้เห็นว่าผูรั้บบริการ

สามารถคาดคะเนคุณภาพการบริการไดช้ดัเจน เช่น สถานท่ีใหบ้ริการ มีความสะดวก สบายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ี

ใชใ้นการใหบ้ริการ สวยงาม ทนัสมยั เป็นตน้ 

2. ความน่าเช่ือถือ หรือไววางใจได้  (Reliability) ผู ้ให้บริการมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ท าให้

ผูรั้บบริการเกิดความรู้สึกไวว้างใจได ้วา่การใหบ้ริการมีความถกูตอ้งเท่ียงตรง 

3. การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) ผูใ้หบ้ริการมีความพร้อมและเต็มใจท่ีจะใหบ้ริการ สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดต้ามตอ้งการ 

4. การให้ความมัน่ใจ (Assurance) ผูใ้ห้บริการมีความรู้ และมีอธัยาศยัท่ีดีในการให้บริการและความสามารถ

ของผูใ้หบ้ริการส่งผลใหผู้รั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ 

5. การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) ผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการโดยค านึงถึงจิตใจ และ
ความแตกต่างของผูรั้บบริการการตามลกัษณะของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

วิลาวลัย ์จนัทราวดี (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ชาวญ่ีปุ่นท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ

ของโรงแรมคิงรอยลัการ์ เดน้ทอิ์นน ์ถนนสาทรใต ้กรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบั

มาก ดา้นความเช่ือถือ ไดแ้ก่ พนกังานของโรงแรมสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างถกูตอ้งตั้งแต่แรก และการจองหอ้งพกั

มีความน่าเช่ือถือ  

เจริญ มีสิน (2550) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแก่งกระจาน ในทศันะ

ของผูใ้ชบ้ริการ พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ

แก่งกระจาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ี

บริการเป็นอนัดบัแรก  

คมสัน นาคะกุล (2553) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของพนกังานบ ารุงรักษาระบบส่งก าลงัไฟฟ้าต่อ

คุณภาพการบริการเครือข่ายวิทยุวีเอชเอฟของฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า 
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ความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบคุณภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากล าดบัแรกคือ ดา้นความ

มัน่ใจ ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติังานมีกิริยามารยาทท่ีดีเม่ือมาขอรับบริการ 

ปิยะพล พุ่มเพ็ชร์ (2552) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการของศูนยบ์ริการ บริษทั โตโยตา้มหานคร 

จ ากดั พบว่า ความคาดหวงัของลูกคา้ต่องานบริการท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ ความไวว้างใจของผูใ้ห้บริการ (assurance) 

และความเอาใจใส่ของผูใ้หบ้ริการ (Empathy)              

สิ ริวรรณ คงชุม (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การประเมินคุณภาพบริการของงานหอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่ ลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการตอ้งการใหเ้พ่ิมสาธารณูปโภคภายในหอพกั เพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น 

ความพึงพอใจในงานวิจยัดงักล่าวจึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
 

3. ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนท่ีเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระขนาดเล็ก (Small Power 

Producer : SPPs) ซ่ึงเคยใช้บริการของ กฟผ. จ านวน 12 โรงไฟฟ้า มีพนกังานรวมกนั 550 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา จากตารางค านวณของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan:1970) ก าหนดค่าความ

เช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จะไดพ้นกังานเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 226 คน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภุมิ (Primary Data) โดยเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ 

(Quota Sampling) เก็บขอ้มูลจากโรงไฟฟ้าต่างๆ ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าในเครือของแต่ละบริษทั และใชแ้บบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบ่งเน้ือหาจากแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โดยใชปั้จจยัดา้นคุณภาพการบริการ 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น โดยเป็นค าถามปลายเปิด (Open – ended)  

การวิเคราะห์ขอ้มูลด าเนินการโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยการทดสอบสมมุติฐาน

ในการศึกษาคร้ังน้ีโดยใชส้ถิติพ้ืนฐานประกอบการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผูว้ิจยัจะน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการ

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution)  จากนั้นน าเสนอขอ้มลูดว้ย

การแสดงในรูปแบบของตารางแสดงจ านวน ในรูปร้อยละ (Percentage)  

ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

1.) การวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น โดยใช้ค่ามาตราวดัแบบประเมินค่าความพึงพอใจตาม

แนวคิดของ Likert Scale  
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2) วิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพ่ือจดักลุ่มค าถามยอ่ยท่ีมีความสมัพนัธ์กนัไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการศึกษา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 71.24            
อายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 47.78 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 183 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 80.93 ต าแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้า จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20 และมีประสบการณ์ท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี 
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75  

 
ข้อมูลการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการ ของฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้า

ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 

ด้านรูปลักษณ์การให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ อนัดับแรกคือ การติดต่อประสานงาน
ระหวา่งงานบ ารุงรักษาระหว่างลูกคา้กบัผูค้วบคุมงาน (Area Manager) (ค่าเฉล่ีย 4.55) รองลงมาคือ ความพร้อมของ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า(ค่าเฉล่ีย 4.51) และการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการเพ่ือให้ลูกคา้
พิจารณาก่อนรับงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้านความน่าเช่ือถือในบริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
อนัดบัแรกคือ ความรู้ความสามารถของผูป้ฎิบติังานต่องานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและมีขั้นตอนการปฏิบติัท่ี
ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้(ค่าเฉล่ีย 4.40) ด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจ อนัดบัแรกคือ ความสามารถในการปฏิบติังานไดต้ามขอบเขตงานท่ีลูกคา้ก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.41) ด้านการให้
ความมั่นใจกับลูกค้า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ อนัดบัแรกคือ ปฏิบติังานโดยไม่มีการแกไ้ขงานหลงัการ
ตรวจรับงานหลงังานบ ารุงรักษาแลว้เสร็จ (ค่าเฉล่ีย 3.88) ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ รับบริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ อนัดบัแรกคือ การประชุมปิดงานมีการสรุปผลการปฏิบติังานใหล้กูคา้ทราบ
พร้อมขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.53)  

 
การวเิคราะห์ข้อมูลระดับความพงึพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการ ของฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เพือ่สร้างตัวช้ีวดัในการประเมินระดับคุณภาพการบริการด้วยวธีิ Factor Analysis  

 
จากการใช้หลักการ Principle Component Analysis โดยปัจจัย ท่ี มี ค่า Eigenvalues มากกว่า 1 และมีค่า 

Cumulative % มากกว่าร้อยละ 60 สามารถพิจารณาไดว้่าควรมี 5 Factor จากนั้นท าการหมุนแกนดว้ยวิธี Varimax 
เพ่ือใหไ้ด ้Factor ข้ึนมาใหม่ท่ีท าใหต้วัแปรแต่ละตวัสมัพนัธ์(Loading) กบั Factor เพียงตวัเดียว เม่ือไดต้วัแปรท่ีมีใน
แต่ละ Factor แลว้ก็มาท าการตั้งช่ือ Factor ใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปรในแต่ละ Factor จึงก าหนดนิยามของ Factor ท่ีได้
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ดงัน้ี Factor 1 การบริหารจดัการ, Factor 2 ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน, Factor 3 การส่งมอบคุณค่าในงานบริการ,          
Factor 4 การตอบสนองความตอ้งการลกูคา้,  Factor 5 ความสามารถในการรับงานบ ารุงรักษา 

 
การตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กบั Factor ที่ได้มีการจัดกลุ่ม 
ด้วยวธีิ One-Way ANOVA 
 

ด้านเพศ พบว่า เพศท่ีมีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ (Factor4) ท่ี
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญ 0.05 (Sig = 0.027) ด้านอายุ พบวา่ อายท่ีุมีความแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจในการส่งมอบคุณค่าในงานบริการ (Factor3) ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 (Sig = 0.042) ด้านระดับการศึกษา  พบว่า ระดับการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ตอบสนองความต้องการลูกค้า (Factor4) ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 (Sig = 
0.042)  และระดับการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันมีความพึงพอใจในความสามารถในการรับงานบ ารุงรักษา 
(Factor5) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (Sig = 0.018) ด้านต าแหน่ง พบวา่ ต าแหน่ง
งานท่ีมีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ (Factor4) ท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (Sig = 0.020)  และระดบัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจใน
ความสามารถในการรับงานบ ารุงรักษา (Factor5) ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (Sig 
= 0.047) ด้านประสบการณ์ท างาน พบวา่ ประสบการณ์ท างานท่ีมีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในความสามารถ
ของผูป้ฏิบติังาน(Factor2) ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (Sig = 0.017) 
 
อภิปรายผล 
 

หลงัจากสรุปผลของการวิจยัไดน้ ามาอภิปรายผลของการศึกษาอา้งอิงตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา ดงัน้ี 
 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการ ของฝ่าย บ ารุงรักษาไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การติดต่อประสานงาน
ระหว่างงานบ ารุงรักษาระหว่างลูกคา้กบัผูค้วบคุมงาน (Area Manager) ในกรณีท่ีมีการติดต่อขอ้มูลงานบ ารุงรักษา
หน้า Site งานหรือติดตามความกา้วหน้างานในภาพรวมทั้งหมดลูกคา้สามารถหาขอ้มูลไดท่ี้ ผูค้วบคุมงาน (Area 
Manager) ท าใหมี้ความสะดวกในการรายงานสถานะงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจริญ มีสิน (2550) ท่ีพบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีบริการเป็นอนัดบัแรก 

ดา้นความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจได ้ (Reliability) พบว่า ลกูคา้มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความรู้ความสามารถ
ของผูป้ฎิบติังานต่องานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและมีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้เน่ืองจาก
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ในการปฏิบติังานลกูคา้สามารถตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบติังาน(Work Instruction) ไดทุ้กขั้นตอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ คมสัน นาคะกุล (2553) ท่ีพบว่า ความพึงพอใจในระดับมากล าดับแรกคือด้านความมั่นใจ คือ 
ผูป้ฏิบติังานมีกิริยามารยาทท่ีดีเม่ือมาขอรับบริการ และมีความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการตรวจสอบงาน 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสามารถใน
การปฏิบติังานไดต้ามขอบเขตงานท่ีลูกคา้ก าหนด ท าให้ในการรับงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย สามารถรับงานภายใตเ้ง่ือนไขท่ีลูกคา้ก าหนด รวมทั้งตอบรับความตอ้งการเพ่ิมเติมท่ีลูกคา้
ร้องขอใหป้ฏิบติัเพ่ิมเติมระหวา่งงานบ ารุงรักษาได ้

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ปฏิบติังานโดยไม่มีการแกไ้ขงาน
หลงัการตรวจรับงานหลงังานบ ารุงรักษาแลว้เสร็จ จึงท าใหล้กูคา้เช่ือวา่ในกรณีท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รับด าเนินการงานบ ารุงรักษาจะไดง้านท่ีมีคุณภาพงานท่ีดี และมีความมัน่ใจในการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าไปจนถึง
ก าหนดการงานบ ารุงรักษาในคร้ังต่อไปโดยไม่มีการหยดุเดินเคร่ือง 

ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การ
ประชุมปิดงานมีการสรุปผลการปฏิบติังานใหล้กูคา้ทราบพร้อมขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน เน่ืองจากลูกคา้
สามารถท่ีจะเขา้ใจภาพรวมงานบ ารุงรักษา รวมถึงขอ้เสนอแนะ ท่ีควรปฏิบติัหลงังานบ ารุงรักษาแลว้เสร็จเพ่ือใชใ้น
การวางแผนงานบ ารุงรักษาในคร้ังต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ที ่2 เพือ่สร้างตัวช้ีวดัในการประเมินระดับคุณภาพการบริการของลูกค้าต่องานบริการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
 

Factor 1 การบริหารจดัการ ประกอบดว้ย การปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของลูกคา้ การปฏิบติังานตาม
แผนงานบ ารุงรักษาท่ีไดมี้การตกลงร่วมกนักบัลูกคา้ การส่งผูป้ฏิบติังานเขา้สนบัสนุนระหว่างการเร่ิมเดินเคร่ือง
โรงไฟฟ้าหลงังานบ ารุงรักษาแลว้เสร็จ ระยะเวลาการรับประกนัผลงานการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ไฟฟ้า และความมี
มนุษยส์ัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานต่อลกูคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยะพล พุ่มเพช็ร์ (2552) พบว่า ความคาดหวงั
ของลูกคา้ต่องานบริการท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ ความไวว้างใจของผูใ้ห้บริการ (assurance) และความเอาใจใส่ของผู ้
ใหบ้ริการ (Empathy)              

Factor 2 ความสามารถของผู ้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การติดต่อประสานงานเพ่ือติดตามผลของงาน
บ ารุงรักษาระหว่างช่วงเวลาการรับประกนัผลงาน ความรู้ความสามารถของผูป้ฎิบติังานต่องานบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ไฟฟ้า และมีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชัดเจนสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิไลพร เยย้กระโทก 
(2551)  พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของ พนักงานธนาคารออมสินท่ีมีความรู้ และสามารถให้
ขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง 

Factor 3 การส่งมอบคุณค่าในงานบริการ ประกอบดว้ย การเยี่ยมเยือนลูกคา้หลงัจบงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ไฟฟ้า การใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงขอบเขตงานบ ารุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนเร่ิมงาน ขั้นตอนการแจง้งาน
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าตามวาระ และการถ่ายประสบการณ์งานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับลูกค้า ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณวดี พฒันชยั (2551) พบวา่ ความพึงพอใจในบริการท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ ความเต็มใจ
ในการใหบ้ริการ ความพร้อมในการบริการเม่ือลกูคา้ร้องขอใหช่้วยเหลือ 

Factor 4 การตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ ประกอบดว้ย ความรวดเร็วในการเขา้แกไ้ขปัญหากรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน  (Emergency Case) สามารถปฏิบัติงานได้ตามงบประมาณท่ีลูกค้าก าหนด ช่องทางการค้นหาข้อมูล
ผลิตภณัฑแ์ละบริการงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และปฏิบติังานไดต้ามช่วงเวลาท่ีลูกคา้ก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เจริญ มีสิน (2550) พบว่า บริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงท าให้เกิดความพึง
พอใจ คือ การบริการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน การก าหนดขั้นตอนการให้บริการท่ีชดัเจน และระยะยเวลาท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติัการตรงกบัท่ีแจง้มา  

Factor 5 ความสามารถในการรับงานบ ารุงรักษา ประกอบดว้ย มีการเขา้ส ารวจหนา้งานก่อนการยื่นเสนอราคา
งานเพ่ือสามารถประเมินราคางานไดค้รอบคลุมงานทั้งหมด การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา กรณีเกิดปัญหาจาก
งานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับงานบ ารุงรักษา  ไดแ้ก่ นัง่ร้าน ตู้
คอนเทรนเนอร์ และรถเครน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริวรรณ คงชุม (2552) พบว่า ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
ตอ้งการใหเ้พ่ิมสาธารณูปโภคภายในหอพกั เพ่ิมมากข้ึน  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง การประเมินระดบัคุณภาพการบริการงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระขนาดเลก็ สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการบริการมากท่ีสุดในแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นรูปลกัษณ์การให้บริการ คือ 
การติดต่อประสานงานระหว่างงานบ ารุงรักษาระหว่างลูกคา้กบัผูค้วบคุมงาน (Area Manager), ดา้นความน่าเช่ือถือ
ในบริการ คือ ความรู้ความสามารถของผูป้ฎิบัติงานต่องานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและมีขั้นตอนการปฏิบัติท่ี
ชดัเจนสามารถตรวจสอบได,้ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการกบัลูกคา้ คือ ความสามารถในการปฏิบติังานไดต้าม
ขอบเขตงานท่ีลูกคา้ก าหนด, ดา้นการใหค้วามมัน่ใจกบัลกูคา้ คือ ปฏิบติังานโดยไม่มีการแกไ้ขงานหลงัการตรวจรับ
งานหลงังานบ ารุงรักษาแลว้เสร็จ และดา้นการเข้าใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ อนัดับแรกคือ การ
ประชุมปิดงานมีการสรุปผลการปฏิบติังานใหล้กูคา้ทราบพร้อมขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ สามารถสรุปได้ 5 องค์ประกอบ คือ           
1.) การบริหารจดัการ, 2.) ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน, 3) การส่งมอบคุณค่าในงานบริการ, 4.) การตอบสนอง
ความตอ้งการลกูคา้, 5.) ความสามารถในการรับงานบ ารุงรักษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

ด้านรูปลักษณ์การให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ือง ช่องทางการคน้หา
ขอ้มูลผลิตภณัฑ์และบริการงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เน่ืองจาก ช่องทางการติดต่อในปัจจุบนัถึงแมจ้ะมี Web 
Site ในการคน้หาขอ้มูล แต่ Web Site ดงักล่าวยงัขาดรายละเอียดขอบเขตงานบ ารุงรักษาท่ีสามารถด าเนินการได ้
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ดังนั้ นจึงควรมีการปรับปรุง Web Site ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของ กฟผ. ได้มากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจวา่จา้งงาน ด้านความน่าเช่ือถือในบริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด
ในเร่ือง การปฏิบติังานตามแผนงานบ ารุงรักษาท่ีไดมี้การตกลงร่วมกนักบัลกูคา้ เน่ืองจาก ปัจจุบนัลูกคา้ตอ้งการลด
ระยะเวลางานบ ารุงรักษาเพ่ือเพ่ิมค่าความพร้อมจ่ายและสร้างรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน จึงตอ้งมีการปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบติังานให้สอดรับกบัการด าเนินงานเชิงธุรกิจมากยิ่งข้ึน ด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้า พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ือง การปฏิบติังานนอกเหนือขอบเขตงานท่ีก าหนดโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย
เพ่ิมเติม เน่ืองจาก กรณีท่ีมีงานเพ่ิมเติมหนา้ Site งาน กฟผ. จะด าเนินการคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมกบัลูกคา้ ดงันั้น กฟผ. 
จึงควรก าหนดขอบเขตงานท่ีสามารถรับด าเนินการเพ่ิมเติมไดโ้ดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม ด้านการให้ความมัน่ใจกับ
ลูกค้า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
งานบ ารุงรักษา ไดแ้ก่ นัง่ร้าน ตูค้อนเทรนเนอร์ และรถเครน เน่ืองจากในการปฏิบติังานส่วนใหญ่อุปกรณ์ดงักล่าว 
กฟผ. ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ จึงควรพิจารณารับด าเนินการเตรียมความพร้อมในการจดัหา
อุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ือสร้างความมัน่ใจในงานบ ารุงรักษาให้กับลูกค้า ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของ
ผู้รับบริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ือง การปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
ลูกคา้ เน่ืองจากการรับงานบ ารุงรักษาส่วนใหญ่ กฟผ. ไดมี้การจา้งผูรั้บเหมาภายนอกเขา้ด าเนินการจึงตอ้งดูแล
ควบคุมผูเ้หมาใหป้ฏิบติัตามกฎของโรงไฟฟ้า  
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ความพงึพอใจของลูกค้าในการใช้บริการสินเช่ือเพือ่การเคหะธนาคารไทยพาณชิย์ 
กรณซ้ืีอคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Customer’s Satisfaction on Towards Home Loan Services from The Siam Commercial 
Bank Public Company Limited:  A case of Condominium Buying in Bangkok 

ณรงค์ศักดิ์ รักษ์ชูชีพ1 และ ธนธร วชิรขจร2 
Narongsak Rugchoocheep and Thanathorn Vajirakachorn 

 

บทคดัย่อ 
               การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) กรณีซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีแจกแบบสอบถาม
เพ่ือรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งลกูคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ จ านวน 200 คน ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑมี์
ความพึงพอใจสูงสุด คือ การไดรั้บวงเงินท่ีธนาคารอนุมติัมีความใกลเ้คียงกบัราคาซ้ือขาย ดา้นราคามีความพึงพอใจ
สูงสุด คือ มีการแจง้อตัราดอกเบ้ียชดัเจน ดา้นสถานท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ สาขาของธนาคารมีใหบ้ริการอย่าง
เพียงพอ ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ือง ดา้นบุคคลากรมี
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ความรู้ในการใหบ้ริการของพนกังาน ดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ 
มีการใหค้ าแนะน าตลอดระยะเวลาการขอสินเช่ือของธนาคาร ดา้นกายภาพมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ช่ือเสียงและ
ภาพพจนข์องธนาคาร 
 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, สินเช่ือเพ่ือการเคหะ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) 
 

Abstract 
               The research attempted to study the related to customers' satisfaction when they come to request home 
loan services for their selected condominium in Bangkok area from Siam Commercial Bank. Questionnaires were 
distributed to 200 home loan customers. Results indicated the highest satisfaction score according to the service 
marketing mix (7Ps) as followed: 1) Product: the approved loan amount is closer to the selling/buying price, 2) 
Price: interest rates were clearly informed to customers, 3) Place: there were enough SCB branches to meet 
customer’s need, 4) Promotion: promotion has been done continuously, 5) Person: knowledge of staff regarding 
the service, 6) Process: recommendations have been given throughout the loan application process, and 7) 
Physical: reputation and image of SCB. 
Keywords: Satisfaction, Home loan, The Siam Commercial Bank Public Company Limited 
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1. บทน า 
 
        ปัจจุบนัเศรษฐกิจไทยขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนมีก าลงัซ้ือมากข้ึนและความตอ้งการซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ี์
อยู่เองหรือซ้ือไวเ้พ่ือลงทุนเพ่ิมมากข้ึน จึงเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการในการเปิดตวัโครงการเพ่ือรองรับการ
เติบโตของความตอ้งการของผูซ้ื้อ ปัจจุบนัการใหบ้ริการสินเช่ือของสถาบนัการเงินต่างๆ มีการแข่งขนัสูงมาก ไม่ว่า
จะเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารท่ีเป็นสถาบนัการเงินของรัฐ และสถาบนัการเงินต่างประเทศ ความกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลยี ในดา้นการบริการสินเช่ือ มีความทนัสมยั ท าให้ผูใ้ช้บริการไดรั้บความสะดวกรวดเร็วสอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้เปล่ียนแปลงไปตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ดงันั้นธนาคารไทยพาณิชย์
จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว รวมทั้งตอ้งมีการปรับปรุงการ
บริการสินเช่ือให้สามารถแข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเร่ืองของคุณภาพการบริการพนกังาน การ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาให้มีคุณภาพท่ีดีกว่าคู่แข่งขนั เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ใหแ้ก่ลกูคา้และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีเพ่ือใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้ริการซ ้าและแนะน าลกูคา้ใหม่ใหม้าใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน 

อีกทั้งจากการท่ีธนาคารมีการเติบโตของการใหสิ้นเช่ือเพ่ือการเคหะอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2554 มียอดการให้
เงินสินเช่ือเพ่ือการเคหะจ านวน 336,122 ลา้นบาท ส่วนในปี 2555 ยอดการใหสิ้นเช่ือเพ่ือการเคหะ จ านวน 407,582 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 71,460 ลา้นบาท อตัราการเติมโตคิดเป็นร้อยละ 21.3 และในปี 2556 มียอดการให้เงินสินเช่ือ 
จ านวน 485,097 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2555 แลว้พบว่าเพ่ิมข้ึน 77,515 ลา้นบาท อตัราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 19.0 
ซ่ึงมียอดการใหเ้งินสินเช่ือท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกปี และ การเติบโตของสินเช่ือเพ่ือการเคหะกรณีซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร ยงัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั โดยในปี 2554 มียอดการให้เงินสินเช่ือจ านวน 36,744 ลา้น
บาท ส่วนในปี 2555 ยอดการให้สินเช่ือเพ่ือการเคหะ จ านวน 58,031 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 21,287 ลา้นบาท อตัราการ
เติมโตคิดเป็นร้อยละ 57.93 และในปี 2556 มียอดการให้เงินสินเช่ือ จ านวน 61,895 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2555 
แลว้พบวา่เพ่ิมข้ึน 3,864 ลา้นบาท อตัราการเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 6.65 

การท่ีธนาคารใหเ้งินสินเช่ือเพ่ิมข้ึน จ านวนลูกคา้ย่อมเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ดงันั้นคุณภาพบริการจึงเป็นส่ิงส าคญั
และจ าเป็นอย่างยิ่งในการรักษาลูกคา้เดิม และขยายสินเช่ือไปยงัลูกคา้รายใหม่ โดยการบอกปากต่อปากของลูกคา้ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินเช่ือให้แก่ธนาคาร การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการสินเช่ือธนาคารไทยพาณิชย ์กรณีขอสินเช่ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพ่ือจะไดน้ าไปใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจดัการ และใหบ้ริการสินเช่ือไดอ้ยา่งมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะธนาคารไทยพาณิชย  ์กรณีซ้ือ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาตวัช้ีวดัประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชสิ้นเช่ือเพ่ือการเคหะธนาคารไทยพาณิชย ์กรณี
ซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการศึกษา 
        การศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาลกูคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะธนาคารไทยพาณิชย ์กรณีซ้ือคอนโดมิเนียม ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการสินเช่ือคอนโดมิเนียม ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ 

2. เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย วางแผน เพ่ือการพฒันาและ
ปรับปรุงการใหบ้ริการสินเช่ือของธนาคาร เพ่ือใหลู้กคา้มีความพึงพอใจสูงสุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
        การศึกษาคร้ังน้ี ไดมี้การศึกษารวบรวมเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
 
ทฤษฎีความพงึพอใจ   
        ความหมายความพึงพอใจ คือ ระดบัความรู้สึกของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งผลงานท่ี
ระบุรู้จากสินคา้หรือบริการกบัความคาดหวงัของบุคคลนั้น ๆ ดงันั้นระดบัความพึงพอใจจะสมัพนัธ์กบัความ
แตกต่างระหวา่งผลงานท่ีรับรู้จากสินคา้หรือบริการกบัความคาดหวงั ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถรู้สึกถึงระดบัความพึง
พอใจใน 3 ระดบั ดงัน้ี 1.ถา้ผลงานท่ีรับรู้ต ่ากวา่ความคาดหวงั ลกูคา้จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ 2.ถา้ผลงานท่ีรับรู้
เท่ากบัความคาดหวงั ลกูคา้จะเกิดความรู้สึกพอใจ 3.ถา้ผลงานท่ีรับรู้มากกวา่ความคาดหวงั ลกูคา้จะเกิดความรู้สึก
ยินดีและพอใจมาก (Kolter อา้งถึงใน จินตนา, 2549: 7) 
        เม่ือสินคา้หรือบริการของผูใ้หบ้ริการ ตรงกบัความตอ้งการหรือเกินความคาดหมายของผูใ้ชบ้ริการ จากความหมาย
ของความพึงพอใจขา้งตน้ สรุปไดว้า่ความพึงพอใจ คือ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากส่ิงใดส่ิงหน่ึงกบัความคาดหวงัหรือความตอ้งการของแต่ละบุคคล ถา้เป็นไปตามความคาดหวงั
หรือมากกวา่จะรู้สึกพึงพอใจ แต่หากนอ้ยกวา่ความคาดหวงัจะไม่พึงพอใจ ซ่ึงความพึงพอใจจะเปล่ียนไปตามความ
ตอ้งการท่ีเป็นธรรมชาติของมนุษย ์และความตอ้งการจะเกิดข้ึนเร่ือยๆ ไม่ส้ินสุด (พิพฒัน์, 2546: 20) 
 
ทฤษฏีพฤตกิรรมผู้บริโภค 
        พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา (Searching) การซ้ือ
(Purchasing) การใช(้Using) การประเมินผล(Evaluating) การใชส้อย(Disposing) ในผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ซ่ึง
คาดวา่จะสนองความตอ้งการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของคนท่ี
เก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ (อดุลย ์จาตุรงคกลุ 2543: 5) 
        การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรม
การซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรม การซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค 
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ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยทุธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
        ค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who? What? Why? 
Whom? When? Where? และ How? เพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย Occupants, Objects, 
Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541: 125) 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
        แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Kotler ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึง
ประกอบดว้ย 1.ดา้นผลิตภณัฑ(์Product) 2.ดา้นราคา(Price) 3.ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) 4.ดา้นการส่งเสริม
การตลาด(Promotion) 5.ดา้นบุคคล(People) หรือพนกังาน(Employee) 6.ดา้นกายภาพ และ การน าเสนอ(Physical 
Evidence/ Environment and Presentation) 7.ดา้นกระบวนการ (Process) (Kotler อา้งถึง ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2541) 
 
แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจ 
        กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน อนัจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ คือ 
1.การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition) เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการซ้ือซ่ึงผูซ้ื้อตระหนกั ถึงปัญหา
หรือความตอ้งการ 2.การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผูบ้ริโภคท่ีถูกกระตุน้เร้าอาจจะแสวงหาหรือไม่
เสาะแสวงหาข่าวสารมากข้ึน ถา้แรงผลกัดนัของผูบ้ริโภคแขง็แกร่งและสินคา้ท่ีจะตอบสนองอยูใ่กลแ้ค่เอ้ือม ผูบ้ริโภค
มกัจะท าการซ้ือมนั มิฉะนั้นแลว้ผูบ้ริโภคอาจจะเก็บความตอ้งการนั้นไวใ้นความทรงจ า หรือไม่ก็ทาการเสาะแสวงหา
ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตอ้งการดงักล่าว ผูบ้ริโภคอาจหาข่าวสารไดจ้ากหลายแห่ง 3.การประเมินทางเลือก(Evaluation of 
Alternative) เราไดเ้ห็นวิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชข่้าวสารเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงชุดของตราท่ีเลือกไวเ้พ่ือการพิจารณาตดัสินใจเป็น
ขั้นสุดทา้ย ผูบ้ริโภคเลือกตราดว้ยวิธีใด นกัการตลาดจะตอ้งรู้เก่ียวกบัการประเมินค่าทางเลือก นัน่กคื็อ วิธีการท่ี
ผูบ้ริโภคใชข่้าวสารเลือกตรายี่หอ้ ในการเลือกใชก้ลยุทธ์การตลาดของนกัการตลาดตอ้งก่ออิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
ผูช้ื้อ 4.การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมิน ผูบ้ริโภคจะจดัล าดบัความชอบตรายี่หอ้ต่างๆ ใน
แต่ละตวัเลือก และกจ็ะสร้างความตั้งใจซ้ือข้ึน 5.พฤติกรรมหลงัซ้ือ(Postpurchase Behavior) งานของนกัการตลาดมิได้
จบส้ินลงเม่ือมีการซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจ และ จะก่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือข้ึนปัญหาอยูท่ี่วา่
อะไรเป็นตวัก าหนดวา่ผูซ้ื้อพอใจ หรือ ไม่พอใจในการซ้ือค าตอบกคื็อมนัข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ระหวา่งความคาดหมาย 
ของผูบ้ริโภค (Consumer’s Expectation) กบัการปฏิบติัการของสินคา้ (Products’ Perceived Performance) ถา้สินคา้นอ้ย
กวา่ความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะผิดหวงั ถา้ตรงกบัความหมาย ผูบ้ริโภคจะพอใจ ถา้ดีเกินความคาดหมายผูบ้ริโภคจะ
ปล้ืมปิติยินดีมาก ผูบ้ริโภคอิงความคาดหมายไวก้บัข่าวสารท่ีเขาไดรั้บจากผูข้าย เพ่ือนๆ และแหล่งอ่ืนๆ ถา้ผูข้ายอา้ง
การปฏิบติังานของสินคา้ของเขา “เกินความเป็นจริง” ผลกคื็อ ผูบ้ริโภคจะไม่พอใจดงันั้นผูข้ายจะตอ้งซ่ือสตัยใ์นการ
เสนอขอ้อา้งของสินคา้ของเขา (อดุลย ์จาตุรงคกลุ, 2543: 160-166) 
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
        สมชาย ล้ิมจิตสมบูรณ์ (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะของธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ รัชโยธิน เป็นการใชส่้วนผสมทางการตลาดมาเพ่ือวดัปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือเคหะกบัธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ รัชโยธิน ผลการศึกษาพบวา่ 
ลกูคา้ส่วนใหญ่มีอายปุระมาณ 31 – 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป รายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000 – 30,000 บาท มี
ประสบการณ์ท างาน 11 – 15 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั วงเงินสินเช่ืออยูใ่นช่วง 1.0 – 3.0 ลา้นบาท 
ระยะเวลาผอ่นช าระอยูใ่นช่วง 21 – 30 ปี เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือดา้นสถานท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ รัช
โยธิน รองลงมาคือดา้นพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ ธนาคารจึงควรปรับปรุงเง่ือนไขการใหบ้ริการสินเช่ือ ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ รวมทั้งควรปรับปรุงสถานท่ีท าการใหมี้ความสะดวกและเป็นสดัส่วน ดา้น
พนกังานควรคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ดา้นสินเช่ือส าหรับใหบ้ริการลกูคา้ไดต้ามวตัถุประสงค์ ซ่ึงจะท าใหธ้นาคาร
สามารถเพ่ิมปริมาณสินเช่ือไดต้าม 
        ประสงค ์ วงศกิ์จศกัดา (2552) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร  เพ่ือน าผลการศึกษาไปใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์และจดัท า
แผนการตลาดของธนาคาร พบวา่ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนั ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทั ระดบัรายได ้10,001 – 25,000 บาท ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเงินฝาก ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัท่ีผูม้าใชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ปัจจยัในดา้นบุคลากร รองลงมา
คือดา้นผลิตภณัฑ ์ และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นราคาเป็นปัจจยัท่ีผูม้าใชบ้ริการมี
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  
 
กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยัเพ่ือการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะ
ของธนาคารไทยพาณิชย ์กรณีซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ 
 
 ตัวแปรทีจ่ะใช้ในการสร้างตัววดั

(ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
ส่วนประสมการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ (7P’s) ประกอบดว้ย 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นพนกังาน 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

องคป์ระกอบที ่1 

องคป์ระกอบที ่2 

องคป์ระกอบที ่3 

องคป์ระกอบที ่... 

 ตัวแปรทีจ่ะใช้วดัผลโดย
ภาพรวม(ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

ระดบัพึงพอใจของลูกคา้ใน
การใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการ
เคหะธนาคารไทยพาณิชย ์กรณี
ซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขต
กร ุงเทพมหานคร 
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3. วธิีการศึกษา 
 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
        ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูท่ี้ใช้บริการสินเช่ือเคหะธนาคารไทยพาณิชย ์กรณีซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่ในปี 2556 มีประชากรท่ีใชสิ้นเช่ือเคหะจ านวน 78,335 คน 
        กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะธนาคารไทยพาณิชย ์กรณีซ้ือคอนโดมิเนียม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตร
การค านวณของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือนไม่
เกิน 5% 
        จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัท่ากบั 382 คน แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้นเวลาและงบประมาณ 
ผูวิ้จยัจึงมีความประสงคท์ าการเกบ็ขอ้มลู จากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 200 ชุด 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวบ
ขอ้มลู ซ่ึงแบ่งเน้ือหาของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
        ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง เป็นค าถาม Norminal Scale ตอบไดค้ าถามเดียวไดแ้ก่ เพศ อายุระดบั
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได ้วงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัจากธนาคาร และระยะเวลาท่ีใชบ้ริการกบัธนาคาร 
        ส่วนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัความพึงใจของการใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารไทยพาณิชย ์เป็นค าถาม Ordinal Scale 
แบบ Likert 5 ระดบั เก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์, ราคา, การจดัจ าหน่าย, 
การส่งเสริมการตลาด, บุคลากร, ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
        ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง เป็นค าถามปลายเปิด (Open ended) ท่ี
กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการเสนอต่อการบริการของธนาคาร 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
        เพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถแทนประชากรทั้งหมดไดอ้ย่างเหมาะสม จะมีขั้นตอนในการสุ่มตวัอย่างซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา: 2549) 
        ขั้นท่ี 1 ใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัสลากเลือกสาขาท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลมา 
1 สาขาของละส านกังานเขตพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานครท่ีมีทั้งหมด 9 เขต ซ่ึงจะไดต้วัแทนกลุ่มทั้งหมด 9 สาขา 
        ขั้นท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) ค านวนหาจ านวนตวัอย่างท่ีจะเก็บขอ้มูลในแต่
สาขาท่ีจบัฉลากไดใ้นขั้นท่ี 1 โดยสุ่มก าหนดให้ 7 สาขา มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 22 ตวัอย่าง และอีก 2 สาขา มีกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 23 ตวัอยา่ง 

 ตวัแปรท่ีจะใช้ในการสร้างตวัวดั
(ข้อมลูเชิงปริมาณ) 

ส่วนประสมการตลาดส าหรบัธุรกจิ
บรกิาร (7P’s) ประกอบดว้ย 

8. ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร 
9. ดา้นราคา 
10. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
11. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
12. ดา้นพนกังาน 
13. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
14. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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        ขั้นท่ี 3 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูศึ้กษาเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง เพ่ือพิจารณาเลือกกลุ่มตวัอย่างจากการท่ีลูกคา้เขา้มาช าระค่างวดสินเช่ือเคหะ กรณีซ้ือคอนโดมิเนียม ใน 9 
สาขาท่ีก าหนดไว ้
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
        สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Means) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบการอธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทาง
ประชากร และความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด ในส่วนของธุรกิจบริการ (7Ps) 
        การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน  เพ่ือตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ท่ีมีระหว่างกนัในกลุ่มตวัแปรทั้งหมด และพยายามอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีพบโดยสมมติให้ตวัแปร
เหล่านั้นมีองคป์ระกอบพ้ืนฐานบางอย่างร่วมกนั (Factor Analysis) เป็นเทคนิคท่ีไม่ก าหนดใหต้อ้งมีตวัแปรตน้หรือ
ตวัแปรตามแต่เป็นเทคนิคท่ีน าตวัแปรทั้งหมดมาวิเคราะห์พร้อมๆ กนั 
 

4. ผลการศึกษา 
 
        ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากท่ีสุด จ านวน 141 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.50 อายรุะหว่าง 30 – 39 ปี มากท่ีสุด จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 71 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี
มากท่ีสุด จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 78.50 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อย
ละ 86.50 สถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 รายไดร้ะหว่าง 30,001 – 40,000 บาท มาก
ท่ีสุด จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 วงเงินสินเช่ือ 1,500,001 – 2,000,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 152 คน คิด
เป็นร้อยละ 76 ระยะเวลาในการผ่อนสินเช่ือเคหะ 1 – 3 ปี มากท่ีสุด จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 78.50  และ ซ้ือ
โครงการของบริษทัแอล.พี.เอน็ ดีเวลลอปเมน้ท ์มากท่ีสุด จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 70 
        ส่วนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะธนาคารไทย
พาณิชยก์รณีซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ดงัน้ี 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ ไดรั้บวงเงินท่ีธนาคารอนุมติัมีความใกลเ้คียงกบัราคาซ้ือขาย (ค่าเฉล่ีย 4.69) ปัจจัยด้าน
ราคา คือ มีการแจง้อตัราดอกเบ้ียชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.67) ปัจจัยด้านช่องทางการบริการ คือ สาขาของธนาคารมี
ให้บริการอย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.79) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ือง 
(ค่าเฉล่ีย 4.64) ปัจจัยด้านบุคคลากร คือ ความรู้ในการให้บริการของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 4.71) ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ คือ มีการใหค้ าแนะน าตลอดระยะเวลาการขอสินเช่ือของธนาคาร (ค่าเฉล่ีย 4.70) ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ คือ ช่ือเสียงและภาพพจนข์องธนาคาร (ค่าเฉล่ีย 4.75) 
        ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารไทยพาณิชยก์รณีซ้ือ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการเพ่ือจดักลุ่มปัจจยัการ
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ประเมินความพึงพอใจ ข้ึนมาใหม่ ดว้ยวิธี Factor Analysis สามารถแบ่งไดท้ั้งหมด 4 Factor ประกอบดว้ย 1.ดา้น
การใหบ้ริการของธนาคาร (Factor 1) 2.ดา้นการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ (Factor 2) 3.ดา้นบริการเสริม (Factor 3) และ 4.
ดา้นการช าระหน้ีคืน (Factor 4) 
        จากการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามกบักลุ่ม 4 Factor ดว้ยวิธี 
One-way ANOVA ด้านเพศ พบว่าเพศท่ีมีความแตกต่างกันมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการของธนาคาร 
(Factor 1) ท่ีแตกต่างกนั ด้านอายุ พบว่าอายุท่ีมีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้นการให้บริการของธนาคาร 
(Factor 1) และ ดา้นการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ (Factor 2) ท่ีแตกต่างกนั ด้านระดับการศึกษา พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีมี
ความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้นการให้บริการของธนาคาร (Factor 1) และ ดา้นการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ 
(Factor 2) ท่ีแตกต่างกนั ด้านอาชีพ พบว่าอาชีพท่ีมีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้นการให้บริการของ
ธนาคาร (Factor 1) และ ดา้นการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ (Factor 2) ท่ีแตกต่างกนั ด้านสถานภาพ พบว่าสถานภาพท่ีมี
ความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้นการให้บริการของธนาคาร (Factor 1) และ ดา้นการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ 
(Factor 2) ท่ีแตกต่างกนั ด้านรายได้ พบว่ารายไดท่ี้มีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้นการให้บริการของ
ธนาคาร (Factor 1) ท่ีแตกต่างกนั ด้านวงเงินสินเช่ือที่ได้รับ พบว่าวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บท่ีมีความแตกต่างกนัมีความ
พึงพอใจในดา้นการใหบ้ริการของธนาคาร (Factor 1) ดา้นบริการเสริม (Factor 3) และ ดา้นการช าระหน้ีคืน (Factor 
4) ท่ีแตกต่างกัน ด้านระยะเวลาที่ใช้สินเช่ือ พบว่าระยะเวลาท่ีใช้สินเช่ือเคหะกับธนาคารไทยพาณิชยท่ี์มีความ
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้นการใหบ้ริการของธนาคาร (Factor 1) และ ดา้นบริการเสริม (Factor 3) ท่ีแตกต่าง
กนั ด้านบริษัทเจ้าของโครงการ พบว่าบริษทัเจา้ของโครงการท่ีมีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้นการ
ใหบ้ริการของธนาคาร (Factor 1) และ ดา้นการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ (Factor 2) ท่ีแตกต่างกนั\ 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
        การศึกษาขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่างเม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาของ สมชาย ล้ิมจิตสมบูรณ์ (2550) ศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
รัชโยธิน ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 31 – 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป รายไดอ้ยู่
ในช่วง 10,000 – 30,000 บาท มีประสบการณ์ท างาน 11 – 15 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั วงเงินสินเช่ือ
อยู่ในช่วง 1.0 – 3.0 ลา้นบาท ระยะเวลาผ่อนช าระอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี
ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล คือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  ไดรั้บวงเงินสินเช่ือ 1,500,001 – 2,000,000 บาท มากท่ีสุด 
        การศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะของธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) เม่ือ
เทียบกบั ประสงค ์วงศกิ์จศกัดา (2552) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัท่ีผู ้
มาใชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ปัจจยัในดา้นบุคลากร รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นราคาเป็นปัจจยัท่ีผูม้าใชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีความ
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แตกต่างกบัการศึกษาในคร้ังน้ี โดยความพึงพอใจในดา้นช่องทางการบริการ คือ สาขาของธนาคารมีใหบ้ริการอย่าง
เพียงพอ มีความพึงพอใจมากสุด (ค่าเฉล่ีย 4.79) รองลงมาก ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ คือ ช่ือเสียงและภาพพจน์
ของธนาคาร (ค่าเฉล่ีย 4.75) และ ดา้นบุคคลากร คือ ความรู้ในการใหบ้ริการของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.71)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 
        ด้านผลติภัณฑ์/บริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความไม่พึงพอใจในเร่ืองการมีประกนัชีวิตท่ีคุม้ครองวงเงิน
กู้เพ่ิมได้ ไม่ต้องช าระเป็นเงินสด เน่ืองจากคะแนนอยู่ในระดับท่ีน้อยท่ีสุด ทางพนักงานสินเช่ือควรช้ีแจงถึง
รายละเอียดของประกนัชีวิตในรูปแบบดงักล่าวใหช้ดัเจน 
        ด้านราคา จะเห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความไม่พึงพอใจอตัราค่าธรรมเนียมเม่ือเทียบกับธนาคารอ่ืน 
เน่ืองจากคะแนนอยู่ในระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้่าการก าหนดค่าธรรมเนียมนั้น มีมาตรฐานท่ีก าหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันั้น ความแตกต่างของแต่ละธนาคารจึงไม่มีความแตกต่างกนัมาก เพราะฉนั้น
พนกังานสินเช่ือควรจะอธิบายถึงการเกบ็ค่าธรรมเนียมต่างๆของธนาคาร 
        ด้านช่องทางการบริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความไม่พึงพอใจต่อการมีบริการทางโทรศพัท์ในการ
สอบถามขอ้มูลของธนาคาร เน่ืองจากคะแนนอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด เป็นไปได้ว่าขั้นตอนในการขอข้อมูลทาง
โทรศพัทน์ั้นยุง่ยากและใชเ้วลาในการติดต่อนาน กวา่จะไดข้อ้มลูท่ีตอ้งการตอ้งผา่นหลายขั้นตอนกวา่จะถึงพนกังาน
ท่ีสามารถตอบขอ้สงสัยของลูกคา้ได ้ทางธนาคารควรมีทางลดัส าหรับรายการท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมาก และ เพ่ิมจ านวน
พนกังานในช่วงเวลาท่ีมีการโทรเขา้มามากท่ีสุด เพ่ืออ านวยความสะดวกใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูท่ีตอ้งการสอบถามมากข้ึน 
        ด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความไม่พึงพอใจต่อมีการอตัราผ่อนช าระแบบ
ขั้นบนัได เน่ืองจากคะแนนอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้่าอตัราการผ่อนนั้น ยงัไม่สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้นพนักงานสินเช่ือควรส่ือความไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือปรับเปล่ียนอตัราการผ่อน
ช าระใหต้อยสนองความตอ้งการของลกูคา้ส่วนใหญ่ใหม้ากท่ีสุด 
        ด้านบุคคลากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความไม่พึงพอใจต่อการบริการลูกคา้อย่างเสมอภาคของพนกังาน 
เน่ืองจากคะแนนอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด พนกังานสินเช่ือควรเพ่ิมการให้บริการท่ีเท่าเทียมกนัแก่ลูกคา้ โดยไม่แสดง
ความส าคญัแก่ลกูคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพียงกลุ่มเดียว โดยใหค้ านึงถึงหลกัการบริการคือลกูคา้ส าคญัเท่ากนัทุกคน 
        ด้านกระบวนการให้บริการ  พบว่า มีบริการหลงัจากไดรั้บสินเช่ือแลว้ มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด อาจเกิดจาก
ความไม่ประทบัใจในการบริการท่ีเคยไดรั้บ พนกังานควรเพ่ิมความใส่ใจทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลงัการรับ
บริการ เพ่ือในอนาคตพนกังานสินเช่ือสามารถท่ีจะ เสนอผลิตภณัฑอ่ื์นของธนาคารกบัลกูคา้ไดต่้อไป 
        ปัจจัยด้านกายภาพ ธนาคารควรเพ่ิมการรักษาความปลอดภยั เช่น การเพ่ิมพนกังานรักษาความปลอดภยั หรือ 
การเพ่ิมรอบการเขา้มาตรวจความเรียบร้อยของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  
 

 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      905  
 

บรรณานุกรม 
 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549. หลกัสถิติ. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพมหานคร: บริษทัธรรมสารจ ากดั. 
จินตนา บุญบงการ. การสร้างจติส านึกการให้บริการปรับปรุงการบริการภาครัฐ. พิมพค์ร้ังท่ี1.กรุงเทพฯ: ฟอร์แมทพ

ร้ินต้ิง, 2539 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน). รายงานประจ าปี 2556. กรุงเทพมหานคร. 
ประสงค ์วงศกิ์จศกัดา.2552. ”ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของธนาคาร ไทย

พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร”. การศึกษาค้นคว้าอิสระ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

พิพฒัน ์กอ้งกิจกลุ. 2546. คู่มอืปฏิบัตวิธีิวดัความพงึพอใจของลูกค้า. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพไ์บร์ทบุ๊คส์. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน.์ 2541. นโยบายผลติภัณฑ์และราคา. กรุงเทพฯ: ไดมอนด ์อิน บิสซิเนส เวิร์ด. 
สมชาย ล้ิมจิตสมบูรณ์ (2550). “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อการเคหะ ของธนาคารไทย

พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ รัชโยธิน”. การศึกษาคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(พฒันา
สงัคม) . บณัฑิตวิทยาลยั. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อ ดุ ล ย์  จ า ตุ ร ง ค กุ ล .2 5 4 3 .  พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โภ ค  = Consumer behavior. ก รุ ง เท พ ฯ  :  โ ร ง พิ ม พ ์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อัจฉราพร ประเสริฐศิลป. 2548 . “ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการที่มีต่อการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)”. การศึกษาคน้ควา้อิสระ ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต(พฒันาสังคม). บณัฑิต
วิทยาลยั. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.christian.ac.th/opac/Show_auth_namebk.php?textsearch=ศิริวรรณ%20%20เสรีรัตน์&searchtype=authname&idno=0010872
http://library.christian.ac.th/opac/showsearch_bk.php?pointer=T010903


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      906  
 

แบบจ าลองธุรกจิรีสอร์ทและสปาส าหรับสุนัข ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
จังหวดัขอนแก่น 

(Business Model for Dog Resort and Spa in Khon Kaen Municipality, Khon Kaen) 
สิริรักษ์ รัตนานิคม1และจินณพษั ปทุมพร2 

Sirirak Rattananikom and Jinnapas Pathumporn  
บทคัดย่อ 

 เร่ือง แบบจ าลองธุรกิจรีสอร์ทและสปาส าหรับสุนขั ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ไดมี้การศึกษา 
การส ารวจพ้ืนท่ีธุรกิจสตัวเ์ล้ียงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น แบบสอบถามจ านวน 400 คน สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ 3 ราย ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์พบว่า 1)ศึกษาลกัษณะของธุรกิจบริการเก่ียวกบัสุนัข สามารถแบ่ง
ลกัษณะของธุรกิจได้ 2 ประเภท คือ โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ มีการเพ่ิมบริการเพ่ือให้ธุรกิจมีความ
หลากหลาย เพ่ือสามารถดึงดูดลูกคา้ 2)ศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการดูแลฝากเล้ียงสุนขั ผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมชอบ
ความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการ ซ่ึงเลือกสถานท่ีให้บริการจากความใกลบ้้าน 3)ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขัและบริการท่ีเก่ียวกบัสุนขั มีปัจจยัดงัน้ี ดา้นการให้การบริการ ราคา ช่องทางการ
เขา้ถึง การส่งเสริมการตลาด กระบวนการและบุคลากร 4)เพ่ือสร้างแบบจ าลองธุรกิจรีสอร์ทและสปาส าหรับสุนขั 
ไดมี้การประยกุตใ์ชเ้พ่ือความเหมาะสมกบัธุรกิจ  9 องคป์ระกอบดงัน้ี 1)กลุ่มลูกคา้ 2)กิจกรรมหลกั 3)การน าเสนอ
คุณค่า 4)ช่องทางการเขา้ถึง 5)สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 6)ทรัพยากรหลกั 7)คู่คา้ทางธุรกิจ 8)กระแสรายได ้9)
ตน้ทุนของธุรกิจ  
ค าส าคัญ:ค าส าคัญท่ี 1 แบบจ าลองธุรกิจ,ค าส าคัญท่ี 2 รีสอร์และสปาส าหรับสุนัข,ค าส าคัญท่ี 3 องค์ประกอบ 9 ส่วน 

Abstract 
This study examine Business model for dog resort and spa in Khon Kaen Municipality, Khon Kaen by studying 
400 surveys about pet business in Khon Kaen Municipality, and Interview 3 business owners.The Results of the 
study were as followed 1) The nature of dog’s business in Khon Kaen can be divide into 2 categories; Veterinary 
Hospitals and Veterinary clinics which increase their services to create business diversity, to attract customers. 2) 
Study of customer’s behavior in using Dog Sitting services in Khon Kaen, Customers like convenient access 
plan, so they are likely to choose the location close to their houses.3)Factors that affect the decision in using Dog 
Sitting services are Services, Prices, Place, promotion, process, Physical dividend and Personnel 4) To create 
appropriate Business model for dog resort and spa, has been applied 9 following elements 1)Customers segment 
2)Key Activity 3)Value proposition 4)Channels 5)Customer relationships 6)Key Resources 7)Key partners 
8)Revenue Streams and 9)Cost Structure. 
Key words: Key word 1: Business Model, Key word 2: Dog Resort and Spa, Key word 3: 9 Building Blocks 
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1. บทน า 
 ตลาดธุรกิจสัตวเ์ล้ียง โดยเฉพาะสุนัขและแมว มีการเติบโต ถึงแมจ้ะเกิดวิกฤตการณ์ ดา้นเศรษฐกิจในหลาย
ประเทศ แต่ตลาดสัตวเ์ล้ียงกลบัสวนกระแสและมีการเข้ามาลงทุนมากข้ึนโดยมูลค่าการเติบโตของสินคา้และ
บริการตลาดสัตวเ์ล้ียงในประเทศไทย มีอตัราการเจริญเติบโต 3-30 เปอร์เซ็นต์ โดยในช่วง 2538 -2553 เติบโตคิด
เป็นมลูค่า 5,000 ลา้นบาท แต่ในปี 2553-2555 มีมลูค่าการเติบโตเพ่ิมข้ึนอีก 5,000 ลา้นบาท โดยใชเ้วลาเพียงแค่ 2 ปี 
และยงัคงคาดการณ์ต่อว่า ตลาดสตัวเ์ล้ียงจะเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งพฤติกรรมของคนเล้ียงกเ็ปล่ียนไป มีการ
ใส่ใจเร่ืองสุขอนามยัและจิตใจของสัตวเ์ล้ียงมากข้ึน จึงเป็นตลาดท่ีน่าเขา้มาจบัจองอย่างยิ่ง ประเทศไทยมีแมวและ
สุนัขรวมกนัประมาณ 9 ลา้นตวั คิดเป็นสัดส่วน สุนัข 65 เปอร์เซ็นต์ แมว 19 เปอร์เซ็นต์ และสัตวเ์ล้ียงอ่ืนๆ 16 
เปอร์เซ็นต ์ส่วนมลูค่าตลาดประเภทสินคา้ มีมลูค่า 10,500 ลา้นบาท ประกอบดว้ย อาหาร ขนม เส้ือผา้ และของเล่น 
และมูลค่าตลาดประเภทบริการ มีมูลค่า 10,000 ลา้นบาท โดยธุรกิจประเภทบริการส าหรับสุนัขประกอบด้วย 
โรงพยาบาล/คลินิก สปา อาบน ้ าตดัขน โรงเรียนฝึก โรงแรม บริการฌาปนกิจ และบริการอ่ืนๆ ตามล าดบั ซ่ึง
พฤติกรรมของผูเ้ล้ียงว่า ส่วนใหญ่สุนขัพนัธ์ุเล็กไดรั้บ ความนิยมสูงสุด และผูเ้ล้ียงส่วนใหญ่ใชจ่้ายเงินให้กบัสัตว์
เล้ียง มากกวา่ 1,000 บาท/ตวั/เดือน ซ่ึงคิดเป็น 5-10 เปอร์เซ็นต ์ของรายได ้โดยล าดบัค่าใชจ่้ายสูงสุด ตามล าดบั คือ 
1.) อาหาร 2.) ค่ารักษาพยาบาล 3.) ค่าอาหารเสริมและวิตามิน 4.) ค่าเส้ือผา้/อุปกรณ์ตกแต่ง 5.) ค่าบริการอาบน ้า-ตดั
ขน 6.) บริการอ่ืนๆ เช่น โรงแรม สปา  
จากการเจริญเติบโตของตลาดและพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูดู้แลสตัวข์า้งตน้ ช้ีใหเ้ห็นโอกาสในทางธุรกิจท่ี

ส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดสินคา้พรีเม่ียม เช่น ร้านเส้ือผา้และเคร่ืองประดบั แบรนดเ์นมส าหรับสัตวเ์ล้ียงยี่ห้อ
ของไทยและต่างชาติ ตลาดส่งออกเส้ือผา้สัตวเ์ล้ียง และบริการเฉพาะทาง เป็นตน้ โดยในส่วนของธุรกิจบริการ
เฉพาะทางอย่างเช่น โรงแรมหรือท่ีพกัท่ีอนุญาตใหพ้าสัตวเ์ล้ียงเขา้พกัไดแ้ละการบริการอาบน ้าตดัขนเคล่ือนท่ี ยงัมี
โอกาสเติบโตไดเ้ป็นอย่างดี เพราะยงัมีผูใ้ห้บริการน้อยราย เน่ืองจาก พฤติกรรมความตอ้งการของผูบ้ริโภคมี
แนวโนม้ชอบความสะดวกสบายทั้งต่อตวัเองและสัตวเ์ล้ียง การมีกิจกรรมร่วมกนักบัสัตวเ์ล้ียง รวมถึงกระแสความ
นิยมตามๆ กนัในกลุ่มผูเ้ล้ียงท่ีเป็นลู่ทางให้ผูป้ระกอบการสามารถสรรหาสินคา้และบริการในดา้นต่างๆ เพ่ือตอบ
โจทยแ์ละสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างครอบคลุม ท าใหท้ราบไดว้่า ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสุนขั ไม่ว่าจะเป็น
ดา้นการรักษาการบริการรับฝากและอุปกรณ์เสริมต่างๆส าหรับสุนัข คือ ความตอ้งเล้ียงสุนขัเพ่ิมมากข้ึน ท าให้มี
จ านวนประชากรสุนขัมีเพ่ิมมากข้ึน ทั้งจากการเพาะพนัธ์ุจากมนุษยแ์ละจากธรรมชาติ ซ่ึงเห็นไดจ้ากรายงานผล
ส ารวจประชากรสุนขั-แมวประจ าปี 2551 งานส่งเสริมการปศุสตัว ์กิจกรรม ป้องกนัโรคสัตว ์(ป้องกนัก าจดัโรคพิษ
สุนขับา้)ส านกัควบคุมป้องกนัและบ าบดัโรคสัตว ์ซ่ึงรายงานวา่ จงัหวดัขอนแก่น สุนขัท่ีมีเจา้ของเพศผู ้51,711 ตวั 
เพศเมีย  41,815 ตวั รวมสุนขัท่ีมีเจา้ของ 93,526 ตวั สุนขัท่ีไม่มีเจา้ของเพศผู ้3,725 ตวั เพศเมีย 2,669 ตวั รวมสุนขัท่ี
ไม่มีเจา้ของ 6,394 ตวั รวมจ านวนสุนขั 99,920 ตวั ในขณะท่ีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีจ านวนสุนขักวา่ 5,000-
6,000 ตวั โดยเทศบาลนครขอนแก่นโดยให้ความส าคญัในการดูแลสุนัขในเขตพ้ืนท่ี โดยโครงการจดักิจกรรม
รณรงค์ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ให้แก่สุนขัเหล่าน้ีโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย และสุนขัท่ีมีเจา้ของ มกัไดรั้บการ
เล้ียงดูท่ีดี ไดรั้บความรักจากเจา้และไม่เพียงแต่การใหอ้าหารและน ้า หรือการรักษารักษาเท่านั้น เจา้ของยงัมีการมอง
หาบริการเสริมต่างๆใหสุ้นขัท่ีตนรัก เช่น อาหารเสริมส าหรับสุนขั บริการอาบน ้ าตดัขน หรือการน าสุนขัไปเท่ียว
ในสถานท่ีต่างๆ เป็นตน้  
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อย่างไรก็ตามในการใชชี้วิตของคนเราในปัจจุบนัมกัไม่หยุดน่ิง ในบางคร้ังมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางเพ่ือการ
ท างาน หรือเหตุผลใดๆก็ตาม มีความจ าเป็นตอ้งท้ิงสัตวเ์ล้ียงไวท่ี้บา้น เพราะการเดินทาง และการไปในแต่ละ
สถานท่ีต่างโดยส่วนใหญ่ มีขอ้บงัคบัคือ หา้มน าสัตวเ์ล้ียง ไม่วา่จะเป็น โรงแรม รถโดยสาร พิพิธภณัฑ ์ท่ีท างาน ซ่ึง
เป็นปัญหาส าหรับผูท่ี้มีสัตวเ์ล้ียง ในกรณีท่ีไม่มีใครดูแล และในบางคร้ัง มีความจ าเป็นตอ้งไปคา้งคืนอยู่หลายวนั 
ซ่ึงการรับฝากสุนขัไวก้บัร้านรับฝากนั้นจึงเป็นทางเลือกหน่ึงของเจา้ของสุนขั สถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการ
เก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียงท่ีมีทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซ่ึงโดยทัว่ไปนั้น เปิดเป็นร้านรับฝาก
สตัวเ์ล้ียงท่ีขงัสุนขัไวใ้นกรงแคบๆ และใหอ้าหารตามเวลา  และอาจมีบริการรับอาบน ้าและตดัขนสุนขัไปพร้อมกนั 
โดยปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ คือ ปัญหาความอบัช้ืนและการถ่ายเทของอากาศ ผลใหมี้กล่ินอบั และเกิดเช่ือโรคต่างๆ
เป็นท่ีมาของอาการป่วยของสุนขั ซ่ึงสถานบริการท่ีมีขอ้จ ากดัเช่นน้ีเปิดบริการเป็นจ านวนมาก  แต่เจา้ของสุนขัก็ยงั
จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชบ้ริการ เน่ืองจากการขาดทางเลือก ดงันั้น เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวและเป็นการศึกษาถึง
โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนสถานบริการฝากเล้ียงและดูแลสุนขัอย่างครบวงจร ซ่ึงเป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับ
เจา้ของสุนขัเหล่าน้ี ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาถึงแบบจ าลองการด าเนินธุรกิจการให้บริการส าหรับ
สุนัขแบบครบวงจร เพ่ือเป็นแนวทางในการลงทุนส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่และการพฒันามาตรฐานการ
บริการของผูป้ระกอบการรายเดิมใหดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงในการศึกษาเร่ืองการออกแบบจ าลองธุรกิจรีสอร์ทและสปาส าหรับ
สุนขั ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ไดก้ าหนดวตัถุประสงคก์ารศึกษาเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาถึงลกัษณะ
ของธุรกิจบริการเก่ียวกบัสุนขั ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการดูแลฝากเล้ียงสุนขั 
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขั
และบริการท่ีเก่ียวกบัสุนขั 4) เพ่ือสร้างแบบจ าลองธุรกิจ (Business Model) ของธุรกิจรีสอร์ทและสปาส าหรับสุนขั
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ คือ ประโยชน์ทางดา้นวิชาการ คือ 
สามารถเป็นขอ้มูลแก่ผูท่ี้จะน าไปศึกษาหรือต่อยอดงานวิจยัเก่ียวกบัธุรกิจส าหรับสุนขัได ้ประโยชน์ทางธุรกิจและ
การลงทุน คือ รูปแบบของธุรกิจสามารถน าไปประยุกต์ใช้จริงในการลงทุนไดแ้ละทราบถึงสภาพแวดลอ้มทาง
การตลาดของธุรกิจสตัวเ์ล้ียงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดการออกแบบจ าลองธุรกิจ Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur (2010) ไดใ้หค้ านิยามแบบจ าลอง

ธุรกิจไวว้่า แบบจ าลองธุรกิจเป็นการอธิบายวิธีการท่ีองค์กรสร้างและส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า โดยได้กล่าวถึง
องคป์ระกอบทั้ง 9 ส่วน ของแบบจ าลองธุรกิจว่า องคป์ระกอบ 9 ส่วนของแบบจ าลองลองธุรกิจน้ีเป็นองคป์ระกอบ 
ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี  
1. การแบ่งกลุ่มลูกคา้ เป็นการก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนกความแตกต่างของกลุ่มลูกคา้ท่ีธุรกิจตอ้งการท่ีจะ

เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ ถือไดว้่า เป็นหวัใจส าคญัของของธุรกิจ ดงันั้นเพ่ือให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ได ้ธุรกิจจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดขนาดของกลุ่มลูกคา้ซ่ึงอาจจะเลก็หรือนอ้ยใหญ่ก็
ไดข้ึ้นอยู่กบัความตอ้งการ พฤติกรรมหรือทศันคติของลกูคา้ในแต่ละกลุ่ม หลงัจากนั้นธุรกิจจึงพิจารณาเลือกเฉพาะ
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายท่ีมีความตอ้งการลอดคลอ้งกบัศกัยภาพของธุรกิจ  
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2. การเสนอคุณค่า เป็นการอธิบายถึงการสร้างคุณค่าจากผลิตภณัฑ์และบริการส าหรับลูกคา้เฉพาะกลุ่ม การ
เสนอคุณค่าเป็นส่ิงท่ีมีส่วนในการเลือกใชบ้ริการลูกคา้และเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหาขององค์กรและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ไดอี้กทาง ซ่ึงการเสนอคุณค่าน้ีจะเกิดจากการเลือกสินคา้หรือบริการให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้โดยเฉพาะ ดงันั้น การเสนอคุณค่าจะเป็นการน าเสนอชุดผลประโยชน์ท่ี
องค์กรน าเสนอต่อลูกคา้ หรือการน าเสนอคุณค่าอาจเป็นการสร้างนวตักรรมหรือแสดงขอ้เสนอใหม่ หรือแปลก
ออกไปจากเดิมหรือจากจะคลา้ยคลึงกบัขอ้เสนอเดิมกจ็ะมีการเพ่ิมเติมคุณสมบติัและคุณลกัษณะใหม่  
3. ช่องทางเขา้ถึง เป็นวิธีการท่ีบริษทัติดต่อส่ือสารหรือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ขององคก์รตอ้งการน าเสนอคุณค่า การ

ติดต่อส่ือสาร การกระจายสินคา้และช่องทางจ าหน่าย เป็นการปฏิบติัสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบัลูกคา้ ซ่ึงช่องทาง
เหล่าน้ี มีบทบาทส าคญัในการสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่ลกูคา้ 
 4. ลูกคา้สัมพนัธ์ เป็นการอธิบายประเภทความสัมพนัธ์ของบริษทักบัลูกคา้เฉพาะกลุ่ม บริษทัควรแยกประเภท

ของความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ในแต่ละกลุ่มใหช้ดัเจน โดยการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูคา้อาจแตกต่างกนัออกไป  
5. รูปแบบรายได ้เป็นการแสดงถึงการสร้างรายไดจ้ากลกูคา้แต่ละกลุ่ม ซ่ึงหากเปรียบลูกคา้เป็นเสมือนหวัใจของ

ธุรกิจ  กระแสรายไดถ้า้เปรียบเสมือนเส้นเลือดแดง ดงันั้น บริษทัควรตอ้งตั้งค าถามว่าอะไร คือ มูลค่าหรือส่ิงท่ี
ลกูคา้ตอ้งการจ่ายหรือซ้ือจริงหรือไม่ ซ่ึงบริษทัสามารถตอบค าถามได ้หมายถึงบริษทัสามารถระบุช่องทางหรือการ
สร้างกระแสรายไดจ้ากลกูคา้แต่ละกลุ่มได ้แต่ละช่องทางของรายไดจ้ะมีกลไกการก าหนดราคาท่ีแตกต่างกนั  
6. ทรัพยากรหลัก  เป็นการอธิบายถึงทรัพยากรหรือส่ิงจ าเป็นต่อการท างานแบบจ าลองธุรกิจ ในแต่ละ

แบบจ าลองตอ้งการทรัพยากรหลกัในการสร้างและน าเสนอคุณค่าและสร้างรายได ้โดยแต่ละธุรกิจมีความตอ้งการ
ทรัพยากรท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะของธุรกิจ ทรัพยากรหลกัน้ีสามารถเป็นไดท้ั้งทางกายภาพ การเงินหรือมนุษย ์
ซ่ึงเป็นของบริษทัเองหรือเช่าหรือไดม้าจากคูค่้าหลกักไ็ด ้ 
7. กิจกรรมหลกั อธิบายกบัส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีบริษทัตอ้งท าเพ่ือให้ไดแ้บบจ าลองธุรกิจ ทุกแบบจ าลองธุรกิจมี

กิจกรรมหลกัจ านวนมาก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อความส าเร็จ จ าเป็น คือ การสร้างและน าเสนอคุณค่า การเจาะตลาด 
การรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และสร้างรายได ้เช่นเดียวกบัทรัพยากรหลกั โดยกิจกรรมหลกัน้ีก็จะแตกต่างกนั
ออกไปตามรูปแบบของธุรกิจเช่นกนักบัทรัพยากรหลกั  
8. คู่คา้หลกั อธิบายถึงเครือข่ายของผูจ้ดัจ าหน่ายปัจจยัการผลิตและคู่คา้ของธุรกิจ ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อธุรกิจใน

หลายดา้นและกลายเป็นส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐานต่อธุรกิจต่างๆบริษทัสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างคนเพ่ือให้เกิด
รูปแบบธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ ลดความเส่ียงและใชท้รัพยากรร่วมกนั   
9. โครงสร้างตน้ทุน อธิบายค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการในแบบจ าลองธุรกิจ เป็นการอธิบายถึง

ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีการด าเนินงานในแต่ละรูปแบบธุรกิจ การสร้างและการส่งมอบคุณค่า, คง
รักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การสร้างรายไดจ้ากค่าใชจ่้ายทั้งหมด ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะสามารถค านวณไดโ้ดยง่าย 
หากมีการก าหนดทรัพยากรท่ีหลกั กิจกรรมหลกัและคู่คา้ท่ีหลกัแลว้ ถึงในบางรูปแบบธุรกิจมีการขบัเคล่ือนดว้ย
ตน้ทุนเป็นหลกั เช่น สายการบินตน้ทุนต ่า ดงันั้น โครงสร้างตน้ทุนท่ีต ่าจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบธุรกิจนัน่เอง           

แนวคิดด้านการตลาด จากการศึกษาในเร่ืองแบบจ าลองธุรกิจ ของ Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur 
พบวา่ ส่วนประกอบทั้ง 9 บลอ็ก มีส่วนท่ีตอ้งน าแนวคิดดา้นการตลาดมาวิเคราะห์รวมกนั  จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ในการศึกษา โดยมีส่วนประกอบของแนวคิดทางดา้นการตลาดมีรายละเอียด ดงัน้ี  
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 การแบ่งกลุ่มลูกค้าและการก าหนดตลาดเป้าหมาย  
 1) การแบ่งส่วนตลาด   (Market Segmentation) Philip Kotler และ Kevin Lane Keller (2012) ได้กล่าวถึง 
พ้ืนฐานของการแบ่งกลุ่มตลาดลูกคา้ไวว้่า “การแบ่งส่วนตลาดท่ีดี การก าหนดส่วนแบ่งส่วนตลาด ประกอบดว้ย
ลูกค้าในกลุ่มท่ีคลา้ยกันของความจ าเป็นและความต้องการงานของการตลาดคือ การระบุจ านวนท่ีเหมาะสม 
ธรรมชาติของการแบ่งตลาดและตดัสินใจว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย เราใช ้2 กลุ่มกวา้งเป็นตวัแปรในการแบ่งตลาด
ลูกคา้ โดยนกัวิจยับางคนพยายามใชก้ารก าหนด โดยการบรรยายลกัษณะทางภูมิศาสตร์, ประชากรและจิตวิทยา 
จากนั้นตรวจสอบทศันคติท่ีแตกต่างกนัของ "มืออาชีพ”, “คนใชแ้รงงาน” และกลุ่มอ่ืนพูดต่อ “ความปลอดภยั” ท่ี
เป็นประโยชนข์องผลิตภณัฑ ์ 
 2) การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) ไดก้ล่าวถึงการก าหนดตลาดเป้าหมายไวว้่า “มีหลากหลาย
เทคนิคทางสถิติท่ีใชส้ าหรับพฒันากลุ่มทางการตลาด วิธีหน่ึงคือบริษทัระบุโอกาสของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 
โดยจะตอ้งตดัสินใจว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายและมีจ านวนเท่าไหร่ นกัการตลาดควรรวบรวมตวัแปรท่ีหลากหลาย
มากข้ึนเพ่ือน าไปใชร้ะบุขนาดของกลุ่มเป้าหมายใหเ้ลก็ลง มากกวา่การก าหนดกลุ่มเป้าหมายเอง ดงันั้นธนาคารจะ
ไม่เพียงแต่ระบุกลุ่มผูใ้หญ่ท่ีเกษียณอายุและร ่ ารวย  แต่จะจ าแนกจากรายได ้สินทรัพย ์การออมเงิน และความเส่ียง 
ส่ิงน้ีท าใหน้กัวิจยัทางการตลาดบางกลุ่มสนบัสนุนแนวทางการแบ่งส่วนตลาดความตอ้งการพ้ืนฐาน   
      แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฏ ์และคณะ (2554) กล่าวไวว้า่ การวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม (Value chain) 
เป็นการเช่ือมโยงกิจกรรมหลกั และกิจกรรมย่อยขององค์กร โดยการจดักิจกรรมย่อยไปสนบัสนุนกิจกรรมหลกั 
เพ่ือจะสร้างคุณค่าท่ีสนองตอบกบัค่านิยมของลูกคา้ โดยสายงานหลกัจะท าหน้าท่ีในการผลิตกิจกรรมพ้ืนฐาน 
ประกอบไปดว้ย การน าเขา้วตัถุดิบการผลิตสินคา้ และบริการการตลาด และการให้บริการลูกคา้ ส่วนสายงาน
สนับสนุนจะท าหน้าท่ีในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดซ้ือวตัถุดิบ เน่ืองจากการ
วิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม จะท าให้องคก์รไดรั้บรู้ถึงค่านิยมของลูกคา้ไดอ้ย่างชดัเจนท าให้สามารถวิเคราะห์ห่วงโซ่
นิยม จะท าให้องค์กรไดรั้บรู้ถึงค่านิยมของลูกคา้ไดอ้ย่างชดัเจนท าให้สามารถวิเคราะห์และเช่ือมโยงค่านิยมของ
ลกูคา้เขา้สู่กิจกรรมขององคก์ร 

แนวคิดด้านส่วนประสมการตลาด อรจนัทร์ ศิริโชติ (2556) แนวความคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing 
Mix) ซ่ึงมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) ผลิตภณัฑ ์(product) 2) ราคา (price) 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
และ 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกลยุทธ์หลกัของการบริหารการตาลาดท่ีใชใ้นการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างเหมาะสม โดยเร่ิมตน้ท่ีธุรกิจจะตอ้งเสนอผลิตภณัฑใ์ห้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และใชวิ้ธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมเพ่ือแจง้ข่าวสารและกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการซ้ือ ธุรกิจ
บริการจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นตอ้งให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดเพ่ิมเติมอีก 3 ประการ ซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะส าหรับธุรกิจบริการ คือ 1) บุคคล (People) 2) กระบวนการ (Process) และ 3) หลกัฐานทางกายภาพ 
(Physical evidence) เป็นองค์ประกอบส าคญัในการสร้างประสิทธิภาพของบริการ สร้างความพึงพอใจของลูกคา้ 
และเป็นส่วนส าคญัท่ีเติมเสน่ห์ใหก้บัธุรกิจบริการเพ่ือรักษาลกูคา้ท่ีความจงรักภกัดีท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงใน
ยคุปัจจุบนั 
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3. วธิีการศึกษา 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบจ าลองธุรกิจ (Business model) ในการลงทุนรีสอร์ทและสปาส าหรับส า

สุนขั ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาใหไ้ดม้าซ่ึงรูปแบบของธุรกิจ
รีสอร์ทและสปาส าหรับสุนัขโดยเฉพาะ มีการออกแบเคร่ืองมือการวิจยัท่ีออกแบบส าหรับการศึกษาโดยเฉพาะ 
เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความถูกตอ้งแม่นย  าและมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ในการวิจยัเร่ือง แบบจ าลองธุรกิจ (Business model) ในการ
ลงทุนรีสอร์ทและสปาส าหรับส าสุนขั ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ จากการส ารวจ การแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยไดก้ าหนดประชากรในการศึกษา 
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 ประชากรกลุ่มท่ี 1  ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการดูแลและฝากเล้ียงท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจ มีจ านวนทั้งส้ิน 6,000 คน โดยการก าหนดขนาดตามแนวทางของ Taro Yamane (1973) 
ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง คือ กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ล้ียงสุนขั 
 ประชากรกลุ่มท่ี 2 คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลและฝากเล้ียงและร้านขายปลีและขายส่ง
ผลิตภณัฑ ์  

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยมีแบบสอบถาม 2 ประเภท และแบบส ารวจพ้ืนท่ี 1 
ประเภท ดงัน้ี  

แบบสอบสอบถาม ส าหรับกลุ่มตัวกลุ่มท่ี  1 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด  (Closed-ended 
Questionnaire) ส าหรับประชากรกลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค าถาม 5 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1
ขอ้มูลทัว่ไปของเจา้ของสุนขั เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนา ภูมิล  าเนา สุนขัและจ านวนสุนขั 
ส่วนท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้ของสุนขัและสุนขั ส่วนท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตของเจา้ของสุนขัและสุนัข 
ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการใชบ้ริการดูแลและการฝากเล้ียงสุนขั ส่วนท่ี 5 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  

แบบสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ เป็นแบบสอบถามเป็นลกัษณะแบบมีโครงสร้างเก่ียวกบัลกัษณะของการ
ด าเนินธุรกิจและการให้บริการดูแลสุนัข ส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัประวติัของธุรกิจ ส่วนท่ี 2 รูปแบการ
บริหารและการจดัการของธุรกิจ  

แบบส ารวจพ้ืนท่ี เพ่ือการส ารวจความพร้อมในดา้นต่างๆของพ้ืนท่ี โดยไดจ้ากศึกษารูปแบบธุรกิจเก่ียวกบั
สุนัขในเขตเทศบาล ซ่ึงส ารวจโดยผูศึ้กษาและใช้ขอ้มูลของชุมชมประกอบเพ่ิมเติมในการส ารวจ และจากการ
สอบถามผูน้ าชุมชนหรือชาวบา้นในชุมชน และแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ  ส่วนท่ี 1 การส ารวจขอ้มูลทัว่ไป 
ประกอบไปดว้ย สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี (โดยการศึกษาจาก ท่ีตั้ง,ขนาดพ้ืนท่ี,การเขา้ถึงและสภาพการจราจร,
ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน) สภาพเศรษฐกิจ โดยศึกษาจาก ขอ้มูลสถิติดา้นประชากร ศาสนา 
อาชีพ ระดบัการใชแ้ละลกัษณะของธุรกิจประเภทต่างๆในพ้ืนท่ี สภาพสังคม โดยศึกษาจาก การอยู่อาศยั การอยู่
ร่วมกนัของคนในชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชนศาสนา การศึกษา ส่วนท่ี 2 การส ารวจขอ้มูลสภาพการแข่งขนั 
ประกอบดว้ย จ านวนคู่แข่งขนัท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ขนาดของธุรกิจและรูปแบบธุรกิจ การเติบโตของธุรกิจ การส ารวจ
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คู่แข่งขนัรายใหม่ โดยศึกษาจากก าแพงเขา้สู่อุตสาหกรรม การส ารวจสินคา้ทดแทน โดยการส ารวจธุรกิจท่ีสามารถ
ทดแทนได ้การส ารวจผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบท่ีส าคญัของธุรกิจ การขนส่งผลิตภณัฑ ์

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิจยัออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงมีการใช้

แบบส ารวจพ้ืนท่ีและแบบสอบถามส าหรับกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ล้ียงสุนขั 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาทบทวนเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา

แบบจ าลองธุรกิจ โดยการคน้ควา้จากส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น หอ้งสมุดบณัฑิตวิทยาลยัการจดัการ 
(MBA) และจากส่ือออนไลนต่์าง 

3. การวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัธุรกิจเก่ียวกบับริการ
สตัวเ์ล้ียงในจงัหวดัขอนแก่นและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ก่อนการลงทุนธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบส ารวจนั้น ท่ีเป็นการวิเคราะห์แบบพรรณนาการ โดยใช้ แบบจ าลอง

ธุรกิจ 9 องคป์ระกอบ 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูผูใ้ชบ้ริการในเชิงสถิติ โดยการใชโ้ปรม

แกรมทางสถิติ 

3. การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์และแบบส ารวจ โดยเป็นการวิเคราะห์แบบพรรณนาการเพ่ือเป็น

ส่วนประกอบในการวิเคราะห์สถานการทางการแข่งขนัและทางการตลาดได ้

4. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัเก่ียวกบัธุรกิจบริการสัตวเ์ล้ียง ธุรกิจสัตวเ์ล้ียงยงัสามารถขยายและ

เปิดกิจการขนาดใหญ่อย่างท่ีกล่าวไวใ้นขั้นตน้ไดห้รือ (ใชจ้ากการส ารวจพ้ืนท่ีในขั้นตน้และการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล

จริง และจากแบบสอบถาม) 

5. การวิเคราะห์ขอ้มลูการศึกษาแบบจ าลองธุรกิจส าหรับรีสอร์ทและสปาส าหรับสุนขั 

6. การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคระหวา่งเจา้ของสุนขัและสุนขัและความตอ้งการใชบ้ริการรีสอร์ทและส

ปาส าหรับสุนขัจากการใชแ้บบสอบถาม 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  
 เป็นการเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี  

4.1 ผลการส ารวจพ้ืนท่ีธุรกิจใหบ้ริการดูแลสัตวเ์ล้ียง ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครขอนแก่น การส ารวจพ้ืนท่ีธุรกิจ
ให้บริการดูแลสัตวเ์ล้ียง ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือทราบถึงลกัษณะของธุรกิจ เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์
ถึงสถานการณ์ปัจจุบนัของธุรกิจสัตวเ์ล้ียง สามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางดา้นสภาพทางการณ์แข่งขนัภายในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นได ้และผลจากพบว่า ธุรกิจท่ียงัคงเปิดใหบ้ริการอยู่ ณ ปัจจุบนั มี 34 แห่ง ท าใหท้ราบไดว้า่ มี
ร้านใหบ้ริการส าหรับสตัวเ์ล้ียงกระจายตวัตามจุดรอบๆเขตเทศบาลเมือง แต่ยงัไม่ถือวา่มีหนาแน่จนเกินไป สามารถ
คาดการณ์ไดว้่าในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นยงัสามารถรองรับการเปิดกิจการส าหรับสุนขัไดแ้ละสามารถขยายตวั
ไดเ้พ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัการเติบโตของเมือง และจากการส ารวจพบว่า สถานใหบ้ริการดูแลสุนขั แบ่งออกได้
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เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 1)โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว ์ ต่างมีความหลากหลายในการใหบ้ริการ ไม่เป็นเพียงการ
ใหบ้ริการอย่างใดอย่างอย่างหน่ึงเท่านั้น เพ่ือเป็นการดึงดูดลกูคา้เขา้มาใชบ้ริการ เช่น โรงพยาบาล รักษาสตัว ์มีการ
ให้บริการอาบน ้ า-ตดัขนสุนัขและฝากเล้ียงพร้อมกบัการรักษารวมอยู่ดว้ย (จากการส ารวจโดย นางสาวสิริรักษ ์
รัตนานิคม เดือน พฤษภาคม 2557)   

4.2 พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการดูแลและฝากเล้ียงสุนขั ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผลการแจกแบบสอบถาม 400 
กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ล้ียงสุนขั พบพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจดูแลสัตวเ์ล้ียง ดงัน้ี 1) มีความตอ้งการใหสุ้นขัของตนมี
สุขภาพท่ีดีและแข็งแรง จากการพาสุนขัเขา้ใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวเ์ป็นส่วนใหญ่และใชบ้ริการต่างๆท่ีมีอยู่ใน
โรงพยาบาลสัตว์ และ 2) การท่ีผูเ้ล้ียงสุนัขใช้บริการธุรกิจดูแลสัตวเ์ล้ียงเพราะ ตั้ งอยู่ใกลบ้้าน เพ่ือเป็นความ
สะดวกสบายในการเลือกท่ีจะเขา้ใชบ้ริการ  

4.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฝากเล้ียงสุนขัและบริการท่ีเก่ียวกบัสุนขั โดยใชปั้จจยัทาง
การตลาด คือ 7Ps ซ่ึงปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ล้ียงสุนขัใชเ้ป็นตวัตดัสินใจใชบ้ริการ มีดงัต่อไปน้ี 

- ด้านการบริการ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ คือ ด้านความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีอ่อนโยน/ไม่มีสารตกคา้งต่อร่างกายสุนัข ความใส่ใจในการดูแลสุนัข ไม่ใช้ความ
รุนแรงกบัสุนขั  

- ดา้นระดบัราคา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้มาใช้บริการ คือ การบอกราคาในแต่ละรายการอย่าง
ชดัเจน และการไม่เอาเปรียบลกูคา้ในการคิดราคาในการใหบ้ริการ 

-  ช่องทางการติดต่อ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการ คือ ช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง และ 
การใหบ้ริการขอ้มลู/ตอบขอ้ซกัถาม  

- การส่งเสริมการตลาด ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการ คือ การจดัโปรโมชัน่อย่างเสมอ เช่น 
การสะสมคะแนน,ส่วนลดบริการต่างๆ  

- กระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการ คือ ขั้นตอนการให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และการอธิบายลกัษณะการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน หลกัฐานทางกายภาพ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้มา
ใชบ้ริการ คือ การแบ่งสดัส่วนการใหบ้ริการแต่ละประเภทอยา่งชดัเจน ระบบการฆ่าเช้ือ/ระบบถ่ายเทอากาศ 

- หลกัฐานทางกายภาพ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการ คือ การแบ่งสัดส่วนการใหบ้ริการแต่
ละประเภทอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ียสูงสุด 4.84) ระบบการฆ่าเช้ือ/ระบบถ่ายเทอากาศ (ค่าเฉล่ียสูงสุด 4.50) 

-  ดา้นบุคลากร ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการ คือ พนกังานเป็นคนท่ีรักสัตว ์มีจิตเมตตาต่อ
สตัวทุ์กชนิด พนกังานแต่ละคนไดรั้บการฝึกอบรมเป็นอยา่งดี)พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุนขัสุนขั  

4.4 การวิเคราะห์แบบจ าลองธุรกิจรีสอร์ทและสปาส าหรับสุนขั ในเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ใน
การศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระยุทธ์แนวคิดการวิเคราะห์จากแนวคิดของ Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur (2010) 
แนวคิดด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยุทธ์ทางการตลาด โดยใช้ marketing mix 7Ps และผลการศึกษาจาก
แบบสอบถามและผลการสัมภาษณ์ มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ โดยไดมี้การปรับเปล่ียนต าแหน่งขององคก์อบ
ทั้ง 9 เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมของธุรกิจ ดงัภาพท่ี 1 โดยผลจากการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model) ของธุรกิจรีสอร์ทและสปาส าหรับสุนขั 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 แบบจ าลองธุรกิจ ของธุรกิจรีสอร์ทและสปาส าหรับสุนขั 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
ผลจากการศึกษาการแบบจ าลองธุรกิจของธุรกิจรีสอร์ทและสปาส าหรับสุนขั สามารถสรุปผลการศึกษาจากภาพ

ท่ี 1  ไดด้งัน้ี 
1. กลุ่มลูกคา้ (กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ) คือ  กลุ่มลูกคา้หลกั เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี อาชีพ นกัเรียน/

นกัศึกษา มีรายไดร้ะหว่าง 20,001-25,000 บาท ถึงแมเ้ป็นเพียงนกัศึกษาหรือจบใหม่มีงานท าท่ียงัไม่มัน่คงเท่าไหร่
นกั แต่ส่วนใหญ่จะนิยมเล้ียงสุนขัไวอ้ยา่งนอ้ยคนละหน่ึงตวั  

2. กิจกรรมหลกัของธุรกิจ เพ่ือความหลากหลายของการให้บริการและสามารถดึงดูดลูกค้าได้ จึงก าหนด
กิจกรรมในการใหบ้ริการมี 2 ประเภท ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสถานประกอบการส่วนใหญ่ยงัไม่มี คือ 1) กิจกรรมหลกั
ของธุรกิจ ไดแ้ก่  ฝากเล้ียงสุนขั ซ่ึงแบ่งการให้บริการเป็น 2 ช่วง คือ Day care รับดูแลในช่วงกลางวนัเท่านั้นและ 
คา้งคืน 2.อาบน ้ า-ตัดขน 3.สปา เป็นการนวดบ าบัด และธาราบ าบัด (สระว่ายน ้ า) 2)กิจกรรมรอง คือ การขาย
ผลิตภณัฑส์ าหรับสุนขั และบริการรับ-ส่งสุนขั 

3. การน าเสนอคุณค่า น ามาใชก้ระบวนการภายใน โดยใชแ้นวคิดการเพ่ิมคุณค่า ในดา้นการใหบ้ริการในแต่ละ
ขั้นตอนตามประเภทท่ีลกูคา้เลือกใชบ้ริการ 

4. ช่องทางการเขา้ถึง ไดมี้การน าดา้นสถานท่ีและทางดา้นกายภาพ เขา้มาช่วยในการการเขา้มาถึงท่ีตั้งของธุรกิจ
เพ่ือความสะดวกสบาย ใกลก้ลุ่มลกูคา้และกลุ่มลกูคา้ทัว่ไปและง่ายต่อการเขา้ถึง 

5. ลกูคา้สมัพนัธ์ การสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ 1.) คุณภาพของบริการ 2.)การแบ่งส่วนตลาดและการก าหนด
เป้าหมาย 3.)การดูความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ดว้ยการสร้างฐานขอ้มูลของลูกคา้ จากช่ือผูเ้ล้ียงสุนขั และสุนขั พนัธ์ 

แบบจ าลอง   

ธุรกิจ 

3.การน าเสนอคุณค่า   (Value 
Propositions)  -value chain 

5.ลกูคา้สมัพนัธ์              
(Customer Relationships) 

6.ทรัพยากรหลกัของธุรกิจ        
(Key Resource) - people 

                      

7.คู่คา้หลกัของธุรกิจ              
(Key Partner) 

 
4.ช่องทางการเขา้ถึง  (Channel)               
- place -physical dividend 

 

9.ตน้ทุนของธุรกิจ                
(Cost Structure) 

1.กลุ่มลกูคา้ (Customer 
Segments)                                     
- STP 
2.กิจกรรมหลกัของธุรกิจ (Key 
Activities) -product 

8.กระแสรายได ้  (Revenue 
Streams) - price 
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เพศ อายุ เบอร์ติดต่อ การใชบ้ริการต่างๆ และมีการเสนอให้สมคัรสมาชิกเพ่ือรับส่วนลดในการเขา้ใชบ้ริการคร้ัง
ต่อๆไป 

6. ทรัพยากรหลกัของธุรกิจ ท่ีมีความส าคญักบัธุรกิจ ไดแ้ก่ 1) บุคลากร หรือพนกังาน มีความส าคญัอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมของธุรกิจ  2) สินทรัพยแ์ละอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ใหบ้ริการทุกประเภท ซ่ึงทั้ง 2 ประเภทน้ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก 

7. คู่คา้หลกัของธุรกิจ เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสตัวเ์ล้ียง 
8. กระแสรายได ้คือ ช่องทางการสร้างรายได ้จากการเขา้ใชบ้ริการทั้งจากบริการหลกัแลว้ ยงัคิดถึงรายไดเ้สริม 

และการก าหนดราคาในการใหบ้ริการแต่ละประเภท 
9. ตน้ทุนของธุรกิจ เป็นการคิดค านวณค่าใชต้น้ทุนเร่ิมแรกจนกระทั้งตน้ทุนด าเนินการทั้งหมดของธุรกิจ 

 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาและการเก็บขอ้มูลเพียงในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นเท่านั้น ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไปผูศึ้กษามีขอ้เสนอดงัน้ี 1) ควรมีการขยายพ้ืนท่ีในการศึกษาเพ่ิม 2)ควรมี
การเกบ็ขอ้มลูของสถานประกอบการใหม้ากข้ึนกวา่น้ี 3) ควรมีการจดัท าแผนธุรกิจ 
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คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกค้า 
ของสายการบินให้บริการเตม็รูปแบบ 

THE SERVICE QUALITY AFFECTING CUSTOMER  
THE SATISFACTION OF FULL-FARES AIRLINE 

ชุติมณฑน์  ดู่มณี1  และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2  
Chutimon  Dumanee and Khanchitpol Yousapronpaiboon 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ของสายการบินใหบ้ริการเต็ม
รูปแบบ วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงคุณภาพการใหบ้ริการทั้ง5ดา้นโดยเคร่ืองมือ SERVQUAL การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการ
วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชวิ้ธีการเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด กบัผูท่ี้ใชบ้ริการของ
สายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบและน าข้อมูลมาทดสอบสถิติเชิงอนุมานคือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple regressions) ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพบริการและความพึงพอใจภายหลงัการใชบ้ริการของ
ผูใ้ช้บริการสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบมีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ในระดับสูงและผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่คุณภาพการใหบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการสายการบินใหบ้ริการเต็มรูปแบบ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : คุณภาพบริการ,สายการบินเตม็รูปแบบ 

Abstract 

This research is the study of service quality affecting the customer satisfaction of the airline, full service to study 
the service quality both 5 side by tools. SERVQUAL this research is the quantitative research. Methods of data 
collection from questionnaire 400 series. To those who use the services of the airline that provides full data test 
and inferential statistics. The regression analysis multiple correlation study. Perceived service quality and the 
satisfaction after using of customers airlines provide full service quality perception was high. The test results the 
hypothesis. The service quality of airline service to full service. Influence on satisfaction of service significantly 
0.05. 
 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Program Young Executive (Weekend) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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1.บทน า 

การบริการลูกคา้ (Customer Service) ในปัจจุบนัถือเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับทุกๆธุรกิจ เพราะนอกจากจะ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้แลว้ ยงัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความแตกต่างและความสามารถในการ
แข่งขนั การบริการลูกคา้อย่างมีคุณภาพ จะมีส่วนช่วยสร้างความผูกพนักบัลูกคา้ไดใ้นระยะยาว และเพ่ิมคุณค่า
ใหก้บัธุรกิจ ถา้หากวา่ธุรกิจท่ีไม่ไดมุ่้งเนน้การบริการท่ีมีคุณภาพ หรือละเลยในการพฒันาคุณภาพบริการ ยอ่มท าให้
ธุรกิจไม่สามารถท่ีจะแข่งขนัได ้ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจ ท าให้เป็นเร่ืองยากท่ีจะรักษาลูกคา้เอาไวไ้ด ้ในดา้น
ธุรกิจการบิน (Airline Business) นบัเป็นธุรกิจรูปแบบหน่ึงของการขนส่งและเดินทางทางอากาศท่ีมีความส าคญัต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงท าใหก้ารขนส่งสินคา้และการเดินทางเพ่ือส่วนตวัหรือทางธุรกิจ ดว้ยเหตุจากความสะดวก
และประหยดัเวลา ท าใหปั้จจุบนัการแข่งขนัของสายการบินมีอยูสู่ง สายการบินท่ีใหบ้ริการเต็มรูปแบบ คือ การบิน
ไทย และ บางกอกแอร์เวยส์  (Chareonsettasilp and Wu, 2013) 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการคน้ควา้ศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการ เพ่ือตอ้งการทราบระดบั
คุณภาพการให้บริการของสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ และเพ่ือทราบระดบัความพึงพอใจของลูกคา้หลงั
ไดรั้บบริการจากสายการบินหลกัและพฤติกรรมอะไรท่ีเป็นตวัก าหนดท่ีท าให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการกบั
สายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ โดยไดใ้ช้เคร่ืองมือท่ีใช้วดัคุณภาพบริการท่ีเรียกว่า SERVQUAL (Service 
Quality) Parasuraman, Ziethaml and Berry (1998) ผลท่ีไดจ้ากการท าวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางแก่ผูบ้ริหารของสาย
การบินท่ีใหบ้ริการเต็มรูปแบบ เพ่ือท่ีจะน าไปใชใ้นการบริหารจดัการ พฒันาองคก์ร เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาปรับปรุง 
โดยด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้พ่ือมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ให้เกิดความพึงพอใจ 
และเกิดความประทบัใจในการบริการสูงสุด  

2.ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นทศันะและปฏิบติัการในการประเมินของ
ผูรั้บบริการ โดยท าการเปรียบเทียบระหว่างการบริการท่ีคาดหวงั (Expectation Service) กบัการบริการท่ีรับรู้จริง 
(Perception Service) จากผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงหากผูใ้หบ้ริการสามารถใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการหรือสร้างการบริการท่ีมีระดับสูงกว่าท่ีผูรั้บบริการได้คาดหวงัจะส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิด
คุณภาพการให้บริการซ่ึงจะท าให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีไดรั้บเป็นอย่างมาก (Zeithaml, 1988; 
Parasuraman and Berry, 1990;) ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่า คุณภาพการใหบ้ริการ เป็นการใหบ้ริการท่ีมากกวา่หรือตรงกบัความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นเร่ืองของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นเลิศของการ
บริการในลกัษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู้ ผลการศึกษาวิจยัของนักวิชาการกลุ่มน้ี ช่วยให้เห็นว่า การ
ประเมินคุณภาพการใหบ้ริการตามการรับรู้ของผูบ้ริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทศันคติท่ีต่อบริการ
ท่ีคาดหวงั และบริการตามท่ีรับรู้มีความสอดคลอ้งกนัเพียงไร ขอ้สรุปท่ีน่าสนใจประการหน่ึงก็คือ การใหบ้ริการท่ี
มีคุณภาพนั้นหมายถึง การให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการหรือผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอ 
ดงันั้น ความพึงพอใจต่อการบริการ จึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการท าให้เป็นไปตามความคาดหวงั หรือการไม่
เป็นไปตามความคาดหวงั (Confirm of Disconfirm Expectation) ของผูบ้ริโภคนัน่เอง 

ซ่ึง Gronroos (1990) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพการให้บริการ ว่าจ าแนกได ้2 ลกัษณะคือ คุณภาพเชิง
เทคนิค (Technical Quality) อนัเก่ียวกบัผลลพัธ์ หรือส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจากบริการนั้น โดยสามารถท่ีจะวดัไดเ้ห
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มือกบัการประเมินไดคุ้ณภาพของผลิตภณัฑ์ (Product Quality) ส่วนคุณภาพเชิงหน้าท่ี (Functional Quality) เป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของการประเมินนัน่เอง คุณภาพการใหบ้ริการเป็นมโนทศัน์และปฏิบติัการในการ
ประเมินของผูรั้บบริการโดยท าการเปรียบเทียบระหว่างการบริการท่ีคาดหวงั (Expectation Service) กบัการบริการ
ท่ีรับรู้จริง (Perception Service) จากผูใ้ห้บริการ ซ่ึงหากผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการท่ีสอดคลอ้งตรงตามความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการหรือสร้างการบริการท่ีมีระดบัสูงกว่าท่ีผูรั้บบริการไดค้าดหวงัจะส่งผลให้การบริการ
ดงักล่าวเกิดคุณภาพการใหบ้ริการซ่ึงจะท าใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีไดรั้บเป็นอยา่งมาก 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าความพึงพอใจต่อการบริการมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการท าให้เป็นไปตามความ
คาดหวงัของ หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ผูบ้ริหารควรให้ความสนใจในเร่ืองการบริการแก่
ลกูคา้เพ่ือใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใชบ้ริการ 

3.วธีิการศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงพรรณนาดว้ยวิธีการส ารวจ 
(Survey research method) และวิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลคือ กุมภาพนัธ์ 2558 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี กมุภาพนัธ์ 2558 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้มาใชบ้ริการของสาย
การบินหลกัหลกั โดยเลือกวิธีการก าหนดขนาดตวัอยา่ง ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยเลือกใชสู้ตรของ ทา
โร่ ยามาเน่ (Yamanae, 1967) ซ่ึงก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับไดไ้ม่เกิน 5% 
การศึกษาคร้ังน้ีมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ราย ไม่จ ากดัเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้เกณฑ์การ
คดัเลือก (Inclusion Criteria) คือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการของสายการบินท่ีใหบ้ริการเต็มรูปแบบ อาคารจ าหน่ายตัว๋โดยสาร
คือ การบินไทย และ การบินกรุงเทพ  

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น
พนักงานบริษทัเอกชนและมีรายไดต่้อเดือนโดยเฉล่ีย 20,001-30,000บาท จากการศึกษาพบว่าผูใ้ชบ้ริการในการ
รับรู้คุณภาพการบริการของสายการบินใหบ้ริการเต็มรูปแบบอยู่ในระดบัสูง มีความพึงพอใจภายหลงัการใชบ้ริการ
อยูใ่นระดบัสูง ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปค่าเฉลีย่ของแต่ละด้านของระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการ 
 

สายการบินให้บริการเตม็รูปแบบ 
การรับรู้คุณภาพการบริการ                                               X                  S.D.             แปลผล 

ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability)                                      6.18                1.60  สูง 
ดา้นความมัน่ใจ (Assurance)                                            6.19                1.60                          สูง 
ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles)                          6.22                1.57                           สูง 
ดา้นความใส่ใจ (Empathy)                                               6.13                1.60                           สูง 
ดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ (Responsiveness)                6.22                1.58                           สูง 

                                      ภาพรวม                                                    6.18                1.50                           สูง 
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จากตารางท่ี 1  พบว่าในภาพรวม ผูใ้ช้บริการสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบ  มีการรับรู้คุณภาพการ
บริการอยู่ในระดบัสูง ( X  = 6.18, S.D. = 1.50) โดยในดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) พบว่าในภาพรวม 
ผูใ้ชบ้ริการสายการบินใหบ้ริการเต็มรูปแบบ มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ในระดบัสูง ( X  = 6.22, S.D. = 1.57)  
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) พบว่าในภาพรวม ผูใ้ชบ้ริการสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบ  มี
การรับรู้คุณภาพการบริการอยูใ่นระดบัสูง ( X  = 6.22, S.D. = 1.58) ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) พบว่าในภาพรวม 
ผูใ้ชบ้ริการสายการบินใหบ้ริการเต็มรูปแบบ มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ในระดบัสูง ( X  = 6.19, S.D. = 1.60) 
ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) พบวา่ในภาพรวม ผูใ้ชบ้ริการสายการบินใหบ้ริการ เตม็รูปแบบ มีการรับรู้คุณภาพ
การบริการอยูใ่นระดบัสูง ( X  = 6.18, S.D. = 1.60) และในดา้นความใส่ใจ (Empathy) พบวา่ในภาพรวม ผูใ้ชบ้ริการ
สายการบินใหบ้ริการเตม็รูปแบบ มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยูใ่นระดบัสูง( X  = 6.13, S.D. = 1.60) ตามล าดบั 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
  
             สรุปไดว้่าคุณภาพการให้บริการจากผูใ้ห้บริการสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบ มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ดงันั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุปไดว้่าคุณภาพการให้บริการใหบ้ริการสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบ มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับการ
พฒันาคุณภาพบริการจากผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการสายการบินใหบ้ริการเตม็รูปแบบ ไดด้งัน้ี  

กระบวนการเดินทางทางอากาศตั้งแต่การจองและซ้ือตัว๋โดยสารจนกระทัง่กระบวนการลงจากเคร่ืองบิน
และรับสัมภาระ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากทุกกิจกรรมและสายการบินก็สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูโ้ดยสารไดดี้ ดงันั้นสายการบินควรรักษาระดบัการบริการและการ ปฏิบติังานท่ีดีต่อไป และมากยิ่งข้ึนไปให้
เกินความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการโดยพฒันากระบวนการหรือกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผูใ้หบ้ริการไปยงั
ผูรั้บริการเพ่ือให้ผูรั้บเกิดความประทับใจและกลบัมาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีเน่ืองจากในอนาคตอนัใกล้
ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงไตจ้ะรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการแข่งขนั
ในภาคธุรกิจบริการก็จะมีมากข้ึนทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามงานวิจยัในคร้ังน้ีไดท้า
การศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นคนไทยและเดินทางภายในประเทศเท่านั้น ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อ
การบริการของผูโ้ดยสารกลุ่มอ่ืนอาจจะมีระดบัท่ีแตกต่างออกไป สายการบินจึงควรท่ีจะพฒันากระบวนการส่ง
มอบการบริการท่ีดีอยู่แลว้ให้ดียิ่งๆข้ึนไป สายบินบริการเต็มรูปแบบสามารถตอบสนองระดบัความคาดหวงัของ
กลุ่มตัวอย่างได้ดี ทั้ งอุปกรณ์ส่ิงอานวยความสะดวกบนเคร่ืองบิน อาหารและเคร่ืองด่ืม กระบวนการบริการ 
พนกังาน และท่ีส าคญัคือมาตรฐานความปลอดภยัของสายการบิน การอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ืองในดา้นต่างๆ ให้
เขา้ใจถึงลกูคา้ประเภทต่างๆ การจดัการสภาวะอารมณ์ของผูใ้หบ้ริการและลกูคา้ 
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การประเมนิปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจและความพงึพอใจของผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้บริการทาง
ด่วนพเิศษระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ

 Evaluate the factors that affect the decision and the satisfaction of the vehicle  in the 
special expressway toll collection system. 

ณฐัรัตน์  วรต่าย1 และ ศุภชาต  เอ่ียมรัตนกลุ2 

Nattarat Voratai and Supachart Iamratanakul   

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บ
ค่าผ่านทางอตัโนมติั และ 2) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมติั โดยเกบ็ขอ้มลูจาก
ผูใ้ช้รถยนต์ท่ีใช้บริการทางด่วนพิเศษระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติั ณ จุดเติมเงินบนทางด่วน ทั้ง 6 เส้นทาง 
จ านวน 1,200 คน  โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่าน
ทางอตัโนมติัของผูใ้ชร้ถยนต ์จากนั้นจะเก็บขอ้มูลในเชิงคุณภาพดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก จ านวน 20 คน เพ่ือยืนยนั
ผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากงานวิจยัน้ีเพ่ือ 1) ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมติั 2) ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการระบบเกบ็ค่า
ผา่นทางอตัโนมติั และ3) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค, ทางด่วนพิเศษ, ระบบเกบ็ค่าผ่านทางอัตโนมติั
,การศึกษา เชิงคุณภาพ 

Abstract 
This research is aimed to 1).Study the factors affecting customer satisfaction to use the automatic free toll at the 
express ways, and 2). Study the consumer behavior at the automatic free toll service. We study six express ways 
around Bangkok and metro areas. The data are collected from 1.200 customers by using questionnaires. The 
customers are asked to answer the questions relating to their behavior and satisfaction for the automatic free toll 
service. The depth interview for 20 executive is also used to confirm the results from the quantitative part. The 
expected results could 1).Achieve the factors affecting the customer satisfaction to use the automatic free toll 
service, 2). Know the consumer behavior in order to use the automatic free toll service, and 3).Develop and 
improve the efficient service and be consistent with the customer needs in the long run. 
Keywords: customer satisfaction, consumer behavior, express way, automatic free toll service, qualitative 
research 
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1. บทน า 

ปัญหาหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ในฐานะท่ีเป็น
เมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา และเทคโนโลยีต่างๆของประเทศ คือ “ปัญหา
การจราจร” ซ่ึงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ   ทั้งในดา้นการเสียดุลการคา้อนัเน่ืองมาจากการน าเขา้น ้ ามนัดิบ   
รวมทั้งการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจจากการเสียเวลาในการเดินทางติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั (สนัติ ท่องแกว้, 2534) 

รัฐบาลไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร โดยเร่ิมจากปี พ.ศ. 2514 – 2517 ไดว้า่จา้ง
ผูเ้ช่ียวชาญชาวเยอรมนั มาศึกษาโครงร่างแผนแม่บทในการแกไ้ขปัญหาจราจร โดยการน าด าเนินการแกไ้ขแบ่ง
ออกเป็น แผนงานระยะสั้นและแผนงานระยะยาว  โดยแผนงานระยะสั้น ไดแ้ก่ การปรับปรุงระบบถนน การขยาย
ถนน การปรับปรุงทางระบายน ้ า รวมทั้ งการก่อสร้างสะพานข้ามแยกในบริเวณท่ีมีการจราจรติดขัด  ส าหรับ
แผนงานในระยะยาว คือ การสร้างโครงข่ายการจราจรเช่ือมต่อกบัทุกภูมิภาคของประเทศในรูปแบบระบบทางด่วน
พิเศษ โดยเร่ิมจาก 3 เส้นทางหลกัไดแ้ก่ เส้นทางสายดินแดง-ท่าเรือ  เส้นทางสายบางนา-ท่าเรือ และเส้นทางสาย
ดาวคะนอง-ท่าเรือ 

หลงัจากนั้นคณะรัฐมนตรีไดอ้อกร่างพระราชบญัญติัการทางพิเศษแห่งประเทศไทยข้ึน โดยมีผลตั้งแต่
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2515 โดยจัดตั้ ง “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)” ในรูปรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ีในความรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาจราจรโดยเร่ิมด าเนินการก่อสร้างระบบทาง
ด่วนขั้นท่ี 1 รวม 3 เส้นทาง ซ่ึงใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 – 2530 เป็นระยะเวลา 10 ปี ดว้ยงบประมาณ 
8,500 ลา้นบาท และขยายโครงการต่อๆ มาอีกมากมายโดยเร่ิมตั้งแต่โครงการทางด่วนขั้นท่ี 2 จนถึงโครงการทาง
ด่วนขั้นท่ี 6 ในปัจจุบนั 

ปัจจุบนั อตัราการใชบ้ริการทางด่วนพิเศษเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยพิจารณาจากขอ้มลูปริมาณรถท่ีใช้

บริการทางด่วนพิเศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2556 

ตารางท่ี 1:  แสดงปริมาณรถยนตท่ี์ใชบ้ริการทางด่วนพิเศษ และอตัราการเพ่ิมข้ึน ปี พ.ศ. 2551-2556 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณรถยนตท่ี์ใชบ้ริการทางด่วน (คนั) อตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 
2551 123,611,048 - 
2552 124,825,521 100.98 
2553 124,860,314 101.01 
2554 125,259,673 101.33 
2555 129,070,682 104.41 
2556 130,112,855  105.25 

 
ที่มา:  กองสถิติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 จากแนวโนม้รถยนต์ท่ีใชบ้ริการทางด่วนพิเศษเพ่ิมมากข้ึน ตามภาวะเศรษฐกิจและก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค  

อีกทั้งในปี 2556 เป็นปีท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์และเพ่ิมก าลงัซ้ือของ
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ผูบ้ริโภคภายใตช่ื้อโครงการ “รถคนัแรก” ซ่ึงจะส่งผลใหมี้ปริมาณรถท่ีเพ่ิมข้ึนบนทอ้งถนนมากกว่า 1 ลา้นคนั อีก

ทั้งยงัส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของปริมาณรถยนตท่ี์ใชท้างด่วนพิเศษ 

 ดว้ยเหตุน้ี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จ าเป็นตอ้งศึกษาถึงปริมาณการใชท้างด่วนพิเศษท่ีเพ่ิมข้ึน และ

ตวัแปรหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลท าให้มีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  เพ่ือท่ีการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทยน าขอ้มูลเหล่าน้ี มาวางแผนงานรองรับ และก าหนดนโยบายเป้าหมายในการลงทุน เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทางด่วนพิเศษไดอ้ยา่งเหมาะสม อนัจะเกิดประโยชนสู์งสุดต่อทั้งผูบ้ริโภคผูใ้ชบ้ริการ

ทางด่วนพิเศษ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต่อไป 

นอกจากน้ี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มีการพัฒนารูปแบบการใช้บริการทางด่วนพิเศษโดย

ด าเนินการติดตั้งระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมติั (Electronic Toll Collection, ETC) โดยสาระส าคญัของระบบเกบ็ค่า

ผ่านทางอตัโนมติั คือ ระบบท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินสด/คูปอง แต่จะใช ้บตัรอิเล็กทรอนิกส์หรือบตัรอีซ่ีพาส (Easy Pass) 

คือ ช่ือบตัรท่ีใชใ้นระบบเกบ็ค่าผา่นทางอตัโนมติั เป็นอุปกรณ์ติดท่ีกระจกหนา้รถ โดยใชเ้ป็นส่ือในการช าระค่าผา่น

ทางเม่ือรถว่ิงผ่านช่องทางท่ีติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติั ผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งเปิดกระจกรถมาจ่ายเงินค่าผ่าน

ทาง ไม่ต้องรอคิวยาว ไม่ต้องเตรียมเงินสด จึงได้รับความสะดวกรวดเร็วและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการให้บริการทางพิเศษ โดยการพฒันาระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัของทางพิเศษทุกสายนบัเป็น

หวัใจส าคญัของการบริหารจดัการระบบทางพิเศษใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูใ้ชบ้ริการทางพิเศษและประเทศชาติ

ในภาพรวม 

 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการทาวด่วน

พิเศษระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางพฒันาและปรับปรุงการให้บริการให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชร้ถยนตท่ี์

มีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติั และศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่านทาง

อตัโนมติั 

ผูว้ิจยัมีกรอบแนวคิดท่ีจะศึกษาประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชร้ถยนต์ในการใชบ้ริการทาง
ด่วนพิเศษ อนัได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจยัการเดินทาง ซ่ึงผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิด เอกสาร ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเร่ืองแนวคิดโครงการทางด่วนพิเศษและประโยชน์ของระบบทางด่วนพิเศษ (รายงานทางสถิติ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปี 2551 – 2555; แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองการตดัสินใจ  (Gary Dessler, 2013 ;  Kotler, 
2003) กล่าวถึง  กระบวนการตดัสินใจ และขั้นตอนในการตดัสินใจ; แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ (Parasurman 
Zeithaml and Barry, 1985) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัตามภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ี ประกอบดว้ย 4 ทฤษฎีหลกั ไดแ้ก่ 

ทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) โดยสรุปมีนิยามความหมายว่า หมายถึงการกระท าของบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ึงสินค้าและบริการ ทั้ งน้ีหมายรวมถึง 
กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท าดงักล่าว (Engel Kollat and 
Blackwell, 1968; Schiffman and Kanuk, 1994; Kotler, Philip, 1999). 

 ในการพิจารณาองค์ประกอบของพฤติกรรมผูบ้ริโภค สามาอธิบายไดโ้ดยใช้โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ของ Kotler, Philip. (1997) ซ่ึงเป็นระบบท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงเร้า หรือส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการ (Need) 
ในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ มีอิทธิพลอิทธิพล ท าใหเ้กิดการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจของผู ้
ซ้ื อ  (Buyer’s purchase decision) โดยส ามารถ เรียกว่ าโม เดล ท่ี ใช้อ ธิบ ายระบบ น้ี ได้ อีกลักษณ ะว่ า  S-R 
Theory ประกอบดว้ย 3 ส่วนส าคญั ไดแ้ก่  ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ทั้งภายในและภายนอก นกัการตลาดจะสนใจ เนน้
การสร้างส่ิงกระตุน้ทางการตลาดซ่ึงควบคุมได ้และ ส่ิงกระตุ้นอ่ืนท่ีควบคุมไม่ได้  ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 
(Buyer’s black box) เปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ตอ้งพยายามคน้หา
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ื้อ และการ
ตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อหรือ ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจใน
ประเดน็ต่าง ๆ 
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 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับตลาดบริการ หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได  ้เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการแก่ผูริ้โภคซ่ึงเป็นตวัส่ือสารของขอ้มลูระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพเพ่ือชกัจูงทศันคติ
และพฤติกรรมการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) ซ่ึงมี 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ผลิตภณัฑ์และบริการ (Product and Service) ผลิตภณัฑ์และบริการหมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายเพ่ือสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้าผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอ  ขายอาจจะมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้เช่น สินค้าบริการความคิด 
สถานท่ีองคก์รหรือบุคคลผลิตภณัฑ์ ตอ้งมีอรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตาลูกคา้จึงมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถ
ขายได ้

2. ราคา (Price) ราคาหมายถึงคุณค่าของผลิตท่ีอยู่ในรูปของตวัเงินซ่ึงราคาเป็นตน้ทุนในการซ้ือสินคา้ของ
ลกูคา้ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑใ์ดนั้น จะเปรียบเทียบคุณค่าของผลิตภณัฑก์บัราคาของผลิตภณัฑก่์อน หาก
คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางซ่ึง
ประกอบดว้ย สถาบนั หรือกิจกรรม ท่ีใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ย กิจกรรมและบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายทา การขายและ
การติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประเภท มีการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารท่ี
หลายหลายโดย พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อลกูคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้

 ทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสินใจ 

การตดัสินใจ (Decision making) โดยสรุปนิยามมีความหมายว่า หมายถึงการเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การ
ปฏิบัติ หรือการเลือกทางด าเนินการท่ีเห็นว่าดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึง จากทางเลือกหลายๆ  ทาง เพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการหรือการวินิจฉยัสั่งการ คือ การชัง่ใจ ไตร่ตรองและตดัสินใจเลือกทางด าเนินงานท่ีเห็น
วา่ดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึงจากหลายๆ ทางเพ่ือให ้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ (ศิริพร พงศศ์รีโรจน์, 2540; ชน
งกรณ์ กณุฑลบุตร, 2547; บรรยงค ์โตจินดา, 2548; สมคิด บางโม, 2548) 

Gary Dessler ( 2013) ได  ้กล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจไว  ้เป็น  4 ขั้นตอน ได้แก่ 1). การระบุปัญหา

เร่ิมตน้ดว้ยผูมี้หนา้ท่ีตดัสินใจจะตอ้งวิเคราะห์และระบุปัญหาอย่างถูกตอ้งจึงจะสามารถดาเนินการตามขั้นตอนได ้

ถา้ก าหนดปัญหาผิดพลาด ขั้นตอนต่อๆ ไปก็ย่อมผิดพลาดตามมาดว้ย  2). การพฒันาทางเลือกในการตดัสินใจท่ีดี

นั้นจาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีทางเลือกหลายทาง ในแต่ละทางเลือกจะตอ้งมีคุณภาพท่ีสามารถน ามาปฏิบติัใหเ้กิดผล

ตามวตัถุประสงคไ์ด ้ 3). การวิเคราะห์ทางเลือก หมายถึง เม่ือมีทางเลือกหลายทางแลว้ ขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์

ทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทาง โดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ เขา้ช่วย เช่น ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน ( 

Break even analysis )  และ4). ท าการตดัสินใจ หมายถึง การตดัสินใจอย่างเด็ดขาดภายหลงัจากไดวิ้เคราะห์อย่าง
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ละเอียด แลว้จึงจะ ท าการตดัสินใจอย่างมีเหตุผลเช่นเดียวกนั ไม่ว่าผูต้ดัสินใจจะใชแ้นวทางใดกต็าม หากตั้งอยูบ่น

หลกัเหตุผลและความถกูตอ้งของการวิเคราะห์จะช่วยใหก้ารตดัสินใจในแต่ละคร้ังมีคุณภาพมากข้ึน 

Kotler (2003) ได้แบ่งขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการตัดสินใจ (Process in Decision Making) ไวเ้ป็น 5 

ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1). สภาวะของปัญหา หรือเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณาเพ่ือหาทางแกไ้ขมีภาวะของปัญหาเกิดข้ึนปัญหา คือ 

ความแตกต่างระหว่าง สภาวะท่ี เกิดข้ึนจริงๆ กบัสภาวะ ท่ีเราตั้งเป้าหมายไวห้รือส่ิงท่ีควรจะเป็นปัญหาคือ การท่ี

กิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  2). ท าการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือใหท้ราบสาเหตุ การวิเคราะห์ปัญหาเป็นเร่ืองของการ

พิจารณาถึงเป้าหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากมาตรฐาน  หรือมีการหันเหออกจากวิถีทางท่ีควรจะเป็นและการ

พิจารณาปัญหานั้นจะตอ้งสามารถ ระบุสาเหตุท่ีแทจ้ริงได้ การวิเคราะห์ปัญหามี 2 อย่าง คือการวิเคราะห์ปัญหา

อย่างไม่มีระเบียบแบบแผน และการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผน  3). สามารถระบุสาเหตุท่ีแทจ้ริงได ้

เป็นการพิจารณาปัญหาในลกัษณะไม่มีระเบียบแบบแผนท่ีแน่นอน วิธีน้ีอาจผิดพลาดไดง่้าย และหากพบปัญหา

ใหม่ๆ ท่ีไม่เคยพบมาก่อน มกัจะใชเ้วลานานและอาจวิเคราะห์ปัญหาออกมาผิดพลาดได้ และเม่ือเหตุการณ์ผ่านไป

นานแลว้ก็ลืมและไม่ทราบว่าตอนท่ีคิดแกปั้ญหานั้น คิดอย่างไร มีเหตุผลอะไร จึงไดต้ดัสินใจท าไปอย่างนั้นการ

วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผนนั้นต้องอาศยัความรู้ ความช านาญ และการคิดอย่างมีเหตุผล (Logical 

thinking)  4). คิดคน้หาวิธีการแกปั้ญหาดว้ยวิธีต่างๆ เราจะตอ้งทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา เสียก่อน ซ่ึงกระทา

ไดโ้ดยการวิเคราะห์ปัญหา แต่ละปัญหาไม่เหมือนกนั เพราะแตกต่างกนัตามสภาพขนาด นโยบาย เป้าหมาย วิธี

ด าเนินงานของกิจการ ส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์การตลอดจนสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ใน

การแกปั้ญหาใหม่ ๆ ถึงแมว้า่จะพบสาเหตุแลว้ก็ตามบางคร้ังกไ็ม่อาจคิดหาวิธีแกไ้ขไดโ้ดยง่ายเท่าใดนกั หรือบางที

คิดวิธีแกไ้ขไดก้็ติดขดัดว้ยอุปสรรคบางประการท่ีไม่สามารถแกปั้ญหาได ้และ   5). การตดัสินใจเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด 

โดยทัว่ไปแลว้บางคร้ังผูบ้ริหารส่วนมากมีวิธีการเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากหลายส่ิงโดยอาศยัความพอใจใชร้าคาเป็น

หลกั หรือใชค้วามนิยมของคนทัว่ไปเป็นแนวทาง  ซ่ึงถือว่าเป็นวิธีการท่ีไม่มีระบบแน่นอน ในทางวิชาการหรือ

วงการธุรกิจจะเลือกตามความชอบอย่างเดียวไม่ได ้แต่จะตอ้งพิจารณาว่า ถา้เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง แลว้ส่ิงนั้นจะ

ใหป้ระโยชนม์ากกวา่ส่ิงอ่ืนๆ จริงหรือไม่ และจะมีผลเสียประการใดตามมา 

ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) โดยสรุปมีนิยามความหมายว่า หมายถึงสภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียดทั้ งน้ี
เพราะธรรมชาติของมนุษยมี์ความตอ้งการ ถา้ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองทั้ งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะ

นอ้ยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนและในทางกลบักนัถา้ความตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความเครียดและความไม่

พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน (Morse, 1958; Vroom, 1964; Phillip B. Applewhite, 1965; Benjamin B. Wolman, 1973; 

Maynard W.Shelly, 1975; Campbell, 1976; Donabedian, 1980) 
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Parasurman Zeithaml และ Barry (1985) ได้น าเสนอคุณสมบัติ 10 ประการท่ีท าให้การบริการประสบ

ความส าเร็จประกอบด้วย  1). ความเช่ือถือได้ (Reliability) 2). การตอบสนอง (Responsive) 3). ความสามารถ 

(Competency) 4). ก า ร เข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร  (Access) 5). ค ว าม สุ ภ าพ อ่ อ น โ ย น  (Courtesy) 6). ก า ร ส่ื อ ส า ร 

(Communication) 7). ความซ่ือสัตย ์(Credibility) 8). ความมัน่คง (Security) 9). ความเขา้ใจ (Understanding) และ

10). การสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้(Tangibility) 

3. วธิีการศึกษา 
ในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed Research) โดยด าเนินการเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 

ระยะแรก เร่ิมจากการด าเนินการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ถยนต์ส่วน
บุคคลท่ีใชท้างด่วนพิเศษทั้ง 6 เส้นทาง โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแก่ ผูใ้ชร้ถยนต์ส่วนบุคคลท่ีใช้
ทางด่วนพิเศษ ทั้ง 6 เสน้ทาง เป็นจ านวน 1,200 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้

รถยนต์ท่ีมีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติั และศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการระบบเก็บค่า

ผา่นทางอตัโนมติั โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกออกเป็น 6 หัวข้อ  

ไดแ้ก่  1. เพศ  2. อาย ุ 3. สถานภาพสมรส  4. อาชีพ  5. ระดบัการศึกษา และ 6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัของผูใ้ช้

รถยนต์ ได้แก่  1. ช่องทางพิเศษท่ีท่านใช้บริการเป็นประจ า  2. การใช้บริการทางด่วนมากน้อยแค่ไหน                               

3. ช่วงเวลาท่ีใชป้ระจ า และ 4. ระยะห่างในการเติมเงิน Easy pass 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัของ

ผูใ้ชร้ถยนต ์ ไดแ้ก่  1. ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  2. ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี  3. ดา้นส่ิง

อ านวยความสะดวก  และ 4.ดา้นผลของการใหบ้ริการ 

ส่วนท่ี 4 เป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัของผูใ้ชร้ถยนต ์ ไดแ้ก่  

1. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ  2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัดา้นการใหบ้ริการของ

เจา้หนา้ท่ี  3. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  และ 4. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัดา้นผลของการ

ใหบ้ริการ 
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 การตรวจสอบเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ 3  ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เน้ือหา โดยการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาถามกบัเน้ือหา/วตัถุประสงค ์(Item Objective Congruence: 

IOC) โดยมีค่า IOC แต่ละตอนของแบบสอบถาม อยูร่ะหว่าง 0.67 – 1.00 ซ่ึงแสดงว่าขอ้ค าถามนั้นวดัไดส้อดคลอ้ง

กบัเน้ือหา/วตัถุประสงค ์

ขั้นตอนท่ี 2. น าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญ มาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง

ขอ้บกพร่องในแบบสอบถาม ปรับลดขอ้คาถามใหก้ระชบั รวมทั้งปรับการใชภ้าษาใหมี้ความชดัเจนยิ่งข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 3. ตรวจสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) ด้วยการน าแบบสอบถามท่ีผ่านการ

ปรับปรุงแกไ้ขจากผูเ้ช่ียวชาญ ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่างศึกษา 

คือ ผูใ้ชบ้ริการทางด่วนพิเศษระบบผา่นอตัโนมติั จ านวน 30 คน แลว้น าผลท่ีไดม้าค านวณหาค่าสมัประสิทธ์แอลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพ่ือประเมินค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในแต่ละตอนและท า

การปรับปรุงแกไ้ข ก่อนน าแบบสอบถามไปใชเ้กบ็ขอ้มลูจริง 

ในการด าเนินการเก็บขอ้มูล  ผูวิ้จยัไดว้างแผนเก็บขอ้มูลการจากผูใ้ชร้ถยนต ์ ณ จุดบริการเต็มเงินอีซ่ีพาส 

(Easy Pass)  ของทางด่วนทั้ง 6 เส้น โดยแบ่งสัดส่วนในการเก็บขอ้มูลแต่ละเส้นทางด่วน คือ เก็บขอ้มูลจากผูใ้ช้

รถยนต์เป็นระยะเวลา 7 วนั โดยจะเก็บขอ้มูลไดท้างด่วนละ 200 ชุด  สรุปจ านวนขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากทั้ง 6ทางด่วน 

จะเกบ็ขอ้มลูไดท้ั้งหมด 1,200 ชุด 

การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติ ดงัน้ีต่อไปน้ีในวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ 

1. สถิติพ้ืนฐาน ความถ่ีและค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (μ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน () 

2. ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ Pearson (Pearson’s Product Mement Correlation coefficient) 

ผูวิ้จยัจะไดน้ าขอ้มูลในแต่ละดา้นทั้ง 4 ดา้น มาด าเนินการวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือท่ีมาของขอ้เสนอแนะ 
และผลหรือผลลพัธ์ท่ีเกิดตามมา 
ระยะที่สอง เป็นการด าเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างในการสัมภาษณ์ในเชิงลึก 
(In-depth interviews) จ านวน 20 ราย จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 1,200 ราย  

แนวทางในการคัดเลอืกการพจิารณาคัดเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการสัมภาษณ์ในเชิงลกึ มีหลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ 
1. ตอ้งมีการยืนยนัเจตนารมณ์ในการใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมในแบบสอบถาม 
2. ใหร้ายละเอียดในการติดต่อกลบั ไดแ้ก่ ช่ือ-ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์และemail ในการติดต่อกลบั 
3. เป็นผูใ้ชบ้ริการทางด่วนพิเศษระบบผา่นทางอตัโนมติั ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัต่อสปัดาห์ 
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จากนั้น ผูวิ้จยั จะด าเนินการติดต่อกลบั เพ่ือแจง้ยืนยนัการนัดสัมภาษณ์ และก าหนดวนั เวลา และ
สถานท่ีในการสมัภาษณ์ 

ส าหรับโครงร่างในการสัมภาษณ์ (Structure Interview) จะเนน้ในเร่ืองการสอบถามถึงความพึงพอใจ 
และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการบริการใน 4 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ  ดา้น
การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  และดา้นผลของการใหบ้ริการ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  หลงัจากไดรั้บผลการสัมภาษณ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจะไดด้ าเนินการสรุป
รวบรวมขอ้มลูและวิเคราะห์ขอ้มลู เพ่ือน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัผลการวิจยัในเชิงปริมาณ 

 
4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงขอ้มูลส าคญั เพ่ือให้หน่วยงานและผูรั้บผิดชอบ

ดูแลการบริหารจดัการการใหบ้ริการทางด่วนพิเศษระบบผา่นทางอตัโนมติัน าไปใชใ้นการด าเนินการดงัน้ี 

1. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติั 

เพ่ือจะไดก้ าหนดตวัช้ีวดัเป้าหมายและผลงานของหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบดูแลการบริหารจดัการการให้บริการ

ทางด่วนพิเศษระบบอตัโนมติัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและชดัเจน 

2. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการทางด่วนพิเศษระบบอตัโนมติั เพ่ือท่ีหน่วยงานและและ

ผูรั้บผิดชอบดูแลการบริหารจดัการการให้บริการทางด่วนพิเศษระบบอตัโนมติัจะไดน้ าไปหาแนวทางปรับปรุง

แกไ้ข และพฒันาใหดี้ยิ่งข้ึน 

3. ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติั เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนพฒันาและปรับปรุงระบบการใหบ้ริการทางด่วนพิเศษระบบอตัโนมติัใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้บริการจองที่พกัตากอากาศออนไลน์  
โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 

Customer segmentation who wants to use  
online vacation rentals service by marketing mix 

อมัจจ์ สุวรรณรัตน์1และ อริสรา เสยานนท์2 

Amad Suwannarat and Arisara Seyanont 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาด และแบ่งกลุ่มลูกค้าท่ี
ตอ้งการใชบ้ริการจองท่ีพกัตากอาศออนไลน ์โดยใชร้ะดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเป็นเกณฑ ์ซ่ึง
กลุ่มตัวอย่างเป็นผูท่ี้เคยใช้บริการจองท่ีพกัออนไลน์จ านวน 200 คน ดว้ยแบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์หา
จ านวนกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมดว้ย Hierarchical Cluster Analysis และ K-Means Cluster Analysis เพ่ือจ าแนกความ
แตกต่างในแต่ละกลุ่ม พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มย่อยได้เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มให้ความส าคัญกับทุกด้าน กลุ่มให้
ความส าคญัท่ีรายละเอียดและบริการ และกลุ่มใหค้วามส าคญัท่ีความหลากหลายและคล่องตวั 
 
ค าส าคัญ: ท่ีพักตากอากาศ, บริการจองท่ีพักตากอากาศออนไลน์, ส่วนประสมทางการตลาด, การแบ่งกลุ่ม 
 

Abstract 
The purpose of this research is to learn about the importance level of the customer who wants to use a Vacation 
rentals online service by marketing mix. This focused on the samples that used the online booking service 200 
people with questionnaire and analyzed with Hierarchical Cluster Analysis and K-Means Cluster Analysis for 
separate the segments. The research has been divided into 3 segments. The first segment is a group that features 
on all sides. Second segment is a group that focused on the details and services. The last segment is a group that 
is focused on diversity and versatility. 
 
Keywords: Vacation rentals, Vacation rentals online service, Marketing mix, Segmentation 
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1. บทน า 
 
     ในยคุปัจจุบนัท่ีอินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของเราเป็นอยา่งมาก ท าใหเ้กิดช่องทางการส่ือสาร
และช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ๆ ระหว่างผูจ้ดัจ าหน่ายกบัผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว ขอ้มูลจากองค์การการท่องเท่ียวโลก (UNWTO) พบว่าในปี พ.ศ. 2550 มีนักท่องเท่ียวจากทัว่โลก
สืบคน้ขอ้มูลการท่องเท่ียวผ่านอินเตอร์เน็ตเฉล่ียมากกว่าร้อยละ 76 และยงัจองท่ีพกัผ่านระบบอินเตอร์เน็ตถึงร้อย
ละ 60 ซ่ึงมากกว่าการจองห้องพกัผ่านนายหนา้ดา้นการท่องเท่ียวและผ่านทางโทรศพัทร์วมกนัเสียอีก ท าใหห้ลาย
ธุรกิจท่ีพกัจึงตอ้งปรับตวัจนกลายมาเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกัของบริการ ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บั
นกัท่องเท่ียว เน่ืองจากหากสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ก็สามารถท าธุรกรรมหรือติดต่อกบัเจา้ของท่ีพกัได ้เช่น หา
ขอ้มูลท่ีพกั จองท่ีพกั รวมถึงการช าระเงิน ในขณะเดียวกนัท่ีพกัเองก็สามารถปรับเปล่ียน ปรับปรุงราคา รูปภาพท่ี
พกั เง่ือนไข รายละเอียด การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางตลาดไดต้ลอดเวลา เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการขณะนั้น รวมถึงการติดต่อส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวและระบบบริหารท่ีพกัเบ้ืองตน้ เช่น รายงานสรุปการเขา้
พกั รายงานสรุปรายไดเ้ป็นรายเดือน รายปี เป็นตน้  
     ท่ีพกัตากอากาศซ่ึงเป็นประเภทหน่ึงของท่ีพกัเพ่ือนักท่องเท่ียวก็เช่นกนั จากขอ้มูลของบริษทัโฮมอเวย ์จ ากดั 
มหาชน พบว่า ในปัจจุบนัมีบา้นพกัตากอากาศท่ีให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาพกัมากกว่า 890,000 แห่งทัว่โลก และก าลงั
เติบโตเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2555 พบว่าธุรกิจจองท่ีพกัตากอากาศออนไลน์สามารถสร้างรายได้
ไดสู้งถึง 11,334 ลา้นบาท โดยเติบโตข้ึนร้อยละ 26.6 จากปี พ.ศ. 2554 ท่ีมีรายไดอ้ยู่ท่ี  9,253 ลา้นบาท โดยมี
นกัท่องเท่ียวคน้หาขอ้มูลและจองท่ีพกัตากอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากกวา่ 145 ลา้นคร้ัง ซ่ึงประเทศไทยเป็น
ประเทศอนัดบั 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวมากท่ีสุด ขอ้มูลจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556 พบว่ามีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มายงัประเทศไทยถึง 21 ลา้นคนต่อปี ส่งผลให้บา้นพกัตากอากาศ
เติบโตข้ึนอย่างมาก และปัจจุบันพบว่ามีบ้านพกัตากอากาศให้นักท่องเท่ียวเช่ามากกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ 
โดยมากตั้งอยูส่ถานท่ีท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ พทัยา ภูเกต็ เกาะสมุย และหวัหิน 
     อย่างไรกต็าม จากงานวิจยัต่างๆในเชิงธุรกิจจองท่ีพกัออนไลน์พบวา่ ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจยัของท่ีพกัประเภท
โรงแรม และยงัไม่มีงานวิจยัช้ินไหนท่ีศึกษาดา้นธุรกิจจองท่ีพกัตากอากาศออนไลน์ ทั้งน้ีการสร้างและพฒันาธุรกิจ
ต่างๆ การศึกษาขอ้มูล เรียนรู้ และเขา้ใจลกูคา้ในแต่ละกลุ่มว่ามีลกัษณะอยา่งไรเป็นส่ิงส าคญั โดยเฉพาะปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนใหผู้ป้ระกอบการสามารถก าหนดกลยทุธ วิธีการ และแผนการด าเนิน
ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัลูกคา้กลุ่มนั้นๆ ดงันั้นการศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการใชบ้ริการจองท่ีพกัตากอากาศ
ออนไลน์ โดยใช้ระดับความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาด จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการใชบ้ริการจอง
ท่ีพกัตากอากาศออนไลน์ โดยใชร้ะดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเป็นเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการพฒันาบริการจองท่ีพกัตากอากาศออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบ
ความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่มไดต้รงจุดในแต่ละส่วนตลาด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีด้านส่วนประสมทางการตลาด 
     คอตเลอร์ (Kotler. 1997 : 92) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix: 7P) หมายถึง 
ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้โดยบริษทัผูผ้ลิตบริการน ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยส่วนผสมทางการตลาด 7P ของธุรกิจบริการมีบทบาทอย่างมาก ในการตดัสินใจในการ
ด าเนินงานทางการตลาดและท าหน้าท่ีในการส่ือสารทางการตลาดให้แก่ลูกคา้หรือผูรั้บสาร โดยประกอบดว้ย 7 
ปัจจยัดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
     1. ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอต่อผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ ความตอ้งการของลูกคา้ อาจ
หมายถึงสินคา้ท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี คุณภาพ ตราสินคา้ ช่ือเสียง การบริการของผูข้าย 
     2. ก าหนดราคา หมายถึง ส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของเงินตรา ผูบ้ริโภคจะใชร้าคาเป็นส่วนในการ
ประเมินคุณค่าและคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีเขาคาดหมายจะไดรั้บ 
     3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้เพ่ือ
เคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการออกสู่ตลาด 
     4. การส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสาร เพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อสินคา้ บริการ หรือต่อ
บุคคล เพ่ือจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการ เตือนความจ าในผลิตภนัฑ ์
     5. บุคลากร หมายถึง พนกังานผูใ้หบ้ริการ บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีส่ือสารสินคา้ขององคก์รไปถึงผูบ้ริโภคอยา่งถกูตอ้ง 
     6. การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง การพฒันารูปแบบการให้บริการทางกายภาพท่ีลูกคา้
สามารถจบัตอ้งได ้เพ่ือสร้างคุณภาพ คุณค่าและภาพลกัษณ์ 
     7. กระบวนการการให้บริการ หมายถึง ขั้นตอน แนวทาง วิธีการการด าเนินงานเพ่ือส่งมอบคุณภาพและการ
ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพและรวดเร็วใหล้กูคา้เกิดความประทบัใจ 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีการแบ่งส่วนตลาด 
     ปณิศา ลญัชานนท ์(2548: 111-124) ไดก้ล่าววา่การแบ่งส่วนตลาดเป็นการแบ่งตลาดออกเป็นตลาดยอ่ยหรือส่วน
ตลาดตามลกัษณะความตอ้งการหรือลกัษณะเฉพาะอยา่งท่ีคลา้ยคลึงกนั เพ่ือเลือกส่วนตลาดนั้นๆเป็นตลาดเป้าหมาย จะ
ไดน้ าเสนอผลิตภณัฑใ์นแต่ละส่วนตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2.3 แนวคิดพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
     สมเกียรติ ตั้ งกิจวานิชย์ (2542 : ข) ได้ให้ความหมายของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ว่า เป็นการด าเนินการทาง
เศรษฐกิจใดๆระหว่างคน 2 ฝ่ายข้ึนไปบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อาจหมายถึงการออกแบบ การผลิต โฆษณา การท า
ธุรกิจ และการช าระเงิน 
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     ภาวุธ พงษวิ์ทยาภานุ (2550 : 54) ไดก้ล่าวว่า สามารถแบ่งรูปแบบธุรกิจพานิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ได ้2 รูปแบบ คือ 
คลิกและมอร์ต้า หมายถึงรูปแบบธุรกิจท่ีมีหน้าร้านทั่วไป แต่เปิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเพ่ือให้ธุรกิจมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น ธุรกิจโรงแรมท่ีเปิดให้คนเขา้พกัทั้ งผ่านเคาเตอร์หน้าโรงแรมและจองออนไลน์ อีก
รูปแบบคือ คลิกและคลิก หมายถึงธุรกิจท่ีไม่มีหน้าร้าน แต่ให้บริการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว เช่น 
ธุรกิจจองท่ีพกัออนไลน ์ท่ีรับจองผา่นเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนอยา่งเดียวโดยไม่มีหนา้ร้าน 
 

2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
     ณฐัภรณ์ เหลืองพิพฒัน ์ (2555) ศึกษาเร่ือง “อิทธิพลความคิดเห็นออนไลนต่์อการตดัสินใจจองท่ีพกัราคา
ประหยดั ในเขตกรุงเทพมหานครของนกัท่องเท่ียว” พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่อ่านความคิดเห็นออนไลนร้์อยละ 
85.7 และมีนกัท่องเท่ียวถึงร้อยละ 46.5 บอกวา่ความคิดเห็นออนไลน ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของท่ีพกัราคา
ประหยดั ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกจองท่ีพกัราคาประหยดัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
สถานท่ีตั้ง ลกัษณะทางกายภาพ และราคาตามล าดบั 
     ธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ ์ (2554) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของ
ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ สินคา้ตรงกบัความตอ้งการ 
รองลงมาเป็นความสะดวกในการสัง่ซ้ือสินคา้ และราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพตามล าดบั 
     อาภาภรณ์ วธันกลุ (2555) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่น
เวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย” พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัดา้นองคป์ระกอบของ
เวบ็ไซตใ์นดา้นรูปลกัษณ์ เน้ือหา และการติดต่อคา้ขายมากท่ีสุด ในดา้นการมีส่วนร่วมกบัชุมชุน ท าใหต้รงความ
ตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ และการเช่ือมโยงในระดบัมาก ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั พบวา่ส่วนประกอบของเวบ็ไซตด์า้นเน้ือหามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้น
ความถ่ีต่อปี ส่วนการเช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัการกลบัมาซ้ือสินคา้อีกคร้ัง 
     เกษรา บ่าวแช่มชอ้ย (2554) ศึกษาเร่ือง “องคป์ระกอบของเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยศึกษาดว้ยแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 402 คน พบวา่ 
องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการใชง้านเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์คือ ดา้นเวบ็ไซตมี์ความชดัเจนดา้นรายการ
สินคา้และบริการ ดา้นการช าระเงิน เลือกท่ีจะช าระโดยผา่นธนาคาร ดา้นระบบรักษาความปลอดภยั เลือกท่ีจะมี
ระบบป้องกนัขอ้มูลส่วนตวั 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      937  
 

2.4 กรอบแนวคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธิีการศึกษา 
 
     จากขอ้มูลของบริษทัอโกดา้ จ ากดั ปี พ.ศ. 2556 ผูวิ้จยัไดก้ าหนดประชากรในการวิจยัเป็นผูท่ี้เคยใชบ้ริการจองท่ี
พกัออนไลน์จ านวน 585,386 คน และอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีเคยใช้บริการจองท่ีพกั
ออนไลน ์เป็นกลุ่มคนท่ีมีความใกลเ้คียงท่ีสุด มีความคุน้เคยและเขา้ใจบริการจองท่ีพกัออนไลน์เป็นอย่างดี สามารถ
เขา้ถึงเทคโนโลยี และเคยท าธุรกรรมออนไลน์ โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgane : 1970) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 และมีค่าความคลาดเคล่ือนเป็น 0.05 ซ่ึง
จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 384 ตวัอย่าง แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและงบประมาณในการท างานวิจยั 
ผูวิ้จยัจึงเก็บแบบสอบถามทั้ งส้ิน 200 ชุด โดยใช้วิธีการเลือกตามสุ่มในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเจอกลุ่มเป้าหมายใน

ผูท่ี้เคยใชบ้ริการจองท่ีพกั

ออนไลน์ 

ประชากรท่ีจะศึกษา   

  กลุ่มท่ี 1           กลุ่มท่ี 2 

  กลุ่มท่ี 3              ... 
 

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม 

ระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของบริการจองท่ีพกัตากอากาศออนไลน์ 

ผลิตภณัฑ ์

การก าหนดราคา 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

การส่งเสริมทางการตลาด 

บุคลากร 

การสร้าง การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

กระบวนการใหบ้ริการ 

 

ประชากรกลุ่มยอ่ย 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      938  
 

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ อโศก สยาม ช่องนนทรี และชิดลม ท่ีละ 50 ชุด จากขอ้มลูจากบริษทัโฮมอเวย ์จ ากดั พบว่า
นกัท่องเท่ียวอาย ุ23-34 ปี เป็นกลุ่มท่ีใชบ้ริการจองท่ีพกัออนไลน์มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นกลุ่มวนัท างาน ท าใหมี้โอกาสสูง
ท่ีจะเจอกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีขา้งตน้ ผูวิ้จยัเดินทางไปยงัสถานท่ีเหล่าน้ีเพ่ือเก็บแบบสอบถามดว้ยตวัเอง โดยเร่ิมตน้
ดว้ยสุ่มตั้งค าถามอยา่งง่าย เพ่ือกรองคนท่ีเคยใชบ้ริการจองท่ีออนไลนม์าก่อนและมีความตอ้งการใชบ้ริการจองท่ีพกั
ตากอากาศออนไลน์ ไดแ้ก่ คุณเคยใช้บริการจองท่ีพกัออนไลน์มาก่อนหรือไม่ คุณมีความตอ้งการจองท่ีพกัตาก
อากาศหรือไม่ เป็นตน้ ยื่นแบบสอบถามพร้อมปากกา ผูวิ้จยัยืนรอแบบสอบถาม เพ่ือคอยใหร้ายละเอียดเพ่ิมเติมหาก
ผูท้  าแบบสอบถามมีขอ้สงสัย โดยเร่ิมจดัเก็บขอ้มูลงานวิจยัตั้งแต่วนัท่ี 14 ธันวาคม 2557 ถึง 20 มกราคม 2558 ใน
เขตพ้ืนท่ีขา้งตน้ 
    หลงัจากท่ีเก็บขอ้มูลครบ 400 ชุดตามจ านวนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ จึงน าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีถูกตอ้งไปถอดรหสัจากแบบสอบถามลงคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมทาง
สถิติโดยใช้ Cluster Analysis โดยเร่ิมจากวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนตัวออกมาเป็นความถ่ีและร้อยละ ส่วนขอ้มูลเชิง
ปริมาณ ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ความถ่ี และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จากนั้นน ามาแบ่งกลุ่มโดยวิธี Hierarchical Ward’s Method Cluster Analysis เพ่ือหาจ านวนกลุ่มย่อยท่ี
เหมาะสม และน าไปวิเคราะห์ต่อดว้ย K-Means Cluster Analysis เพ่ือหาจ าแนกความแตกต่างระดบัความส าคญัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่ม 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 คน ท่ีตอ้งการใชบ้ริการจองท่ีพกัตากอากาศออนไลน ์พบว่าเป็นเพศชายจ านวน 98 
คน คิดเป็นร้อยละ 49 และเพศหญิงจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51 ซ่ึงมีอตัราส่วนคร่ึงต่อคร่ึง ส่วนใหญ่มีอาย ุ
18-25 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็นอายุ 26-32 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33 มีระดบั
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 ส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมามีรายได ้20,001 – 40,000 บาทต่อเดือน จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 
ตามล าดบั 
     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะพกัคา้งคืนเฉล่ีย 2 คืนต่อการเท่ียวหน่ึงคร้ัง เป็นจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66 
รองลงมาเป็น 1 คืน และ 2 คืน คิดเป็นร้อยละ 16.5 และ 16 ตามล าดบั นอกจากนั้นยงัมีความถ่ีในการท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุด 2-3 คร้ังต่อปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาเป็น 4-5 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 23.5 โดยมี
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวต่อคร้ังต่อคนอยูท่ี่ 2,001 – 5,000 บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมา 5,001 – 
8,000 บาทต่อคร้ังต่อคนจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ส่วนใหญ่มกัมาท่องเท่ียว 2-3 คน จ านวน 111 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.5 รองลงมาเป็น 4-5 คน จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 สุดทา้ยพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกั
เท่ียวกบัครอบครัว 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 และเท่ียวกบัเพ่ือนจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 
     ในส่วนของขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงสอบถามถึงระดบัความส าคญัในดา้นต่างๆของส่วนประสมทางการตลาดของ
บริการจองท่ีพกัตากอากาศออนไลนพ์บวา่ดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการมีรายละเอียดดา้นราคา
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ต่อคืนชัดเจนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.53 รองลงมาเป็นมีรูปภาพจริงของท่ีพักตากอากาศ มีค่าเฉล่ีย 4.43 และมี
รายละเอียดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 4.40 ตามล าดบั 
     ดา้นการก าหนดราคา กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการสรุปรายละเอียดค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเขา้พกัอย่าง
ชดัเจนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.54 รองลงมาเป็นจองแลว้ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม มีค่าเฉล่ีย 4.41 และแยก
ค่าท่ีพกั ค่าท าความสะอาดอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.94 ตามล าดบั 
     ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัสามารถเลือกและจองท่ีพกัตากอากาศผ่านเวบ็ไซต์
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.37 รองลงมาเป็นผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือสมาร์ทโฟน มีค่าเฉล่ีย 4.01 และผ่าน
แอพพลิเคชัน่บนแทบ็เลต็ มีค่าเฉล่ีย 3.89 ตามล าดบั 
     ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการมีส่วนลดเป็นประจ าทุกเดือนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.24 รองลงมาเป็นมีสิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกท่ีใช้บริการประจ า มีค่าเฉล่ีย 4.23 และจดัโปรโมชั่นตามเทศกาล
ส าคญัของประเทศไทย มีค่าเฉล่ีย 4.17 ตามล าดบั 
     ดา้นบุคลากร กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการมีเจา้หนา้ท่ี Call center คอยช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหามากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมาเป็นมีเจา้หนา้ท่ี Call center ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ีย 4.30 และเจา้หนา้ท่ีสามารถ
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวใหไ้ด ้มีค่าเฉล่ีย 4.15 ตามล าดบั 
          ดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการท่ีสามารถเรียนรู้การใช้
งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นไดง่้ายมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.39 รองลงมาเป็นเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.32 และเวบ็ไซต์และแอพพลิเคชั่นมีสัญลกัษณ์แสดงถึงความน่าเช่ือถือ เช่น เคร่ืองหมายจด
ทะเบียนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ีย 4.29 ตามล าดบั 
     ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการจองเขา้ใจง่าย สะดวก และรวดเร็วมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.55 รองลงมาเป็นการคืนเงิน เขา้ใจง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.54 และขั้นตอนการยกเลิกการจอง
ท่ีพกั เขา้ใจง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.48 ตามล าดบั 
     ในการแบ่งกลุ่ม ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลเชิงปริมาณทั้งหมดมาหาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมโดยวิธี Hierarchical Ward’s 
Method Cluster Analysis โดยพิจารณาค่าความแตกต่างประสิทธิภาพในการยุบรวมกลุ่มของแต่ละชั้น ซ่ึงสามารถ
วาดกราฟระหวา่งความแตกต่างประสิทธิภาพในการยบุรวมกลุ่มของแต่ละขั้นกบัจ านวนกลุ่มไดด้งัน้ี 
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รูปที่ 1 แสดงร้อยละความเปล่ียนแปลงของผลการวิเคราะห์ดว้ย Hierarchical Ward’s Method Cluster Analysis 
 
     จากภาพท่ี 2 จะเห็นว่าการยุบรวมเหลือ 2 กลุ่ม มีร้อยละความเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 
15 โดยปกติแลว้จะเลือกใชจ้ านวนกลุ่มท่ีมีร้อยละความเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด หากเทียบกบัการยุบรวมในการขั้น
อ่ืน  แต่เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดในงานวิจยัและสามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือใหเ้ห็นความแตกต่างมากกว่า ผูวิ้จยัจึง
เลือกจ านวนกลุ่มท่ีมีร้อยละความเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด ท่ีไม่ใช่ 2 กลุ่ม คือ 3 กลุ่ม ท่ีมีร้อยละความเปล่ียนแปลงของ
ประสิทธิภาพถึงร้อยละ 8 ดงันั้นงานวิจยัช้ินน้ีจึงแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม จึงเหมาะสมท่ีสุด 
     จากนั้นน าขอ้มลูเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ต่อดว้ย K-Means Cluster Analysis น ามาวาดกราฟ โดยใชค่้าเฉล่ียระดบั
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดของแต่ละกลุ่มย่อย เพ่ือใหง่้ายต่อการพิจารณาระดบัความส าคญัและตั้ง
ช่ือกลุ่ม สามารถสรุปโดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียออกมาเป็นแต่ละส่วนของส่วนประสมทางการตลาดไดด้งัน้ี 
 
ตารางที่  1  สรุปความแตกต่างจากค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดของแต่ละกลุ่มยอ่ย 
 

กลุ่มย่อยที่ 1 
ให้ความส าคัญทุกด้าน 

กลุ่มย่อยที่ 2 
ให้ความส าคัญที่รายละเอยีดและ

การบริการ 

กลุ่มย่อยที่ 3 
ให้ความส าคัญที่ความ
หลากหลายและคล่องตวั 

ผลิตภณัฑ ์
- ให้ความส าคัญทุกด้านมาเป็น
อนัดบัหน่ึง 

 
- ให้ความส าคญัดา้นรายละเอียด
ของราคาต่อคืนท่ีชัดเจน และ
รายละเอียดดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกมาเป็นอันดับสอง  แต่
ใกลเ้คียงกบักลุ่มยอ่ยท่ี 1 

 
- ให้ความส าคัญด้านรูปแบบท่ี
พกัท่ีหลากหลายและสถานท่ีพกั
ใหเ้ลือกหลากหลายมาเป็นอนัดบั
สอง แต่ใกลเ้คียงกบักลุ่มยอ่ยท่ี 1 
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กลุ่มย่อยที่ 1 
ให้ความส าคัญทุกด้าน 

กลุ่มย่อยที่ 2 
ให้ความส าคัญที่รายละเอยีดและ

การบริการ 

กลุ่มย่อยที่ 3 
ให้ความส าคัญที่ความ
หลากหลายและคล่องตวั 

การก าหนดราคา 
- ให้ความส าคัญทุกด้านมาเป็น
อนัดบัหน่ึง 

 
- ส่วนใหญ่จะให้ความส าคญัมา
เป็นอนัดบัสอง ยกเวน้จ่ายเงินได้
ห ล า ย ส กุ ล ท่ี ไ ม่ ค่ อ ย ใ ห้
ความส าคญั 

 
- ให้ความส าคญักบัการสามารถ
จ่าย เงิน ได้ห ลายสกุลมา เป็ น
อนัดบัสอง 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ให้ความส าคัญทุกด้านมาเป็น
อนัดบัหน่ึง 

 
- ใหค้วามส าคญัดา้นการจองผ่าน
เว็ บ ไ ซ ต์  ก า ร โ ฆ ษ ณ าผ่ า น
โทรทศัน ์และ Social network มา
เป็นอนัดบัสอง 

 
- ใหค้วามส าคญัดา้นการจองผ่าน
สมาร์ทโฟน และแทบเล็ตมาเป็น
อนัดบัสอง 

การส่งเสริมทางการตลาด 
- ให้ความส าคัญทุกด้านมาเป็น
อนัดบัหน่ึง 

 
- ให้ความส าคัญทุกด้านมาเป็น
อนัดบัสอง 

 
- ภาพรวมไม่ค่อยให้ความส าคญั 
หากเทียบกบักลุ่มยอ่ยท่ี 1 และ 2 

บุคลากร 
- ให้ความส าคัญทุกด้านมาเป็น
อนัดบัหน่ึง 

 
- ให้ความส าคัญทุกด้านมาเป็น
อนัดบัสอง 

 
- ภาพรวมไม่ค่อยให้ความส าคญั 
หากเทียบกบักลุ่มยอ่ยท่ี 1 และ 2 

การสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 
- ให้ความส าคัญทุกด้านมาเป็น
อนัดบัหน่ึง 

 
 
- ให้ความส าคัญทุกด้านมาเป็น
อนัดบัสอง 

 
 
- ภาพรวมไม่ค่อยให้ความส าคญั 
หากเทียบกบักลุ่มยอ่ยท่ี 1 และ 2 

กระบวนการการใหบ้ริการ 
- ให้ความส าคัญทุกด้านมาเป็น
อนัดบัหน่ึง 

 
- ให้ความส าคัญทุกด้านมาเป็น
อนัดับสอง แต่ใกลเ้คียงกับกลุ่ม
ยอ่ยท่ี 1 

 
- ภาพรวมไม่ค่อยให้ความส าคญั 
หากเทียบกบักลุ่มยอ่ยท่ี 1 และ 2 

 
 
     สามารถแบ่งกลุ่มยอ่ยออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มยอ่ยท่ี 1 กลุ่มใหค้วามส าคญักบัทุกดา้น จ านวน 107 คน โดย
ภาพรวมแลว้ในกลุ่มยอ่ยน้ีจะใหค้วามส าคญัในทุกๆดา้น มีค่าเฉล่ียค่อนขา้งสูงท่ีสุด และสูงกวา่กลุ่มยอ่ยอ่ืนๆ กลุ่ม
ย่อยท่ี 2 กลุ่มใหค้วามส าคญัท่ีรายละเอียดและการบริการ จ านวน 69 คน โดยใหค้วามส าคญัต่อการท่ีบริการแสดง
รายละเอียดของราคาต่อคืนและรายละเอียดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งชดัเจน ใหค้วามส าคญัดา้นการจองผา่น
เวบ็ไซต์ การโฆษณาผ่านโทรทศัน์ และ Social network และให้ความส าคญักบักระบวนการการคืนเงิน และกลุ่ม
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ยอ่ยท่ี 3 กลุ่มใหค้วามส าคญัท่ีความหลากหลายและคล่องตวั จ านวน 24 คน โดยใหค้วามส าคญักบัความหลากหลาย
ของรูปแบบ และสถานท่ีพกัตากอากาศ ใหค้วามส าคญักบัการจ่ายเงินไดห้ลายสกลุ และใหค้วามส าคญักบัการจองท่ี
พกัผา่นสมาร์ทโฟนและแทบเลต็ ซ่ึงพกพาไดง่้าย สามารถจองไดทุ้กท่ี 
     ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของแต่ละกลุ่มกบัขอ้มูลส่วนตวัซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการ Crosstab 
โดยจะแสดงเฉพาะตารางท่ีค่า P Value มีระดบันยัยส าคญัเกิน 0.05 แต่ทั้ง 9 ตวัแปร ไม่มีตวัไหนท่ีมีค่า P Value ต ่า
กวา่ 0.05 เลย จึงจะเห็นวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลไม่มีนยัส าคญักบัแต่ละกลุ่ม 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากผลของงานวิจยัจะเห็นว่าผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการจองท่ีพกัตากอากาศออนไลน์ ใหค้วามส าคญัในภาพรวมของ
ส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านกับการจองท่ีเข้าใจง่าย สะดวก และรวดเร็วมาเป็นอันดับหน่ึง และท่ีให้
ความส าคญัรองลงมา มีการสรุปรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัอย่างชดัเจน การคืนเงินเขา้ใจง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว มีรายละเอียดดา้นราคาต่อคืนท่ีชดัเจน มีเจา้หนา้ท่ี Call center ช่วยเหลือเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนตามล าดบั อีกทั้ง
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือเวบ็ไซต์ จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูป้ระกอบการสามารถน า
ประยุกตใ์นการเร่ิมตน้ธุรกิจบริการจองท่ีพกัออนไลนไ์ดโ้ดยผูป้ระผูป้ระกอบการณ์ควรเร่ิมจากการสร้างเวบ็ไซตท่ี์
เป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัท่ีสุดก่อน โดยเนน้ใหเ้วบ็ไซตส์ามารถจองท่ีพกัตากอากาศไดง่้าย 
สะดวก และรวดเร็ว มีรายละเอียดครบถว้นในดา้นของราคาต่อคืน รวมถึงสรุปค่าใชจ่้ายทั้งหมดอย่างชดัเจนในการ
ช าระเงินเพ่ือเขา้พกั ในส่วนของการบริการหลงัการขาย ควรมี Call center เพ่ือช่วยตอบปัญหาของลกูคา้ ในกรณีท่ี
เกิดปัญหา ดา้นการท าตลาดสามารถเร่ิมตน้ไดไ้ม่ยาก โดยจดัส่วนลดเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือกระตุน้ให้เกิดความ
สนใจในการจองท่ีพกั อีกทั้งควรจะวางกระบวนการการคืนเงินใหเ้ขา้ใจง่าย สะดวก และรวดเร็วอีกดว้ย 
ในแต่ละส่วนตลาด 
     จะเห็นว่ากลุ่มย่อยท่ี 1 กลุ่มให้ความส าคญักบัทุกด้าน เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด ช้ีให้เห็นว่าผูท่ี้ตอ้งการ
บริการจองท่ีพกัตากอากาศออนไลน์ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัความสมบูรณ์แบบในทุกๆดา้น ซ่ึงในการประกอบ
ธุรกิจในช่วงเร่ิมตน้ของผูป้ระกอบการรายย่อยอาจเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากขอ้จ ากดัในเร่ืองของเงินทุนท่ีจะพฒันา
ใหทุ้กดา้นในส่วนประสมทางการตลาดสมบูรณ์แบบ ผูวิ้จยัจึงเห็นว่าส่วนตลาดน้ีอาจตั้งไวเ้พ่ือเป็นเป้าหมายในการ
พฒันาบริการในระยะยาว 
     กลุ่มย่อยท่ี 2 กลุ่มใหค้วามส าคญัท่ีรายละเอียดและบริการ เป็นกลุ่มท่ีผูวิ้จยัเห็นว่าน่าสนใจและเป็นไปไดใ้นการ
เร่ิมต้นประกอบกิจการบริการจองท่ีพักตากอากาศออนไลน์มากกว่า เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคัญกับ
รายละเอียดดา้นราคาท่ีพกัต่อคืน และรายละเอียดส่ิงอ านวยความสะดวกในท่ีพกัตากอากาศ อีกทั้งยงัใหค้วามส าคญั
กบัช่องทางการจดัจ าหน่ายดา้นเวบ็ไซต ์ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถเร่ิมตน้จาก 3 ดา้นท่ีกล่าวขา้งตน้ พฒันาเวบ็ไซต์
ให้แสดงรายละเอียดราคาท่ีพกัต่อคืนและรายละเอียดส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างชัดเจน ซ่ึงลงทุนไม่สูงมากนัก 
ด้านการประชาสัมพันธ์ กลุ่มย่อยท่ี 2 ให้ความส าคัญกับการโฆษณาผ่านโทรทัศน์และ Social network ซ่ึง
ผูป้ระกอบการอาจเลือกเร่ิมตน้ท่ี Social network เน่ืองจากตน้ทุนไม่สูง แต่สามารถสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับ
ลกูคา้ของบริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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     กลุ่มย่อยท่ี 3 กลุ่มใหค้วามส าคญัท่ีความหลากหลายและคล่องตวั แมว้่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด แต่ก็มี
ความน่าสนใจเช่นกนั เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการความหลากหลายในเร่ืองของท่ีพกั ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบา้นพกั
ตากอากาศ หรือความหลากหลายของสถานท่ีตั้ง ท าให้หากผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเร่ิมตน้ท่ีกลุ่มย่อยน้ี ควรเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีมีสายสัมพนัธ์กบัเจา้ของบา้นพกัตากอากาศเป็นจ านวนมาก เน่ืองในช่วงแรกจ าเป็นตอ้งมีพนกังาน
ขายเพ่ือเข้าไปคุยกับท่ีพักหลายๆท่ีให้มาลงท่ีพักในบริการของเรา เพ่ือตอบสนองส่ิงท่ีลูกค้ากลุ่มย่อยน้ีให้
ความส าคญั ในส่วนช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีลูกคา้ให้ความส าคญักบัการจองท่ีพกัผ่านแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ท
โฟน และสามารถช าระเงินไดห้ลายสกุลนั้น ผูป้ระกอบการจึงควรพฒันาแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนเป็นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายแรก โดยสามารถติดต่อกบัตวัแทนดา้นการช าระเงินออนไลน์ เพ่ือให้บริการของเราสามารถ
ช าระเงินไดห้ลายสกลุเป็นมาตรฐานสากล 
     งานวิจยัช้ินน้ียงัคงมีขอ้จ ากดัในการเก็บขอ้มูลอยู่บา้ง โดยเฉพาะเร่ืองของขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่าง จะเห็น
ว่าไม่มีตวัแปรตวัใดเลยท่ีมีนัยส าคญักบักลุ่มย่อยท่ีแบ่งออกมา ผูวิ้จยัคิดว่าในการศึกษาคร้ังถดัไปจ าเป็นตอ้งเก็บ
ขอ้มลูใหมี้ความหลากหลายหรือมากกวา่น้ี 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมกบัระดับความมีอทิธิพลของส่วนประสมทาง
การตลาด7Ps ในการเลอืกใช้บริการร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ป้ิงย่างของคนกรุงเทพมหานคร 

The relations between behavior and 7Ps marketing mix influential level of 
choosing grilled buffet restaurants of Bangkok people 

ธีราภรณ์ เตีย้เนตร1 และ ศิวฤทธ์ิ สุนทรเสณี2 

      Theeraporn Tianate and Sivarit Sultornsanee 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัระดบัความมีอิทธิพลของส่วน

ประสมทางการตลาด 7Ps ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ป้ิงย่างของคนกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด7Ps ในการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ป้ิงย่างของคนกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน รวมถึงในด้าน

ความสัมพนัธ์ของพฤตกิรรมการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัก็มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

7Ps ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารประเภทบุฟเฟตป้ิ์งยา่งของคนกรุงเทพมหานครในภาพรวมดว้ยเช่นกนั 
 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการใช้บริการ, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, บฟุเฟต์ป้ิงย่าง 

 

Abstract 

This study aimed to investigate the relations between behavior and 7Ps marketing mix influential level of 

choosing grilled buffet restaurants of Bangkok people. The results were The service using behavior and 7Ps 

marketing mix factors of choosing grilled buffet restaurant by Bangkok people. The overall seemed that they 

were related to each other. The differential influence relations and 7ps marketing mix factors of choosing grilled 

buffet restaurant by Bangkok people were included. 

 

Keywords: Service behavior, Marketing Mix, Grilled buffet 
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1. บทน า 

 

     ลกัษณะการบริโภคของคนไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลา รวมถึงการด ารงชีวิตของคนไทยก็มีการ

เปล่ียนแปลงไปมากซ่ึงจะเห็นไดช้ัดเจนในกลุ่มของคนเมือง “กรุงเทพมหานคร” โดยมีการด ารงชีวิตท่ีรีบเร่ง มี

ระยะเวลาท างานมากข้ึน การเลือกสถานท่ีท่ีช่วยผ่อนคลายและอ านวยความสะดวกจึงเป็นส่ิงท่ีกลุ่มคนเหล่าน้ีมอง

หา ร้านอาหารประเภทบุฟเฟตป้ิ์งย่างก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้

เป็นอย่างมาก ดว้ยความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆจึงส่งผลใหธุ้รกิจร้านอาหารประเภทบุฟเฟตป้ิ์งย่างเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

ปัจจุบนัธุรกิจอาหารป้ิงย่างมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง(โดยทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการณ์ว่า ในปี 2556 

ร้านอาหารป้ิงย่าง เตบิโต 16%) และมีการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีค่อนขา้งสูง 

     ธุรกิจร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างในปัจจุบนัมีอตัราท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆมกัจะมีปัญหาท่ีเกิดจากยอดขายผนั

แปรไม่แน่นอน อาจเกิดจากปัจจยัภายใน เช่น วตัถุดิบภายในร้าน ท าเลท่ีตั้ง ราคา การส่งเสริมการตลาด และการ

บริการภายในร้าน หรืออาจเกิดจากอิทธิพลของปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และค่านิยม

ของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อรายได ้รวมไปถึงคู่แข่งขนัจะมีประเภทของอาหารท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั  

     ปัญหาท่ีพบในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ธุรกิจร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างมกัมีประเภทของอาหารภายในร้านท่ี

ใกลเ้คียงกนั  รวมไปถึงลกัษณะของการให้บริการภายในร้านก็คลา้ยๆ การสร้างการบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั

จะเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อปริมาณของผูบ้ริโภคในการเลือกเขา้มาใช้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ีน ามาสู่ผล

ประกอบการในการด าเนินธุรกิจท่ีดีอีกดว้ย 

     ดงันั้นการศึกษาเพ่ือใหเ้ห็นถึงความสัมพนั์ของพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคแต่ละคนกบัปัจจยัทางดา้น

การตลาดท่ีมีผลกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ป้ิงย่าง เพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็น

แนวทางในการเปิดธุรกิจ รวมไปถึงก าหนดกลยทุธ์และส่วนประสมทางการตลาดบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย มีการวางแผนพฒันาผลิตภณัฑ ์มาตรฐานคุณภาพ

อาหารใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทบุฟเฟตป้ิ์งยา่ง 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์

ป้ิง ยา่ง 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทป้ิงย่างกบัระดบัความมี

อิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผูป้ระกอบการร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างสามารถน าขอ้มูลน้ีไปใช ้เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจให้

ดีข้ึน สามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคได ้

2. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจของผูท่ี้สนใจเปิดธุรกิจประเภทน้ี 

3. ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาปรับปรุงธุรกิจ ท าใหไ้ดรั้บการใหบ้ริการท่ีตรงกบัความตอ้งการมากข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎี 
 
     Schiffman and Kanuk (2000) แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค การเรียนรู้เก่ียวกบัพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค  คือ เป็นวิธีการเรียนรู้การตดัสินใจของแต่ละบุคคลว่าแต่ละบุคคลจะใชส่ิ้งท่ีมีอยู่ เก่ียวกบัการท่ีจะ
บริโภคสินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดจะตอ้งมีท าศึกษาเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจะน าไปเสนอนั้น  ใครเป็นผูบ้ริโภคเป้าหมาย (who) 
ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (what) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (why)  ผูบ้ริโภคมีวิธีการเลือกซ้ืออยา่งไร (how)  ผูบ้ริโภคซ้ือวนัเวลา
ใด (when)  ผูบ้ริโภคท าการซ้ือท่ีไหน (where)  ผูบ้ริโภคซ้ือและมีการใชบ่้อยเพียงใด (how often) 
     St. Elmo Lewis (1898) แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการในตัดสินใจของผู ้บริโภค  การตัดสินใจซ้ือ (AIDA) 
ประกอบดว้ย 1. ความตั้งใจ (Attention) 2. ความสนใจ (Interest) 3. ความปรารถนา (Desire) 4. การกระท า (Action)  
     Philip Kotler  (2003)  แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด7P’s ประกอบด้วย  ด้านของผลิตภัณฑ ์
(Product) ดา้นของราคา (Price)ดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)ดา้นของการส่งเสริม(Promotions)ดา้นของ
บุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ดา้นของกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and 
Presentation) ดา้นของกระบวนการ (Process) 
     Zeithaml and Bitner  (2000) แนวคิดส่วนประสมการตลาดดา้นการบริการ (Services Marketing Mix) ไดอ้ธิบาย
ว่า แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบดว้ย 1. ผลิตภณัฑ์(Product) 2. ราคา (Price) 3. การจดัจ าหน่าย
(Place) 4. การส่งเสริมการตลาด(Promotion) 5. บุคคล (People) 6. กระบวนการ (Process) 7. หลกัฐานทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 
     Zeithaml และคณะ (1990) 5 มิติหลัก ท่ีจะใช้วดัคุณภาพในการให้บริการ  ประกอบด้วย มิติท่ี 1 ความเป็น
รูปธรรมของบริการ (tangibility) มิติท่ี  2  ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(reliability) มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลกูคา้ มิติท่ี 
4 การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลกูคา้ (assurance) มิติท่ี 5 การรู้จกัและเขา้ใจลกูคา้ (empathy) 
     Ziethaml และคณะ (1990) ไดก้ าหนดมิติท่ีจะใชว้ดัคุณภาพในการให้บริการ (dimension of service quality) ไว ้
10 ด้าน มิ ติ ท่ี  1 ลักษณะของการบริการ (appearance) มิ ติ ท่ี   2 ความไว้วางใจ (reliability) มิ ติ ท่ี   3  ความ
กระตือรือร้น (responsiveness) มิติท่ี  4  สมรรถนะ (competence) มิติท่ี  5  ความมีไมตรีจิต (courtesy) มิติท่ี 6 ความ
น่าเช่ือถือ (creditability) มิติท่ี   7  ความปลอดภัย (security) มิติท่ี   8  การเข้าถึงบริการ (access) มิติท่ี  9  การ
ติดต่อส่ือสาร (communication) มิติท่ี 10 การเขา้ใจลกูคา้หรือผูรั้บบริการ (understanding of customer) 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
     ศิริพงศ์ อู่วานิชย ์(2554) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต ์จากการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างพบว่า อาหาร
บุฟเฟ่ต์ท่ีรับประทานมากท่ีสุดเป็นอาหารญ่ีปุ่นมากท่ีสุด บริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์1 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียใน
การรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ต่อคร้ัง 201-300 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์
คือ กลุ่มเพ่ือน ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริโภคพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบั ปัจจยัต่างๆดงัน้ี ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัผลิตภณัฑใ์นระดบัท่ีส าคญัมากโดยปัจจยัย่อยท่ีมีผล
สูงสุดคือ ความหลากหลายของอาหาร ปัจจยัดา้นราคา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัราคาใน
ระดบัท่ีส าคญัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลสูงสุดคือ ราคามีความเหมาะสม ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายในระดบัท่ีส าคญัมากโดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลสูงสุดคือ ความ
สะอาดของร้านอาหาร ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่งเสริม 
การตลาดในระดบัท่ีส าคญัมากโดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลสูงสุดคือ มีส่วนลดส าหรับสมาชิก 
     ฐิติรัตน์ ก าเงิน(2554)ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของนกัศึกษมหาวิทยาลยั
เชียงใหม่ มีเหตุผลท่ีใชบ้ริการเพราะราคาถูก มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอยูร่ะหวา่ง 101 –200 บาทต่อคร้ัง ส่วน
ใหญ่มีคนไปใชบ้ริการดว้ย 3-5คน ส่วนใหญ่ไปใชบ้ริการกบัเพ่ือน เพ่ือนและคนรู้จกัเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีดี
ท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพอใจกบัร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์สรุปไดว้่ากลุ่มตวัอย่าง
ไดใ้ห้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่งเสริมการขาย ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการใหบ้ริการใน
ระดบัมาก และใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นราคาในระดบัปานกลาง 

กรอบแนวคิด 

 
ตวัแปรต้น                     ตวัแปรตาม 
พฤตกิรรมการใช้บริการ       ระดบัความมอีทิธิพลของปัจจยัส่วนประสมทาง 
                                         การตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง   
ประเภทอาหารท่ีเลือกรับประทาน                              ดา้นทรัพยากรร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง 
เวลาท่ีใชบ้ริการ      ดา้นความเหมาะสมของราคา 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ     ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
ท าไมจึงเลือกใชบ้ริการ     ดา้นการส่งเสริมการตลาดภายในร้าน 
ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ   ดา้นความสามารถและน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ 
ค่าใชจ่้ายในการมาใชบ้ริการโดยเฉล่ียต่อคร้ังต่อคน  ดา้นกายภาพ 
จ านวนผูท่ี้มาใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง    ดา้นกระบวนการของการปฎิบติังาน  
ส่ือท่ีท าใหท้ราบขอ้มูลข่าวสาร 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      949  
 

3. วธิีการศึกษา 
 

     กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาในคร้ังน้ีได้แก่ประชาชนท่ีเคยใช้บริการร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ป้ิงย่างใน

กรุงเทพมหานคร โดยค านวณจากจ านวนประชากรท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน5,673,560 คน

(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) การศึกษาโดยตารางของ Krejcie and Morgan (1970 )โดยท่ีระดบัความเช่ือมัน่

เท่ากบั 95%และความคลาดเคล่ือนไม่เกิน ±6.93%  

  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     เลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling)สุ่มกลุ่มตวัอย่างจ านวน 4 เขตการปกครองของจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก เขตสาทร เขตดอนเมือง เขตบางกะปิ แบ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขต 50 

ตวัอย่างเท่าๆกนั โดยการใชวิ้ธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (accidental sampling) ซ่ึงใชแ้บบสอบถามจ านวน 200 ชุด โดย

น าแบบสอบถามไปใหโ้ดยตรง โดยแจกแบบสอบถามและรอรับแบบสอบถามกลบัทนัที ท าใหไ้ดค้รบจ านวน 200 ชุด 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม จ านวน 200 ชุด โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม มีดงัน้ี 

     ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์เพ่ือสอบถามในดา้นของ เพศ อาย ุ

การศึกษา รายได ้อาชีพ  

     ตอนท่ี 2  ขอ้มูลของผูต้อบแบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของการใชบ้ริการในร้านอาหารประเภทป้ิงย่างไดแ้ก่ 

ประเภทอาหารท่ีเลือกรับประทาน เวลาท่ีใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ ท าไมจึงเลือกใชบ้ริการ ผูมี้ส่วนร่วมใน

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการมาใชบ้ริการโดยเฉล่ียต่อคร้ังต่อคน จ านวนผูท่ี้มาใชบ้ริการในแต่ละ

คร้ัง ส่ือท่ีท าใหท้ราบขอ้มลูข่าวสาร 

     ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารประเภทป้ิงย่าง ในดา้นต่างๆ คือ ดา้นทรัพยากรร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง ดา้นความเหมาะสมของราคา 

ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นความสามารถและน่าเช่ือถือของบุคคลากร ดา้นรูปแบบการ

บริการท่ีมีคุณค่าท่ีลกูคา้ไดรั้บ ดา้นกระบวนการของการปฎิบติังานท่ีสร้างความประทบัใจ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ขอ้มลูลกัษณะบุคคลใชว้ิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

2. การวิเคราะห์ขอ้มลูพฤติกรรมการใชบ้ริการ และ ปัจจยัทางการตลาด โดยใชค่้าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ Linear Correlation Coefficient พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์

ป้ิงยา่งของคน กบั ระดบัความมีอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด7Ps 
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4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล  
     ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 54 และกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 46 เม่ือจดักลุ่มอายุ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 25-35 มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 57.00  มีการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 78.00  มีระดบัรายได้อยู่ในช่วง 10,000 - 20,000 บาท และ สูงกว่า 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.5  เป็นผูท่ี้ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 36.5 
     พฤติกรรมการใชบ้ริการ 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามดา้นประเภทอาหารท่ีเลือกรับประทาน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อยพบว่า 
พอใจในการรับประทานซีฟู๊ ดในระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย 4.10 ดา้นเวลาท่ีใช้บริการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อยพบว่า
กลุ่มตวัอย่างพอใจมาใชบ้ริการเวลา 18.01-21.00น. อยู่ในระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย 4.26 ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ยอ่ยพบวา่กลุ่มตวัอยา่งพอใจมาใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อเดือน ในระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย 4.29 ดา้นท าไม
จึงเลือกใชบ้ริการเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อยพบว่ากลุ่มตวัอย่างพอใจรสชาติน ้ าจ้ิม อยู่ในระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย 4.16  
ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อยพบว่ากลุ่มตวัอย่างพอใจใหเ้พ่ือนสนิทมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย 4.06 ดา้นค่าใชจ่้ายในการมาใชบ้ริการโดยเฉล่ียต่อ
คร้ังต่อคน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อยพบวา่กลุ่มตวัอย่างพอใจค่าใชจ่้ายในการมาใชบ้ริการต ่ากว่า 300 บาทอยู่ใน
ระดบัสูงมีค่าเฉ่ีย 4.48 ดา้นจ านวนผูท่ี้มาใชบ้ริการในแต่ละคร้ังเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ยอ่ยพบว่ากลุ่มตวัอยา่งพอใจ
มาใชบ้ริการ 3-5 คน อยูใ่นระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย 4.10 ดา้นส่ือท่ีท าใหท้ราบขอ้มูลข่าวสารเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ยอ่ย
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งพอใจในการรับขอ้มลูข่าวสารโดยโดยใชโ้ทรทศัน ์อยูใ่นระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย 4.12 
     ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามดา้นทรัพยากรร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อยพบว่า
ความมีอิทธิพลของรสชาติของอาหารอยู่ในระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย 4.63 ดา้นความเหมาะสมของราคาเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ย่อยพบว่าความมีอิทธิพลของราคาบุฟเฟตต่์อคนท่ีเหมาะสมอยู่ในระดบัสูงมากมีค่าเฉล่ีย 4.58 ดา้นช่องทาง
จดัจ าหน่ายเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อยพบว่าความมีอิทธิพลของท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง อยู่ในระดบัสูงมี
ค่าเฉล่ีย 4.08 ดา้นการส่งเสริมการตลาดภายในร้านเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อยพบว่าความมีอิทธิพลของโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ อย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย 3.77  ดา้นความสามารถและน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ย่อยพบว่าความมีอิทธิพลของพนกังานภายในร้านกระตือรือร้นและเอาใจใส่ อยู่ในระดบัสูงมี
ค่าเฉล่ีย 4.24 ดา้นกายภาพเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ยอ่ยพบวา่ความมีอิทธิพลของสถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาด อยู่
ในระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย 4.24 ดา้นกระบวนการของการปฎิบติังานท่ีสร้างความประทบัใจ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อย
พบวา่ความมีอิทธิพลของมีความปลอดภยัในการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย 4.49 
     ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการใช้บริการกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  

     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 35 การส่ือสารแบบปากต่อปากมีอิทธิพลต่อการท าโปรแกรมส่งเสริมการขายเป็น

ช่วงเวลา เช่น ทานฟรี มอบส่วนลดพิเศษ (r2  = 0.2530) 
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     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 25 เพ่ือนร่วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมีอิทธิพลต่อพนกังาน
ภายในร้านมีความเช่ียวชาญในการใหบ้ริการเป็นอยา่งดี (r2  =0.1640) 
     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 18 บรรยากาศภายในร้านท่ีดีมีอิทธิพลต่อสถานท่ีมีท่ีนั่งพกัเพ่ือรอคิวท่ีเพียงพอ 
(r2  =0.1246) 
    ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 21 การบริการภายในร้านมีอิทธิพลต่อสามารถช าระค่าบริการได้สะดวก 
(r2  =0.1122) 
     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 30 ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการมากกว่า 700 บาทมีอิทธิพลต่ออุปกรณ์ในการ
ใหบ้ริการ เช่น ภาชนะใส่อาหาร  ชอ้น ตะเกียบ แกว้น ้า เตา ท่ีคีบส าหรับป้ิงยา่ง (r2  =0.1011) 
     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 20 ร้านมีอาหารหลากหลายประเภทมีอิทธิพลต่อราคาบุฟเฟต์ต่อคนท่ีเหมาะสม 
(r2  =0.0600) 
     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี  14 มาใช้บริการเวลา 21.01-24.00น.มีอิทธิพลต่อการมีบริการส่งถึงบ้าน 
(r2  =0.0542) 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     การส่ือสารแบบปากต่อปาก มีอิทธิพลต่อการท าโปรแกรมส่งเสริมการขายเป็นช่วงเวลา เช่น ทานฟรี มอบ
ส่วนลดพิเศษ สอดคลอ้งกบัแนวคิดการตดัสินใจซ้ือ (AIDA) ณัทศ ลกัขธรรม (2554) ขั้นท่ี 2 กล่าวว่าความสนใจ 
(Interest) นอกจากการรู้จกัสินคา้แลว้กย็งัไม่เพียงพอ ผูบ้ริโภคจะตอ้งถกูเร้าความสนใจ  
     เพ่ือนร่วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ มีอิทธิพลต่อพนกังานภายในร้านมีความเช่ียวชาญใน
การใหบ้ริการเป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบัแนวคิด Ziethaml และคณะ (1990) ไดก้ าหนดมิติท่ีจะใชว้ดัคุณภาพในการ
ให้บริการ กล่าวว่า สมรรถนะ (competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานบริการท่ีรับผิดชอบ
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
     บรรยากาศภายในร้านท่ีดี มีอิทธิพลต่อสถานท่ีมีท่ีนัง่พกัเพ่ือรอคิวท่ีเพียงพอ สอดคลอ้งกบัแนวคิด มิติท่ีจะใชว้ดั
คุณภาพในการให้บริการ Zeithaml และคณะ (1990) กล่าวว่ามิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) 
หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อนัไดแ้ก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารและสัญลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าไดรั้บ
การดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผูใ้ห้บริการ บริการท่ีถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผูรั้บบริการรับรู้ถึง
การใหบ้ริการนั้นๆไดช้ดัเจนข้ึน 
     การบริการภายในร้าน มีอิทธิพลต่อสามารถช าระค่าบริการไดส้ะดวกสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมการตลาด
ดา้นการบริการ (Services Marketing Mix) Zeithaml and Bitner  (2000) กล่าวว่ากระบวนการบริการท่ีดีจึงควรมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งมอบ 
     ค่าใชจ่้ายในการมาใชบ้ริการมากกว่า 700 บาท มีอิทธิพลต่ออุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น ภาชนะใส่อาหาร  ชอ้น 
ตะเกียบ แกว้น ้า เตา ท่ีคีบส าหรับป้ิงย่างสอดคลอ้งกบัแนวคิดการตดัสินใจซ้ือ (AIDA) ณัทศ ลกัขธรรม (2554) ขั้นท่ี 2 
กล่าววา่ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู้จกัสินคา้แลว้กย็งัไม่เพียงพอ ผูบ้ริโภคจะตอ้งถกูเร้าความสนใจ 
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     ร้านมีอาหารหลากหลายประเภท มีอิทธิพลต่อราคาบุฟเฟตต่์อคนท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบังานวิจยัศิริพงศ ์อู่วานิชย ์
(2554) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ พบว่า ปัจจยัดา้นราคา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัราคาในระดบัท่ีส าคญัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลสูงสุดคือ ราคามีความเหมาะสม 
     มาใชบ้ริการเวลา 21.01-24.00น. มีอิทธิพลต่อการมีบริการส่งถึงบา้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดฐิติรัตน์ ก าเงิน (2554) ได้
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายมีความส าคญัมาก 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้
 
     ด้านของผลิตภัณฑ์ (Product) ควรให้ความส าคัญต่ออุปกรณ์ในการให้บริการภายในร้านท่ีครบครัน มี
ประสิทธิภาพท่ีดีต่อการใช้งาน ปลอดภยั และเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงมีความทนัสมยัและมี
ภาพลกัษณ์ท่ีน่าใช้งาน หรูหรา หรือเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีมีตราสินค้าท่ีน่าเช่ือถือ สามารถท าให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้เพ่ิมมากข้ึน 
     ดา้นของราคา (Price) การท่ีมีอาหารหลากหลายตอ้งค านึงถึงตน้ทุนของร้านซ่ึงส่งผลต่อการก าหนดราคาบุฟเฟต์
ต่อคน ดงันั้น ควรใหค้วามส าคญัในการเลือกรายการอาหารให้เหมาะสม และตอ้งมีคุณภาพ เช่น สด ใหม่ สะอาด 
เป็นตน้ เพ่ือสามารถก าหนดราคาบุฟเฟตต่์อคนไดอ้ยา่งสมดุล 
     ดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของมีการบริการส่งถึงบ้านเพ่ิมมากข้ึน 
เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้บางกลุ่มใชบ้ริการในช่วงดึก อาจท าให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางไป-กลบั ซ่ึงการบริการส่งถึง
บา้นนั้นจะตอ้งค านึงถึงประสิทธิภาพในเร่ืองของเวลาเป็นหลกั สามารถตอบสนองความตอ้งการและยงัสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัลกูคา้ไดอี้กดว้ย 
     ดา้นของการส่งเสริม (Promotions) การจดัท าโปรแกรมส่งเสริมการขายเป็นช่วงเวลา เช่น ทานฟรี มอบส่วนลด
พิเศษมาสร้างแรงจูงใจเพ่ือเป็นท่ีตอกย  ้าใหก้ลุ่มลกูคา้ไดรั้บรู้และสามารถเป็นเคร่ืองมือในการกระจายขอ้มลูข่าวสาร
ไดอ้ย่างแพร่หลาย มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงควรให้ความส าคญัต่อการจดัท าโปรแกรมส่งเสริมการขายเพ่ือเพ่ิม
กลุ่มลกูคา้มากข้ึน 
      ดา้นของบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ควรให้ความส าคญัต่อการฝึกอบรมพนักงานภายในร้านให้มี
ทกัษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว เม่ือสร้างความน่าเช่ือถือต่อกลุ่มลูกคา้ 
     ดา้นของกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) บรรยากาศภายในร้านท่ีดีเป็น
ส่ิงท่ีสามารถช่วยใหก้ลุ่มลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการได ้ควรมีสถานท่ีนัง่พกัเพ่ือรอคิวเพ่ือรองรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการ
มาใช้บริการ สถานท่ีจึงตอ้งมีปริมาณท่ีเพียงพอ และมีความสะดวกสบาย หรือเพ่ิมการตกแต่งในบริเวณท่ีนั่งรอเพ่ือ
สร้างความดึงดูดใหก้บัลกูคา้ 
     ดา้นของกระบวนการ (Process) ควรฝึกอบรมพนกังานภายในร้านใหมี้ความกระตือรือร้น ใส่ใจกบักลุ่มลกูคา้ใหม้าก
ข้ึน พยายามสังเกตุกลุ่มลูกคา้อยูต่ลอดเวลา เพ่ือสร้างความประทบัใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได้
อยา่งรวดเร็วและทนัท่วงที 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการด าเนิน
ชีวติ กบัพฤติกรรมการเลอืกซ้ือผักสลดัเพือ่สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

The study of relationship between demand with marketing mix, lifestyle and purchasing behavior 
of healthy vegetable salad of customers in Bangkok 

รสสุคนธ์ ธนวภิาคะนนท์1 และ ดร. นิออน ศรีสมยง2 

Rossukon Thanawipakanon and Dr. Niorn Srisomyong 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด ระดบั
การสอดคลอ้งในรูปแบบการด าเนินชีวิต กบัระดบัการสอดคลอ้งของพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ การเก็บ
ขอ้มูลไดท้ าการส ารวจขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามรวม 300 ตวัอย่าง การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ด้านพ้ืนฐานประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมการบริโภคผกัสลดัเพ่ือ
สุขภาพ โดยใช้ขอ้มูลมาหาค่าเฉล่ีย (Mean) ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 
รูปแบบการด าเนินชีวิต กบัระดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบของพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ โดยใช้
เคร่ืองมือทางสถิติ Linear Correlation Coefficient จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าปัจจัยด้านความต้องการส่วน
ประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ทั้ งในทิศทางเดียวกันและสวนทางกันกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือ
สุขภาพ ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, รูปแบบการด าเนินชีวิต, พฤติกรรมการเลือกซ้ือ, ผักสลดัเพ่ือสุขภาพ 

Abstract 
This study aims to investigate the relationship between demands of marketing mix, consistency level with lifestyle, and 
consistency level with purchasing behavior of healthy vegetable salad. For data collection, the researcher survey and collect data 
by using questionnaire from 300 respondents. This study use a statistic package for analyzing descriptive statistics in aspects of 
demographic basis and consumer behavior of healthy vegetable salad. The data are calculated for Mean, Frequency, Percentage, 
Standard Deviation values, and use Inferential Statistics for determining the relationship between demands of marketing mix, 
consistency level with lifestyle, and consistency level with purchasing behavior of healthy vegetable salad by using Linear 
Correlation Coefficient. The results of hypothesis test reveal that demands of marketing mix relate to purchasing behavior of 
healthy vegetable salad either same or opposed direction, while lifestyle relate to purchasing behavior of healthy vegetable salad 
with same direction.  
Keywords: Marketing Mix, Lifestyle, Purchasing Behavior, Healthy vegetable salad 
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1. บทน า 
 
     เร่ืองของความสวยความงามและการดูแลสุขภาพ เป็นเร่ืองท่ีผูห้ญิงทุกคนรวมถึงผูช้ายสมยัใหม่หลายคนให้
ความส าคญั การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ อย่างเช่นผกัผลไม ้เป็นส่วนหน่ึงในการดูแลสุขภาพ ปัจจุบนัคน
ไทยเราหนัมาใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพองคร์วมกนัมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการใหค้วามส าคญักบัการออกก าลงักายกนั
มากข้ึน การใส่ใจกบัอาหารการกินท่ีระมดัระวงักนัมากข้ึน องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐาน
การบริโภคผกัและผลไมใ้น 1 วนั ไม่ควรนอ้ยกว่า 400 กรัม ซ่ึงเป็นสดัส่วนท่ีจะใหผ้ลดีต่อสุขภาพ เพราะจะช่วยลด
ความเส่ียงโรคมะเร็งไดถึ้ง 50% ลดความเส่ียงการเกิดโรคหัวใจไดถึ้ง 30% ลดความเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองได ้
6% โรคมะเร็งทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร 1-6% และยงัช่วยลดน ้าหนกัตวัได ้เพราะผกัใหพ้ลงังาน
ต ่า นอกจากน้ี ยงัมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ียืนยนัว่า การบริโภคผกัผลไมใ้นสัดส่วนดงักล่าวจะช่วยให้ไม่เส่ียง
ต่อการเกิดเร้ือรัง ทั้งเบาหวาน ความดนั อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคผกัผลไมข้องคนไทย
กลบัพบว่า คนไทย 75% ทานผกัผลไมน้อ้ยกวา่วนั 400 กรัม โดยประเทศไทยมีผกัท่ีบริโภคไดถึ้ง 330 ชนิด รวมทั้ง
ผกัพ้ืนบา้นดว้ย แต่คนไทยบริโภคผกัอยู่เพียงแค่ 70-80% ของชนิดผกัทั้งหมดเท่านั้น ยงัมีผกัอีกหลายชนิดท่ีเรา
ไม่ไดบ้ริโภค หากมองถึงสาเหตุท่ีท าใหค้นไทยบริโภคผกัผลไมน้อ้ย ก็น่าจะเป็นผลมาจากการวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบข้ึนใน
สงัคมยคุปัจจุบนั จากอดีตท่ีวฒันธรรมการบริโภคอาหารไทยมกัมีผกัโดยเฉพาะผกัพ้ืนบา้นเป็นส่วนประกอบ ท าให้
คนไทยนิยมกินผกัในรูปของผกัเคียงจ้ิมน ้าพริก และผกัในแกงต่าง ๆ ไดเ้ปล่ียนมาเป็นการบริโภคอาหารจานด่วนท่ี
ไม่มีผกัเป็นส่วนประกอบหลกั อีกปัญหาหน่ึงเกิดจากช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีจ ากดั ท าให้หาซ้ือผกัสลดัมา
บริโภคในชีวิตประจ าวนันั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย ดว้ยชีวิตคนท างานท่ีเร่งรีบ ท างานกลบับา้นดึก การไปเดินตลาดเพ่ือหา
ซ้ือผกัสลดัแทบจะเป็นไปไม่ได ้และหากหาซ้ือไดต้ามซุปเปอร์มาร์เกต็ กม็กัจะมีราคาแพง (ไทยโพสต,์ 2014) 
        จากขอ้มูลดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาด รูปแบบการด าเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือและบริโภคผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในดา้นการผลิตและจดัจ าหน่าย เป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ือพฒันาธุรกิจให้สามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม อนัจะส่งผลต่อความสามารถในการ
ด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตและความสามารถใหก้ารแข่งขนัในอุตสาหกรรมประเภทน้ีต่อไป 
      

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
ทฤษฎีเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) (Assael, 1995) ไดใ้หค้ านิยามของรูปแบบการด าเนินชีวิตวา่ 
“รูปการด าเนินชีวิตจะดูไดจ้ากการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมอยา่งไรใหค้วามส าคญักบัส่ิงใดและความคิดของตนเอง
กบัส่ิงรอบตวั” และ Engel et al. (1993: 368-369) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตไวว้า่ “รูปแบบท่ี
ผูค้นจะด าเนินชีวิต รวมทั้งการใชเ้งินและเวลา” โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะสะทอ้นไดจ้ากกิจกรรม (Activities) 
ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผูค้น 
    จากแนวคิดของ (Lazer, 1963) ไดก้ าหนดระดบัช่วงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงสมัพนัธ์กบัรูปแบบ
การด าเนินชีวิต ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและมีต่อการตอบสนองทางการตลาดดงัรูปท่ี 1 
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รูปที่  1    ระดบัช่วงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสงัคมและวฒันธรรม ซ่ึงสมัพนัธ์กบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ท่ีมา: Lazer,W. (1963) 
     จากรูปท่ี 1 รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) เป็นการตัดสินใจเก่ียวกับด้านจิตใจ (Mental) ได้แก่ทัศนคติ 
(Attitudes) ความเช่ือ (Beliefs) ความคิดเห็น (Opinions) บุคลิกภาพ (Personality) การวิเคราะห์และศึกษาเร่ือง
กิจกรรมหรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Schiffiman &  Kanuk, 2000) รวมถึงค่านิยม เป็นผลของการแสดงออกของ
ความรู้สึกภายในของบุคคล (Self-Concept) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีบุคคลเลือกท่ีจะอยู่พยายามให้มีรายได้และมี
ความสามารถ ท่ีถูกแรงจูงใจอย่างมากจากสถานะทางสังคมและความปรารถนาภายในของบุคคลเป็นรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของคนซ่ึงรวมถึง สินคา้ท่ีเขาซ้ือวิธีท่ีเขาใช้ซ้ือสินคา้และวิธีคิดเก่ียวกบัสินคา้เป็นบทสรุปของการ
ตดัสินใจในอดีตและเป็นการวางแผนในอนาคต เป็นภาพรวมทั้งหมดของบุคคลหน่ึงท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มของคนนั้นๆ 
และเป็นประโยชนต่์อการแบ่งส่วนการตลาด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2541) อ้างอิงจาก (Kotler, 1999). Marketing 
Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการ
ตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
     การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา 
บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาว่าสินคา้ท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค 
(Who?) ผู ้บริโภคซ้ืออะไร (What?) ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออย่างไร (How?) ซ้ือเม่ือไร (When?) ซ้ือท่ีไหน 
(Where?) ซ้ือและใชบ่้อยคร้ังเพียงใด (How often) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพ่ือคน้หาค าตอบ 7 
ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      957  
 

ทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (Kotler, 2546) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือ
เหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 
ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใชเ้พ่ือใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสม
การตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัว่าคือ “4 Ps” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดั
จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
     (เสรี วงษม์ณฑา, 2542) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ 
รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความ
พยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถกูตอ้ง 
     (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็น
ตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีอาจกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพท่ีคนรับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีใหม่และ
สลบัซบัซ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง ถา้เรารู้เร่ืองเหล่าน้ีแลว้ในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอ
ทางเลือกท่ีง่ายกว่า ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพ่ือให้ผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกวา้งขวางใน
การพิจารณา ส่วนในเร่ืองของรูปร่างของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อ
กระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค หีบห่อท่ีสะดุดตาอาจท าให้ผูบ้ริโภคเลือกไวเ้พ่ือพิจารณา ประเมินเพ่ือการตดัสินใจ
ซ้ือ ป้ายฉลากท่ีแสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑท่ี์ส าคญัก็จะท าใหผู้บ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกนั 
สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ท่ีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย 
2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมินทางเลือกและท าการตดัสินใจ 
โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑ์ราคาต ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือท าให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจดว้ยลกัษณะอ่ืนๆ ส าหรับการตดัสินใจอย่างกวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่าง
หน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับสินคา้ฟุ่ มเฟือย ราคาสูงไม่ท าใหก้ารซ้ือลดนอ้ยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็น
เคร่ืองประเมินคุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงกติ็ดตามดว้ยการซ้ือ 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนกัการตลาดในการท าให้มีผลิตภณัฑ์
ไวพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์แน่นอนว่าสินคา้ท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็
จะท าใหผู้บ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ีน าเสนอกอ็าจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ ์
เช่น สินคา้ท่ีมีของแถมในร้านเสริมสวยชั้นดีในห้างสรรพสินคา้ท าให้สินคา้มีช่ือเสียงมากกว่าน าไปใชบ้นชั้นวาง
ของในซุปเปอร์มาร์เกต็ 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อ
ผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนักตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามี
ปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละมนัสามารถส่งมอบใหไ้ดม้ากกวา่สินคา้ของคู่แข่ง เม่ือได้
ข่าวสารหลกัการซ้ือเป็นการยืนยนัวา่การตดัสินใจซ้ือของลกูคา้ถกูตอ้ง 
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กรอบแนวคิด กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยัเพ่ือ “การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กนั” 

 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด 
ท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
รูปแบบการด าเนินชีวิต กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานอายุตั้งแต่ 20-60 
ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลประชากรทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 20-60 ปี ในปี 2556 (ส่วน
บริหารและพฒันาเทคโนโลยีการทะเบียน ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง , 2556) พบว่าประชากรอายุ
ระหว่าง 20-60 ปี มีจ านวนทั้งส้ิน 3,459,513 คน และเพ่ือก าหนดจ านวนตวัอย่างผูศึ้กษาไดใ้ชข้อ้มูลอา้งอิงการสุ่ม
จ านวนตัวอย่างจากจ านวนประชากรของเครซ่ี และมอร์แกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970) 
ดงันั้น ผูวิ้จยัจะตอ้งด าเนินการในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 384 ตวัอย่าง แต่เน่ืองจากผูศึ้กษามีเวลาใน
การเกบ็แบบสอบสอบถามท่ีจ ากดัจึงลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาก 384 เป็น 300 ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน ±5.66% 
     การเก็บขอ้มลูรายงานการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการส ารวจขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจ านวน 300 ชุด การ
เลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยการเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling)  เน่ืองจากประชากรอยู่กระจดั
กระจาย ดงันั้นจึงใชวิ้ธีการสุ่มเขตออกมาจ านวน 5 เขต เขตละ 60 ตวัอย่าง รวม 300 ตวัอย่าง ซ่ึงใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีจบัสลาก ได้จ านวน 5 เขตได้แก่ 
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ทอ้งถ่ินเขตปทุมวนั ทอ้งถ่ินเขตลาดพร้าว ทอ้งถ่ินเขตจตุจกัร ทอ้งถ่ินเขตคนันายาว และทอ้งถ่ินเขตบางแค ต่อมาคือ
การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (convenience Sampling) โดยท าการเก็บขอ้มูลในแหล่ง
ชุมชนท่ีคาดวา่จะพบประชากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเขต ใชวิ้ธีการสุ่มเลือกตวัอย่างบริเวณหา้งสรรพสินคา้ อาคาร
ส านักงาน และCommunity Mall โดยแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตวัอย่างอ่านและกรอก
แบบสอบถามดว้ยตวัเอง 
     สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน โดยในการวิจยัคร้ังน้ีท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ เลือกใชค่้าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มลูแต่ละส่วนดงัน้ี 
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สมาชิกในครอบครัว และพฤติกรรมการบริโภคผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ ไดแ้ก่ รูปแบบ
การรับประทาน และม้ือใดท่ีคิดวา่เหมาะสมในการรับประทาน ใชข้อ้มลูมาหาค่าเฉล่ีย (Mean) ความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความตอ้งการส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบั
ความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบของรูปแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น กบัระดบัการ
สอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบของพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ Linear Correlation 
Coefficient 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ัง
น้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และเป็นเพศชายจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
ส่วนใหญ่มีอาย ุ20-29 ปีมากท่ีสุด จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 มีอาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา จ านวน 153 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ พนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 และส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4-5 คน จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 
     จากการศึกษาพฤติกรรมการรับประทานผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบรับประทาน
ผกัสลดัโดยทานพร้อมกบัน ้าสลดัต่างๆ จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 และเลือกผกัสลดัเป็นอาหารม้ือเยน็มาก
ท่ีสุด โดยมีจ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 มกัจะซ้ือกลบัมารับประทานท่ีบา้นจ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.0 โดยส่วนใหญ่รับประทาน 0-4 คร้ัง / เดือน โดยมีจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 
     สมมุติฐานท่ี 1 พบว่าความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ (ป้ายแสดงคุณประโยชน์ของผกั
สลดัแต่ละประเภทเพ่ือใหเ้ลือกซ้ือไดต้รงตามความตอ้งการ) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือ
สุขภาพ (ประเภทท่ีนิยมซ้ือผกัสลดัจากฟาร์มแบ่งขายเป็นต้นๆ) ข้อมูลสนับสนุนว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (r = .114) จึงสามารถปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ได ้
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     สมมุติฐานท่ี 2 พบว่าความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(ผกัสลดัจ าหน่ายในร้านคา้ท่ีมีตรา
รับรองมาตรฐานความปลอดภยั มียี่ห้อชดัเจนเช่ือถือได)้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือ
สุขภาพ (คุณมกัจะซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพเจา้ประจ าเสมอ) ขอ้มลูสนบัสนุนว่าไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ได ้
     สมมุติฐานท่ี 3 พบวา่ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (ตอ้งการผกัสลดัท่ีมีคุณภาพดี ถึงแมต้อ้ง
จ่ายในราคาท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาด) มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ (สถานท่ีท่ีสะดวกซ้ือ 
: ซุปเปอร์มาเก็ต) ขอ้มูลสนบัสนุนว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ความสัมพนัธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั (r = .144) จึงสามารถปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ได ้
     สมมุติฐานท่ี 4 พบว่าความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (รับช าระเงินผ่านบตัรเครดิต เม่ือสั่งซ้ือ
ครบตามเง่ือนไขท่ีก าหนด) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ (สถานท่ีท่ีสะดวกซ้ือ : 
ตลาด / ร้านอาหารริมทาง)  ขอ้มูลสนบัสนุนว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ความสัมพนัธ์
สวนทางกนั (r = -.126) จึงสามารถปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ได ้
     สมมุติฐานท่ี 5 พบวา่ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (มีบริการจดัส่งถึงบา้น 
เม่ือสั่งซ้ือครบตามเง่ือนไขท่ีก าหนด) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ (ค่าใชจ่้ายต่อ
คร้ังในการซ้ือ : 101-200 บาท) ขอ้มลูสนบัสนุนวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ความสัมพนัธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (r = .148) จึงสามารถปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ได ้
     สมมุติฐานท่ี 6 พบว่าความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (มีการสั่งซ้ือผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ (คุณมกัจะซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพเจา้
ประจ าเสมอ) ขอ้มูลสนบัสนุนวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั (r = .145) จึงสามารถปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ได ้
     สมมุติฐานท่ี 7 พบว่าความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด (มีผกัพร้อมน ้าสลดัให้
ทดลองชิมฟรี) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ (ประเภทท่ีนิยมซ้ือ : ผกัสลดัแบบตกั
เอง พร้อมน ้าสลดั) ขอ้มูลสนบัสนุนว่ามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ความสัมพนัธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั (r = .149) จึงสามารถปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ได ้
     สมมุติฐานท่ี 8 พบวา่ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด (โปรโมชัน่พิเศษ วนัพุธ
ลดราคา 30%) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ (ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือน : มากกว่า 
10 คร้ังต่อเดือน) ขอ้มูลสนับสนุนว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ความสัมพนัธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั (r = .146) จึงสามารถปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ได ้
     สมมุติฐานท่ี 9 พบว่าความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด (ส่วนลดส าหรับผูท่ี้
สมคัรบตัรสมาชิก 15%) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ (คุณมกัจะซ้ือผกัสลดัเพ่ือ
สุขภาพเจา้ประจ าเสมอ) ขอ้มูลสนับสนุนว่ามีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ความสัมพนัธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (r = .129) จึงสามารถปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ได ้
     สมมุติฐานท่ี 10 พบวา่รูปแบบการด าเนินชีวิต(คุณมกัออกก าลงักายอยูเ่ป็นประจ า) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ (ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือน : มากกว่า 10 คร้ังต่อเดือน) ข้อมูลสนับสนุนว่ามี
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ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (r = .218) จึงสามารถ
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ได ้
     สมมุติฐานท่ี 11 พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต (คุณคิดว่า “กินอะไรเขา้ไป คุณกเ็ป็นอย่างนั้น (You are what you 
eat)”) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ (สถานท่ีท่ีสะดวกซ้ือ : ร้านโครงการหลวง) 
ขอ้มูลสนบัสนุนว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (r = 
.148) จึงสามารถปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ได ้
     สมมุติฐานท่ี 12 พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต (คุณดูแลรักษารูปร่างใหดี้อยู่เสมอ) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ (ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือน : มากกว่า 10 คร้ังต่อเดือน) ข้อมูลสนับสนุนว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (r = .142) จึงสามารถ
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ได ้

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษางานวิจยัเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด 
รูปแบบการด าเนินชีวิต กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
น าขอ้มลูมาเป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดโดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรมีป้ายแสดงคุณประโยชน์ของผกัสลดัแต่ละประเภทเพ่ือให้ลูกคา้เลือกซ้ือไดต้รงตามความ
ตอ้งการ เพราะลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพมกัมีความใส่ใจคุณประโยชน์ของผกัแต่ละประเภท ถา้หากว่า
คุณประโยชน์ท่ีแสดงตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ก็จะมีแนวโนม้ว่าลูกคา้จะเลือกซ้ือผกัสลดัประเภทนั้นๆไป
เป็นตน้ๆ 
2.ดา้นผลิตภณัฑ ์การท่ีจ าหน่ายในร้านคา้ท่ีมีตรารับรองมาตรฐานความปลอดภยั มียี่ห้อชดัเจนเช่ือถือได ้ไม่ไดท้ า
ใหล้กูคา้เลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพเจา้ประจ าเสมอ ซ่ึงควรมีปัจจยัอ่ืนๆควบคู่ไปดว้ย 
3.ดา้นราคา ลูกคา้ยินดีท่ีจะจ่ายในราคาท่ีสูงกว่าทอ้งตลาดเพ่ือให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดี จึงท าให้ลูกคา้เลือกท่ีจะซ้ือ
ผกัสลดัตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมากกว่าสถานท่ีอ่ืนๆ ดงันั้นการตั้งราคาการขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตสามารถท าราคาได้
สูงกวา่ 
4.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรให้ความส าคญักบับริการจดัส่งถึงบ้านเม่ือสั่งซ้ือครบตามเง่ือนไข เพราะจะ
สามารถเพ่ิมมูลค่าในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง จากท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการสั่งซ้ือท่ีราคา 41-100 บาท จาก
การศึกษาความสัมพนัธ์พบว่าหากผูป้ระกอบการมีบริการจดัส่งถึงบา้นจะสามารถเพ่ิมมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ังข้ึน
เป็นราคาท่ี 101-200 บาท ดงันั้นราคาท่ีเหมาะสมในการสั่งซ้ือขั้นต ่าในการจดัส่งถึงบา้นควรจะมีราคาตั้งแต่ 101-
200 บาท 
5.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรเพ่ิมช่องทางการสั่งซ้ือผา่นอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากขอ้มลูสนบัสนุนวา่ท าใหล้กูคา้มี
การสัง่ซ้ือผกัสลดัเจา้ประจ าเสมอ บวกกบับริการท่ีจดัส่งถึงบา้น เพ่ิมความสะดวกสบายใหก้บัลกูคา้มากข้ึน 
6.ดา้นการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัแบบตกัเอง พร้อมน ้าสลดั 
มากกวา่การเลือกซ้ือผกัสลดัประเภทอ่ืนๆ ดงันั้นควรมีผกัพร้อมน ้าสลดัใหท้ดลองชิมฟรี เพ่ือใหลู้กคา้ไดท้ดลองชิม
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ว่าผกัหรือน ้ าสลดัประเภทไหนท่ีตรงกบัความตอ้งการและท าให้เกิดพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัประเภทน้ีสูง
มากข้ึน 
7.ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรท่ีจะมีโปรโมชัน่ลดราคาในวนัพิเศษ เพ่ือเพ่ิมความถ่ีในการซ้ือสินคา้ต่อเดือน และ
ยงัช่วยแกไ้ขปัญหาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคผกัผลไมข้องคนไทย 75% ท่ีรับประทานผกัผลไมน้้อยกว่าวนั 400 
กรัม และจากผลวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รับประทานผกัแค่เพียง 0-4 คร้ังต่อเดือนเท่านั้น 
8.ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีส่วนลดส าหรับผูท่ี้สมคัรบตัรสมาชิก เพ่ือเพ่ิมความจงรักภกัดีต่อแบรนด ์ซ่ึงจะ
ท าใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีกลบัมาเลือกซ้ือผกัสลดัเจา้ประจ าเสมอ 
9.ลูกคา้ท่ีสนใจมีกิจกรรมการออกก าลงักายอยู่เป็นประจ าและชอบดูแลรูปร่างตวัเองใหดู้ดีอยู่เสมอ มีแนวโนม้ท่ีมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีมีความถ่ีต่อเดือนค่อนขา้งสูง ดงันั้นผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัผูบ้ริโภคในกลุ่ม
น้ีโดยเน้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดให้สอดคลอ้งกับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ี 
10.ลกูคา้ท่ีซ้ือสินคา้ตามร้านคา้โครงการหลวง มกัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตวา่ “กินอะไรเขา้
ไป คุณก็เป็นอย่างนั้น (You are what you eat)” ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีโดย
เนน้ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ี 
11.ผูบ้ริโภคมกัจะรับประทานผกัสลดัเป็นอาหารม้ือเยน็มากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการควรเลือกช่วงเวลาการขายให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภค โดยเสนอแนะช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00 เป็นตน้ไป 
12.ผูบ้ริโภคมกัจะซ้ือผกัสลดักลบัไปรับประทานท่ีบ้านมากท่ีสุด ดังนั้นผูป้ระกอบการควรเลือกบรรจุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมและสามารถรักษาคุณภาพของผกัสลดัให้สดใหม่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้กบั
ลกูคา้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาในปัจจยัดา้นอ่ืนๆ อาทิเช่น กลุ่มอา้งอิงเก่ียวกบัการส่ือสาร
ทางการตลาด กบัพฤติกรรมการบริโภคผกัสลดัเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ทราบถึง
กลุ่มท่ีมีอิทธิพลกบัผูบ้ริโภค เพ่ือท าการส่ือสารทางการตลาดไดต้รงเป้าหมาย และแรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑ์ กบั
พฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ทราบว่าคุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑด์า้นใดท่ีเป็นแรงจูงใจส าคญั ท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัสลดัเพ่ือสุขภาพ 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการเข้าใช้บริการและความพงึพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของลูกค้าโรงแรม สยามเบย์ชอร์ พทัยา จ.ชลบุรี 

The study of the relationship between behavior of services and satisfaction of 

marketing mix of customer’s Siam Bayshore Hotel Pattaya Chonburi 

จันเพญ็ ทารักษ์1 และ ดร. นิออน ศรีสมยง2 

Chanpen Tharak and Dr.Niorn  Srisomyong 
  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาการวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา “ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการและความพึง

พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของลกูคา้โรงแรมสยามเบยช์อร์พทัยา จงัหวดั ชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษาคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมสยามเบยช์อร์พทัยา จงัหวดั ชลบุรี ผูวิ้จยัท าการเกบ็ตวัอยา่งจ านวน 

200 คน โดยใชเ้คร่ืองมือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

และค่าเฉล่ีย (Means) ANOVA เพ่ือหาค่าความความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด (7P) กบัพฤติกรรม

ผูใ้ชบ้ริการ ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ พบวา่ พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการมีความพึง

พอใจท่ีแตกต่างกนัใน 3 ดา้น คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด  

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการใช้บริการ,ส่วนประสมทางการตลาดบริการ,ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
The Research study aimed to investigate the relationship between behavior services and satisfaction of marketing 

mix of customer’s Siam Bayshore Hotel Pattaya Chonburi.The samples used in this is customers of Siam 

Bayshore Pattaya, Chonburi total of 200 people. The tool used in data analysis were, Descriptive Statistics, 

Frequency, Percentage, Means, Analysis of Variance (ANOVA).Results of data analysis to test the relation 

found. Customer behavior of service satisfaction different are Product, Price and Promotion.  

Keywords: Behavior, Marketing mix, Satisfaction 
 
 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จ. กรุงเทพฯ 10400 email: chanpen-tharak@hotmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จ. กรุงเทพฯ 10400 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      965  
 

บทน า 
              สยามเบยช์อร์ รีสอร์ต แอนด ์สปา ตั้งอยูบ่นชายหาดแถวพทัยาใต ้อยูใ่กลก้บัท่าเรือพทัยา ถนนคนเดิน และ
พทัยาฮิล ์มีจ านวนหอ้งพกัทั้งหมด 270 หอ้ง แบ่งหอ้งพกัออกเป็นส่ีประเภทไดแ้ก่ เอก็เซกคูทีฟดิลกัส์ ทรอปิคอลดิ
ลกัส์ โอเช่ียนดิลกัส์ และดิลกัส์สูท เป็นหน่ึงในสถานท่ีๆท่านสามารถสัมผสัไดถึ้งความคลาสสิคแบบสมยัก่อน 
แมว้่าจะตั้งอยู่ในย่านท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากมาย ภายในบริเวณโรงแรมก็เงียบสงบท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมใ้บหญา้ร่มร่ืน 
การตกแต่งภายในผสมสผานความเป็นไทยอย่างลงตวัจึงไดรั้บการขนานนามว่า โอเอซิสแห่งพทัยา ทุกห้องมา
พร้อมระเบียงส่วนตวั 
               เมืองพทัยาในอดีตจนถึงปัจจุบนันั้นไดมี้จ านวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ปีโดยเฉพาะในส่วนตลาด

นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีการเติบโตอยูท่ี่ 12-15% และอตัราการขยายตวัของโรงแรมกเ็พ่ิมข้ึนทุกเร่ือยๆ จึงท าใหลู้กคา้

มีทางเลือกมากมาย และการท่ีโรงแรมเพ่ิมข้ึนมากมายจึงท าให้เกิดการแข่งขนัทั้งในดา้นการตลาดและบริการของ

ธุรกิจท่ีพกั ดงันั้น การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดเ้ห็นถึงความส าคญัดงักล่าว จึงไดศึ้กษาการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์

ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการของลกูคา้โรงแรมสยามเบย์

ชอร์ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. ศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้โรงแรมสยามเบยช์อร์พทัยา จงัหวดั ชลบุรี  

2. ศึกษาความพึงพอใจของลกูคา้โรงแรมสยามเบยช์อร์ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

3. ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของลกูคา้โรงแรมสยาม

เบยช์อร์พทัยา จงัหวดั ชลบุรี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของโรงแรมสยามเบยช์อร์พทัยาและ

น าไปใชใ้นการวางแนวทางด าเนินงานและขอ้เสนอแนะของโรงแรมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารโรงแรมท่ีด าเนินกิจการในลกัษณะใกลเ้คียงหรือผูส้นใจน าไปใชใ้น

การปรับปรุงการบริการธุรกิจของตน  

2.ทบทวนวรรณกรรม 
         Engel Kollat and Blackwell (1968) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง การกระท าของบุคคใด
บุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ึงสินคา้และบริการ ทั้ งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการ
ตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว  
             การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับ

พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้อง

ผูบ้ริโภคค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของ
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ผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม ค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย 

WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการ ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)  

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy 

 3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy 

 4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying 

 5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?)  

 6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?)  

 7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?)  

 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ 

         จาตุรงคกุล (2546 : 312-443) อธิบายว่า กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ จะใชท้ฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s ซ่ึงประกอบดว้ย 
1. ผลิตภณัฑห์รือบริการ (Product or Service)  
2. ราคา (Price ) 
3. การจดัจ าหน่าย (Place)  
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
5. บุคคลหรือพนกังาน (People)  
7. กระบวนการใหบ้ริการ (Process)  
 
แนวคิดและทฤษฏีความพงึพอใจ 
 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 90-93) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าผลิตภณัฑ์รวมในสายตาของลูกคา้และความพึง

พอใจของลูกค้า ตามแนวคิดของ Phillip Kotler ดังน้ีความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็น

ความรู้สึกของลูกคา้วา่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ซ่ึงเป็นผลลพัธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ในการท างาน

ของผลิตภณัฑ์กบัความคาดหวงัของลูกคา้ ถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑ์ต ่ากว่าความคาดหวงั ลูกคา้ก็จะไม่พึง

พอใจ ถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑ์เท่ากบัความคาดหวงัลูกคา้จะเกิดความพึงพอใจและถา้ผลการท างานของ

ผลิตภัณฑ์สูงกว่าความคาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจอย่างมากความคาดหวังของลูกค้า (Customer 

Expectation) เป็นส่ิงท่ีลกูคา้ตอ้งการหรือคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากผลิตภณัฑ ์ความคาดหวงัเกิดจากประสบการณ์และ

ความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อเช่น จากเพ่ือน จากนกัการตลาดและจากขอ้มูลคู่แข่งขนั เป็นตน้ ส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหบ้ริษทั
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ประสบความส าเร็จกคื็อ การเสนอผลิตภณัฑต์ามผลประโยชนจ์ากผลิตภณัฑ ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูซ้ื้อ 

โดยยึดหลักการสร้างความพึงพอใจรวมส าหรับลูกค้า )(Total Customer Satisfaction) ส่วนผลประโยชน์จาก

คุณสมบติัผลิตภณัฑ ์หรือการท างานของผลิตภณัฑน์กัการตลาดและฝ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งพยายามสร้างความ

พึงพอใจใหก้บัลูกคา้โดยพยายามสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ทั้งมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดจากการผลิตและจากการตลาด

ตลอดจนยึดหลกัการสร้างคุณภาพโดยรวม คุณค่าท่ีเกิดจากการแข่งขนั ซ่ึงคุณค่าท่ีมอบให้ลูกคา้จะตอ้งมากกว่า

ตน้ทุนของลกูคา้หรือราคาสินคา้ 

 
กรอบแนวคิด 
ตวัแปรต้น  ( เชิงลกัษณะ) 

          -  ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมายของโรงแรมสยามเบยช์อร์  

 - ผูบ้ริโภคซ้ืออะไรในโรงแรมสยามเบยช์อร์ 

 - ท าไมผูบ้ริโภคจึงเลือกพกัท่ีโรงแรมสยามเบยช์อร์  

 - ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกเขา้พกัโรงแรมสยามเบย ์

 - ผูบ้ริโภคจองโรงแรมสยามเบยช์อร์สยามเบยช์อร์เม่ือใด  

 - ผูบ้ริโภคจองโรงแรมสยามเบยช์อร์ผา่นช่องทางไหน  

            - ผูบ้ริโภคมีวธีิซ้ืออยา่งไร  

ตวัแปรตาม (เชิงปริมาณ) 

              -ผลิตภณัฑห์รือบริการของโรงแรมสยามเบยช์อร์ 

              -ราคาห้องพกัและบริการ 

              -ช่องทางจดัจ าหน่าย 

               -การส่งเสริมการตลาด 

               -บุคคลหรือพนกังาน 

               -การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

               -กระบวนการใหบ้ริการ 

3.วธีิการศึกษา  
 

             ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใช้บริการโรงแรมสยามเบยช์อร์ พทัยา จงัหวดั

ชลบุรี โดยมีจ านวน 49,275 คน  
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            กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือลกูคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการโรงแรมสยามเบยช์อร์พทัยา จงัหวดั ชลบุรี 

จ านวน 200 คน ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการค านวณจากสูตรของ Krejcie and Morgan (1970) โดยก าหนด

ความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% ค่าความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ±5% จะไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอย่างจ านวน 384 คน แต่เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นเวลาในการเก็บขอ้มูลผูศึ้กษาจึงลดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจาก 384 

คน เหลือ 200 คน ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนอาจเพ่ิมเป็น ± 6.92%  

 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา  
 

             เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยลกัษณะของ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
             ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมสยามเบยช์อร์เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
           ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมสยามเบยช์อร์พทัยา จงัหวดัชลบุรี ประกอบดว้ย 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ วนัท่ีสะดวกในการเขา้พกั จ  านวนผูร่้วมเดินทาง วธีิการเดินทาง  
           ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีใชบ้ริการโรงแรมสยาม
เบยช์อร์เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางจดั
จ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
            ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใช้วิธีการเก็บแบบเฉพาะเจาะจงไดเ้ลือกพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ีของ
โรงแรมสยามเบยช์อร์ พทัยา จงัหวดั ชลบุรี 
 
วเิคราะห์ข้อมูล 
            ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน ามาท าการวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หา

ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Means)  

          ANOVA เพ่ือหาค่าความความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด (7P) กบัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ การ

วดัระดบัความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมสยาม

เบยช์อร์พทัยา เป็นค าถามแบบวดัระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั (Likert Scale) ไดแ้ก่ ไม่อยา่งยิ่ง พอใจ เฉยๆ พอใจ 

พอใจอยา่งยิ่ง  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
             ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย จ านวน 101 คน คิด

เป็นร้อยละ 50.5 และเป็นเพศหญิง 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 ดา้นอายุพบว่ากลุ่มตวัอย่างอายุระหว่าง  20-24 ปี 

จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 อาย ุ25-30 ปี 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 อาย ุ31-35 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อย

ละ 20.0 อายุ 36-40 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และอายุ 41 ปีข้ึนไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 

ดา้นอาชีพพบวา่กลุ่มตวัอย่างมีอาชีพ นกัศึกษา จ านวน  34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 54 อาชีพส่วนตวั จ านวน 45 คน 

คิดเป็นร้อยละ 22.5 คน พนกังานเอกชน จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 48 คน 

คิดเป็นร้อยละ 24.0  อ่ืนๆโปรดระบุ…จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 20,001-30,000 บาท จ านวน 

56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 คน 30,001-40,000 บาท จ านวน 63คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 48 คน 40,001-50,000 บาท 

จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และ50,001 ข้ึนไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการศึกษาสูงสุด มธัยมศึกษา/ปวช จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 อนุปริญญา/ปวส 

จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ปริญญาตรี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ปริญญาโท จ านวน 75 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.5 สูงกวา่ปริญญาโท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0   

            ในระยะ 1 ปีท่ีกลุ่มตวัอยา่งเดินทางไปเท่ียวพทัยาโดยเฉล่ีย 1-2 คร้ัง จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ,3-4 

คร้ัง จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5, 5-6 คร้ังจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5, 6 คร้ังข้ึนไป จ านวน 23 คน คิด

เป็นร้อยละ 11.5 ตารางแจกแจงความถ่ี กลุ่มตวัอย่างเดินทางไปพทัยาดว้ยเหตุผลพกัผ่อน/ท่องเท่ียวเป็นจ านวน 88 

คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 เดินทางไปติดต่อธุรกิจ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 และประชุม/สัมมนา จ านวน 41 

คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และอ่ืนๆโปรดระบุ…จ านวน 13 คน คิดเป้นร้อยละ 6.5ตารางแจกแจงความความถ่ีและร้อย

ละ จ านวนผูร่้วมเดินทางไปพทัยารวมตวัท่าน พบว่า มี 1-2 คน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5, 3-4 คน จ านวน 

46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0, 5-6 คนจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5,และ 6 คนข้ึนไป จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อย

ละ 27.02 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอย่างอายุระหว่าง  20-24 ปี จ านวน 

24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 อายุ 25-30 ปี 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 อาย ุ31-35 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 

อายุ 36-40 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และอายุ 41 ปีข้ึนไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5ตารางแจก

แจงความปริมาณ  บุคคลท่ีร่วมเดินทางไปพทัยามีคนในครอบครัว/ญาติ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5, เพ่ือน 

จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 คนรัก จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และ เพ่ือนร่วมงาน จ านวน 68 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.0ตารางแจกแจงความปริมาณ จ านวนวนัท่ีกลุ่มตวัอย่างเขา้พกัโรงแรมโดยเฉล่ีย พบว่า มีผูเ้ขา้พกั

จ านวน 1 คืน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ,2 คืน จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5,3 คืน จ านวน คน 30 คิด

เป็นร้อยละ 15.0 และ 4 คืนข้ึนไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มตวัอย่างเดินทางไป
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พทัยา  จะเดินทางไปในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ,เดือนเมษายน – มิถุนายน 

จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 จ านวน เดือนกรกฎาคม- กันยายน คน 52 คิดเป็นร้อยละ  26.0 และเดือน

พฤศจิกายน – ธนัวาคม จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0ช่องทางในการจองห้องพกั พบว่ากลุ่มตวัอย่างจองผ่าน

เวบ็ไซต์ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 จองผ่านบริษทัน าเท่ียว จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 โทรจอง

โดยตรงกบัทางโรงแรม จ านวน 78 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.0 และอ่ืนๆโปรดระบุ… จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.0 ราคาห้องพกัโดยเฉล่ียต่อห้อง/ต่อคร้ังท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้บริการ พบว่า มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อห้อง/ต่อคร้ัง

ระหว่าง 2,500 - 3,000 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5, 3,500 - 4,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.0 4,500 - 5,000 บาท จ านวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.5 และ 5,500บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 

พบว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงแรมท่ีพกัของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ เป็นคนในครอบครัว จ านวน 46 

คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 เพ่ือน จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 เพ่ือนร่วมงาน จ านวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.5 

คนรัก จ านวน 37คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และอ่ืนๆโปรดระบุ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 กลุ่มตวัอย่างพบว่า 

บุคคลท่ีช าระค่าเดินทางมาพทัยา พบว่า เป็นพ่อแม่  จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 คนรัก จ านวน 18 คน คิด

เป็นร้อยละ 9.0 บริษทั จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30 เพ่ือน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ13 และ ตวัท่านเอง 

จ านวน  70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0  ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในดา้นความปลอดภัย

ภายในโรงแรม ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 4.41 รองลงมาคือ ความหลากหลายของประเภท

ห้องพกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 ความสะอาดของห้องพกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03  และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก

ภายในหอ้งพกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ดา้นราคา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในดา้นราคาหอ้งพกัและบริการ

ของโรงแรมสยามเบยช์อร์เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆในระดบัเดียวกนั ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด

เท่ากบั 4.07 รองลงมาคือ  ความเหมาะสมของราคาห้องพกักบัส่ิงท่ีท่านไดรั้บ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 การระบุราคา

หอ้งพกัแต่อ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั และอตัราค่าหอ้งพกัมีการปรับเปล่ียนอยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.93ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจใน  ดา้นความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึงโรงแรม 

ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.98 รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้งของโรงแรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ความ

หลากหลายของช่องทางในการจองหอ้งพกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และการยืนยนัการเขา้พกัดว้ยการส่งขอ้ความจาก

ทางโรงแรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.7 ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในดา้น การมอบ

ส่วนลดดา้นราคา ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.06 รองลงมาคือการจดัแพคเกจห้องพกัพร้อมรถ

รับ-ส่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 การส่งเสริมการขายตามฤดูและเทศกาลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และการประชาสัมพนัธ์

โรงแรมในช่องทางต่างๆเช่น ออนไลน์ การออกบูธในงานท่องเท่ียว เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95ดา้นบุคคลหรือ

พนกังาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในดา้นความช านาญในการแกปั้ญหาของพนกังาน ในระดบัมากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.16 รองลงมาคือ การบริการตอ้นรับของพนกังาน ณ แผนกตอ้นรับ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงแรมของพนักงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และ ความมีอธัยาศยัของพนักงาน   มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 3.91ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในดา้น การตกแต่ง

โดยรวมของโรงแรม ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ บรรยากาศโดยรวมของ

โรงแรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 พ้ืนท่ีใชส้อยภายในห้องพกั  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 และ ความเพียงพอของสถานท่ี

จอดรถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในด้าน     ความ

ถกูตอ้งในการใหบ้ริการ  ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.25 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการเช็คเอาท์ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ระยะเวลาในการเช็คอิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 และความรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.75 

การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างการเขา้ใช้บริการและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

บริการของลกูคา้โรงแรมสยามเบยช์อร์พทัยา จ ชลบุรี พบวา่ 

สมมติฐานท่ี 1  

ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเท่ียวพทัยาในรอบ 1 ปีกบัความพึงพอใจในดา้นการระบุห้องพกัอย่างชดัเจน

ของลูกคา้โรงแรมสยามเบยช์อร์ จ. ชลบุรี พบว่า จ านวนคร้ังท่ีกลุ่มตวัอย่างเขา้ใชบ้ริการกบัความพึงพอใจการระบุ

ราคาห้องพักแต่ละประเภทอย่างชัดเจนของโรงแรมสยามเบย์ชอร์พทัยา จ.ชลบุรี การระบุราคาห้องพกัแต่ละ

ประเภทอยา่งชดัเจน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีค่า Sig. เท่ากบั .033 

สมมติฐานท่ี 2 

ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลท่ีลูกคา้ไปเท่ียวพทัยา มีความพึงพอใจในดา้นหอ้งพกัสะอาดโรงแรมสยามเบยช์อร์ จ. 

ชลบุรี พบว่าเหตุผลท่ีลูกคา้ไปเท่ียวพทัยากบัความพึงพอใจความสะอาดของห้องพกั ของโรงแรมสยามเบยช์อร์

พทัยา จ.ชลบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงค่าsig เท่ากบั .031 

สมมติฐานท่ี 3 

ความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนผูร่้วมเดินทางไปเท่ียวพทัยากบัความพึงพอใจในดา้นการประชาสัมพนัธ์โรงแรมใน

ช่องทางต่างๆเช่นออนไลน์ การออกบูธในงานท่องเท่ียว เป็นตน้ พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณของจ านวนผู ้

ร่วมเดินทางไปเท่ียวพทัยากบัความพึงพอการประชาสัมพนัธ์โรงแรมในช่องทางต่างๆเช่นออนไลน ์การออกบูธใน

งานท่องเท่ียว เป็นตน้ ของโรงแรมสยามเบยช์อร์พทัยา จ.ชลบุรี แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ซ่ึงมีค่า Sig. เท่ากบั .009 
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สมมติฐานท่ี 4 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีร่วมเดินทางมาพทัยา มีความพึงพอใจในดา้นราคาห้องพกัและบริการของโรงแรม

สยามเบยช์อร์ พทัยา จ.ชลบุรี พบว่าบุคคลท่ีร่วมเดินทางมาพทัยามีความพึงพอใจในดา้นราคาห้องพกัและบริการ

ของโรงแรมสยามเบยช์อร์เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆในระดบัเดียวกนั ของโรงแรมสยามเบยช์อร์พทัยา จ.

ชลบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีค่าsig เท่ากบั .010  

สมมติฐานท่ี 5  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวนวนัเขา้พกัโดยเฉล่ียมีความพึงพอใจในดา้นการมอบส่วนลดหอ้งพกั ของโรงแรมสยาม

เบยช์อร์ พทัยา จ.ชลบุรี พบวา่จ านวนวนัเขา้พกัโดยเฉล่ีย มีความพึงพอใจในเร่ืองการมอบส่วนลดของโรงแรมสยาม

เบยช์อร์ จ.ชลบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีค่าsig เท่ากบั .002 

5.  สรุปผลการศึกษา       

              การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าใช้บริการและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการของลูกคา้โรงแรมสยามเบยช์อร์พทัยา จ.ชลบุรี พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 50.5 อายรุะหวา่ง 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27 เป็นพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.5 และมีการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 37.5   ดา้นพฤติกรรมการ

เขา้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไปเท่ียวพทัยา 1-2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 31 ส่วนใหญ่เดินทางไป

พกัผอ่น/ท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 44 จ านวนผูเ้ดินทางในแต่ละคร้ัง 5-6 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 บุคคลท่ีร่วมเดินทาง

ไปพทัยาคือเพ่ือนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 43 จ านวนวนัท่ีเขา้พกัโดยเฉล่ีย 2 คืน คิดเป็นร้อยละ 46 จะเดินทางเขา้พกั

ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม คิดเป็นร้อยละ 28 โดยจะโทรจองโดยตรงกบัทางโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 39  ดา้น

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น

กระบวนการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคคลหรือพนักงาน  ความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด  

และความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดับ  การทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการและความพึงพอต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกคา้

โรงแรมสยามเบยช์อร์ จ. ชลบุรี พบว่า พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อส่วน
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ประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ความถ่ีในการเท่ียวพทัยา   เหตุผลท่ีลูกคา้ไปเท่ียวพทัยา  จ านวนผูร่้วม

เดินทางไปเท่ียวพทัยา  บุคคลท่ีร่วมเดินทางมาพทัยา และ วนัเขา้พกัโดยเฉล่ีย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

        จากการวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า การจดัการส่งเสริมการตลาดสามารถสร้างความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อลูกคา้ท่ี

เขา้พกัโรงแรมสยามเบยช์อร์ไม่ว่าจะเป็นดา้นการมอบส่วนลดเงินสดและมีการประชาสัมพนัธ์โรงแรมให้ลูกคา้

ไดรั้บข่าวสารต่างๆในโรงแรมและดา้นโรงแรมเองก็ตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันักท่องเท่ียวในดา้นต่างๆอย่าง

พร้อมเพรียงไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะอาดของโรงแรม ความปลอดภยั เป็นตน้ ประโยชน์ท่ีทางโรงแรมหรือผูท่ี้ท า

ธุรกิจประเภทเดียวกันเม่ือทราบถึงความต้องการข้างต้นท่ีลูกคา้ต้องการสามารถน าไปปรับใช้กับกลยุทธ์ทาง

การตลาดในธุรกิจตวัเองได ้ 

ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

          ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี พบปัญหาหลายดา้นดงัต่อไปน้ี ดา้นขอ้มูลโรงแรมในพทัยา ซ่ึงโรงแรมในพทัยามี

จ านวนมากแต่มีการจดทะเบียนในสมาคมโรงแรมไวน้อ้ยมากจึงท าใหผู้วิ้จยัมีขอ้มูลไม่หลากหลายและเพียงพอต่อ

การศึกษา รวมถึงปัญหาในการสร้างแบบสอบถามอาจจะยงัไม่ครอบคลุมและการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามอาจจะมี

ผูต้อบแบบสอบถามไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือในการท าแบบสอบถามเท่าท่ีควร และการวิเคราะห์ขอ้มูลก็มีปัญหาคือ

ผูวิ้จยัยงัไม่มีความช านาญมากพอในการวิเคราะห์  ผูวิ้จยัจึงมีความคิดเห็นวา่ควรมีการสืบคน้ขอ้มลูใหม้ากกวา่น้ีและ

ควรมีการไปสังเกตพฤติกรรมจริงของลูกค้าท่ีมาใช้บริการโรงแรมมากกว่าน้ีเพ่ือให้การสร้างแบบสอบถามท่ี

ครอบคลุมและมีความถกูตอ้งมากกวา่น้ี 
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การแบ่งกลุ่มนักท่องเทีย่วที่มาใช้บริการโรงแรม Memory Patong  
หาดป่าตอง จงัหวดัภูเกต็ 

Tourist Segmentation of Memory Patong Hotel, Patong Beach, Phuket Province 

ณฏัฐ์ฤวรรณ  นุกูลกจิ1 และ ผศ.ดร. ปราณ ีเอีย่มละออภักดี2 

Natruewan Nukoolkit and Asst. Prof. Dr. Pranee Eamlaorpakdee 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม Memory Patong หาดป่าตอง จงัหวดั
ภูเก็ต โดยใชส่้วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยผูวิ้จยัแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้
บริการโรงแรม Memory Patong หาดป่าตอง จงัหวดัภูเก็ต ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งสอง
กลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท โดยกลุ่มท่ี 1 
มีระยะเวลาท่ีใช้ในการมาเท่ียว 4 วนั เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
โรงแรม Memory Patong จงัหวดัภูเกต็ อยู่ในระดบัมากกกว่ากลุ่มท่ี 2 ในทุกดา้น โดยกลุ่มท่ี 2 จะ1 มีระยะเวลาท่ีใช้
ในการมาเท่ียว 2 วนั  จึงระบุกลุ่มท่ี 1 ไดว้า่ “กลุ่มหลงไหลการท่องเท่ียว” และกลุ่มท่ี 2 ระบุไดว้า่ “กลุ่มช่ืนชอบการ
ท่องเท่ียว  
 

ค าส าคัญ: กลยทุธ์, ความพึงพอใจ, ส่วนผสมทางการตลาด, ธุรกิจโรงแรม 

Abstract 

The purpose of this study were to classify tourists using services of Memory Patong Hotel, Patong Beach, Phuket 
Province.  Marketing mix was applied to the paper to investigate the tourists’ decision.  The tourists using the 
services of Memory Patong Hotel, Patong Beach, Phuket Province were divided into 2 groups.  The results found 
that most samples were female at the age of 26-35 and had average income at 20,001-30,000 baht per month.  
Moreover, the samples of the first group spent 4 days visiting and were more satisfied with the marketing mix of 
Memory Patong Hotel, Patong Beach, Phuket Province than the second group in all aspects because the latter 
spent 2 days visiting.  Thus, it could be concluded that the first group was “obsessed with travel” and the second 
one was “pleased with travel”. 
 

Keywords: Strategy, Satisfaction, Marketing Mix, Hotel Business 
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1. บทน า 

 

     จงัหวดัภูเก็ตเป็นเกาะขนาดใหญ่อนัดบัหน่ึงของประเทศ พ้ืนท่ีประมาณ 543 ตร.กม. ของเกาะน้ีโอบลอ้มดว้ยน ้า
ทะเลสีเขียวมรกตและมีหาดทรายขาวเนียน เหมาะแก่การพกัผอ่น รวมทั้งยงัเอ้ือต่อการท ากิจกรรมสนุกในทะเลและ
ริมทะเลอีกดว้ย  ความโดด เด่นของชายทะเลและกล่มเกาะในภูเก็ตเกิดจากภูมิประเทศท่ีเป็นชายฝ่ังทะเลลด ตวั 
พ้ืนท่ีส่วนท่ีต ่าจะจมอยู่ใตน้ ้ า ปรากฎเฉพาะยอดสูงเหล่ียมล ้าเหนือผิวทะเลเป็นกลุ่มเกาะน่าเท่ียว ส าหรับตวัเกาะ
ใหญ่คือภูเก็ต นั้น ทางฝ่ังตะวนัตกมีลกัษณ์เป็นอ่าวเวา้แหวง่ และปูลาดดว้ยเมด็ทรายละเอียด เช่น หาดป่าตอง หาด
กะตะ หาดกะรน เป็นตน้ ส่วนทางดา้นตะวนัออกส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนและหาดโคลน ขณะท่ีบริเวณทิศใตมี้แนว
ปะการังสวยงาม นอกจากตวัเกาะใหญ่แลว้ เกาะเลก็เกาะนอ้ยท่ีตั้งอยู่รอบๆ ก็เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่ควรมองขา้ม
เพราะมีหาดทรายขาว น ้ าทะเลใส  ซ่ึงจังหวดัภูเก็ตได้รับการขนานนามว่า ไข่มุกอันดามัน จากการรายงาน
สถานการณ์และทิศทางการท่องเท่ียวภาคใต ้ปี 2556 โดยศูนยวิ์จยัวฒักรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ พบว่า
ในปี 2556 มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจังหวัดภู เก็ตทั้ งหมด 2,093,000 คน แบ่งเป็นนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติจ านวน 1,434,000 คน และนกัท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 659,000 คน 
     โรงแรม Memory Patong เป็นโรงแรมระดบั 3 ดาวท่ีให้บริการห้องพกัท่ีมีความสะดวกสบายหรูหรา และมีส่ิง
อ านวยความสะดวกครบครัน พร้อมทั้งมีการจดัโปรแกรมท่ีเก่ียวกบักิจกรรมทางน ้ าไวเ้ต็มรูปแบบ จากการเก็บ
ขอ้มูลลูกคา้ท่ีเขา้พกัในปี 2556 พบว่ามีจ านวนลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งหมด 18,500 คน โดยมีสัดส่วน
ชาวต่างชาติร้อยละ 80 และชาวไทยร้อยละ 20 ซ่ึงมีจ านวนลดลงจากปี 2555 ถึงร้อยละ 3 จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร
โรงแรม Memory Patong พบว่าปี 2556 มีจ านวนหอ้งพกัในระดบั 3 – 5 ดาว ในหาดป่าตองเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองท า
ใหมี้การแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ผูวิ้จยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโรงแรมในพ้ืนท่ีหาดป่า
ตอง จงัหวดัภูเกต็ เพ่ือจะไดท้ราบวา่ลกูคา้มีพฤติกรรมในการเลือกท่ีพกัอยา่งไร และมีปัจจยัอะไรบา้งท่ีนกัท่องเท่ียว
ใช้ในการตัดสินใจเลือกเขา้พกัท่ีโรงแรม Memory Patong เพ่ือจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการ
บริหารงานของโรงแรมต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม Memory Patong หาดป่าตอง จงัหวดัภูเกต็ 
      2. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม 
Memory Patong หาดป่าตอง จงัหวดัภูเกต็ 
     3. เพ่ือจดัแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม Memory Patong หาดป่าตอง จงัหวดัภูเก็ต โดยใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม Memory Patong หาดป่าตอง จงัหวดัภูเกต็ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. เพ่ือปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคลอ้งกับความต้องการของลูกค้าท่ีมาใช้บริการโรงแรม 
Memory Patong จงัหวดัภูเกต็ 
     2. เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถเพ่ิมรายไดแ้ละเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดของโรงแรมในหาดป่าตอง จงัหวดัภูเกต็ 
     กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพึงพอใจ  Kotler, Philip. 1997 (อา้งถึงใน ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2548) ความ

พึงพอใจหมายถึงระดับความรู้สึกของลูกค้าท่ีมีผลจากประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการท างานของ

ผลิตภณัฑก์บัการคาดหวงัของลูกคา้ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้เกิดจากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์จาก

ผลิตภณัฑแ์ละความคาดหวงัของลกูคา้ (Expectations) ซ่ึงพิจารณาวา่ลกูคา้มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการหลงัการ

ขายมากนอ้ยเพียงใดถา้ไดรั้บสินคา้และบริการต ่ากว่าความคาดหวงัของลูกคา้ท าใหล้กูคา้เกิดความไม่พอใจถา้ผลท่ี

ประชากรท่ีจะศึกษา 

     นัก ท่ องเท่ี ยวช าวไทย ท่ีมาใช้

บริการโรงแรม Memory Patong หาด

ป่าตอง จังหวดัภูเก็ต ท่ีมอีายุตัง้แต่ 

20 ปีข้ึนไป 

ตวัแปร 

     พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมา

เท่ียวใน หาดป่าตอง จ.ภูเกต็ 

ประชากรกลุ่มยอ่ย 

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี 2 

 

 

กลุ่มท่ี 3  … 

 

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย 

     ระดับความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยใช้ปัจจยัทางการตลาด

บริการ 7 P’s  ระดบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์, ระดบัความพึง

พอใจดา้นราคา, ระดบัความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, 

ระดบัความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการขาย, ระดบัความพึงพอใจ

ดา้นกระบวนการบริการ, ระดบัความพึงพอใจดา้นบุคลากร และ
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ไดรั้บจากสินคา้หรือบริการตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือ

บริการสูงกวา่ความคาดหวงัลูกคา้ก็จะเกิดความประทบัใจซ่ึงส่งผลใหลู้กคา้กลบัไปซ้ือผลิตภณัฑห์รือไปใชบ้ริการ

ซ ้าอีกโดยระดบัความพึงพอใจของลกูคา้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบัคือสามารถตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน

ของลกูคา้ไดแ้ละสามารถตอบสนองความคาดหมายในการกลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป  

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดการบริการ  7 P’s  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542: 434 - 436) 

กล่าวว่าธุรกิจท่ีใหบ้ริการจะใชส่้วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s เช่นเดียวกบัธุรกิจขายสินคา้

ซ่ึ งประกอบด้วย  (1) ผลิตภัณฑ์  (Product) (2) ราคา  (Price) (3) สถานท่ี  (Place) (4) การส่งเส ริมการตลาด 

(Promotion) และนอกจากนั้นยงัตอ้งอาศยัเคร่ืองมืออ่ืนๆ เพ่ิมเติม ประกอบดว้ย (5) บุคคล (People) หรือ พนกังาน 

(Employees) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก (Selection) การฝึกอบรม(Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือให้สามารถ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่ง พนักงานต้องมีความสามารถ  มีทัศนคติท่ีดีสามารถ

ตอบสนองต่อลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มีความสารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบับริษทั (6) การ

สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and presentation) โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม 

(Total Quality Management (TQM)) ตวัอย่าง โรงแรมตอ้งพฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ 

เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer-Value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ความรวดเร็ว หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนๆ (7) กระบวนการ (Process) เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและสร้าง

ความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ (Customer Satisfaction) 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2542) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค  (Analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหา หรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของ

ผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือท่ีนักการตลาด

สามารถสนองความต้องการด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ค าถามท่ีใช้เพ่ือค้นหาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer 

buy?)  ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates 

in the buying?) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer 

buy?) และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) 

     แนวคิดและหลักการบริการ  สมชาติ กิจยรรยง (2543: 10-15) ไดใ้หค้วามหมายของการบริการไว  ้วา่การบริการ 
(SERVICES) หมายถึงกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ี สนองความตอ้งการ แก่ลูกคา้ การบริการเป็น
กระบวนการปฏิบติัเพ่ือผูอ่ื้น ผูใ้หบ้ริการจึงควรมีคุณสมบติัท่ีสามารถอ านวย ความสะดวก และท างานเพ่ือผูอ่ื้นอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
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     งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     นนัทนา โรพนัคุง (2550) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวท่ีหาดป่าตอง จ.ภูเกต็ ของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หลังเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติคล่ืนยกัษ์สินามิ” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียว ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียว รวมถึงปัญหาและอุปสรรค์ท่ีนกัท่องเท่ียวพบระหว่าง
การท่องเท่ียว โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งคือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีหาดป่าตอง จ านวน 100 คน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีภูมิล  าเนาอยูใ่นทวีปยุโรป มีอายุระหว่าง 35 – 44 ปี อาชีพเป็นผูเ้ช่ียวชาญ/ นกัวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่ มี
รายไดต่้อปี 20,000 – 39,999 ดอลลาร์สหรัฐและมีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวแบบอิสระดว้ย
ตนเอง ใช้เวลาพักแรมอยู่ภู เก็ตมากกว่า 1 เดือน มีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว 21 – 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน 
จุดประสงค์ในการเดินทางมาหาดป่าตองเพ่ือการพกัผ่อน กิจกรรมท่ีท าระหว่างการท่องเท่ียว คือ นอนเล่นริมหาด 
ส่วนใหญ่ตดัสินใจมาท่องเท่ียวหาดป่าตองดว้ยตนเองและเดินทางมาท่องเท่ียวกบัเพ่ือน ส่วนมากจะเลือกพกัท่ี
โรงแรม เลือกรับประทานอาหารตามร้านอาหารและภตัราคาร มีความตั้งใจในการเดินทางมาภูเก็ต ปัจจยัส าคญัท่ี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวท่ีหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต คือ ความสวยงามของชายหาด รองลงมาคือความคุ่มค่า
ของเงิน ส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างชอบมากท่ีสุดเก่ียวกบัหาดป่าตอง คือ ชายทะเลสะอาด สวยงาม กลุ่มตวัอย่างมีการเลือก
โรงแรมท่ีพกัโดยพิจารณาจากท าเลท่ีตั้งเป็นอนัดบัแรก เร่ืองราคาสินคา้และบริการกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่ามี
ความเหมาะสมดี ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัหาดป่าตองจาก เพ่ือน/ ญาติ การเกิดเหตุการณ์ธรณี
พิบติัคล่ืนยกัษสิ์นามิมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวท่ีหาดป่าตอง จ.ภูเก็ตของกลุ่มตวัอย่างนอ้ยท่ีสุด และส่วน
ใหญ่จะกลบัมาท่องเท่ียวท่ีหาดป่าตองอีก 
 

3. วธิีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม Memory Patong หาดป่า
ตอง จงัหวดัภูเกต็ ท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จากขอ้มลูลกูคา้ชาวไทยท่ีเขา้มาเขา้พกัโรงแรม Memory Patong หาดป่า
ตอง จงัหวดัภูเก็ต ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2556 พบว่ามีลูกคา้จ านวน 3,700 คน การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรเครจซ่ี และ มอร์แกรน (Krejcie and Morgan, 1970) 
โดยยอมรับใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างไดร้้อยละ 5  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาดของ
กลุ่มตัวอย่าง 200 คน โดยจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามให้ลูกคา้เฉพาะชาวไทยตอบ
หลงัจากท่ีลูกคา้ท าการเช็คเอาทท่ี์เคา้เตอร์ของโรงแรม โดยจะเร่ิมเกบ็แบบสอบถามตั้งแต่วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557 ถึง
วนัท่ี 2 มกราคม 2558   
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงประกอบด้วย  3  ส่วน

พร้อมกบัวิธีการตอบค าถาม ดงัต่อไปน้ี คือ  
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     ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษาอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และภูมิล าเนา ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended) โดยใหเ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
     ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูดา้นพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม Memory Patong หาดป่าตอง จงัหวดัภูเก็ต 

มีลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด จ านวน 9 ขอ้ 

     ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นระดบัความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7 P’s ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วน (Likert Scale) จ านวน 44 ขอ้ 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
     การศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน 
(Inferential Statistic) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลักษณะผูว้ิจัยจะน าเสนอข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังน้ี ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามและ ข้อมูลด้านพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการโรงแรม Memory Patong หาดป่าตอง จังหวดัภูเก็ต วิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และท าการแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม Memory Patong 
หาดป่าตอง จงัหวดัภูเก็ต โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจใช้บริการโรงแรม Memory 
Patong หาดป่าตอง จงัหวดัภูเกต็ ดว้ยวิธี Cluster Analysis 
 

4. ผลการศึกษา 
     จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม Memory Patong หาดป่า
ตอง จงัหวดัภูเก็ต โดยใชส่้วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม Memory Patong หาด
ป่าตอง จงัหวดัภูเกต็ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง    
26 – 35 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท และส่วนใหญ่มีภูมิล  าเนาอยูภ่าคกลาง      
     ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรม Memory Patong หาดป่าตอง จังหวัด
ภูเก็ต  พบว่า จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการห้องพกัประเภท Standard โดยมีจ านวน
สมาชิกท่ีเขา้พกั 3 คน ส่วนใหญ่เลือกราคาท่ีพกัโดยเฉล่ียต่อคืน 500 - 1,000 บาท กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สืบคน้
ขอ้มูลท่ีพกัจาก เวปไซต์รีวิวท่ีท่องเท่ียว เช่น พนัทิป มีกิจกรรมท่ีนิยมเล่นเม่ือมาเท่ียวท่ีหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต สูงสุด 
ไดแ้ก่ ว่ายน ้ า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีมาเท่ียว 3 วนั มีเหตุผลท่ีเลือกมาท่องเท่ียวท่ี หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เพราะเป็น
แหล่งพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง ส่วนใหญ่จะมาท่องเท่ียวในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม และส่วนใหญ่มี
แนวโนม้ท่ีจะกลบัมาเยี่ยมเยียน หาดป่าตอง จ.ภูเกต็อีกคร้ัง 
     ส่วนที่ 3 ระดบัความพงึพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของโรงแรม Memory  Patong จงัหวดัภูเก็ 
จากการส ารวจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการ ดงัต่อไปน้ี 
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      1. ดา้นท่ีพกัและการบริการ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในเร่ืองห้องพกัมีใหเ้ลือกหลายระดบั เป็นอนัดบัแรก 
รองลงมา คือ เร่ืองภายในหอ้งพกัมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ทีวี เคร่ืองท าน ้ าอุ่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ 
และโทรศพัท์ ในส่วนตอ้นรับมีความพึงพอใจในเร่ืองมีการจดัตกแต่งท่ีสวยงาม เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ มี
พนกังานตอ้นรับตลอด 24 ชม. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจในเร่ืองมีบริการฟรี Wi-Fi เป็นอนัดบั
แรก รองลงมา คือ มีสระว่ายน ้ า และในส่วนของหอ้งอาหาร มีความพึงพอใจในเร่ืองการตกแต่งภายในหอ้งอาหาร
สวยงาม เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ มีความสะอาดของหอ้งอาหาร 
     2. ดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในเร่ือง ห้องพกัมีราคาให้เลือกหลายระดบั เป็นอนัดบัแรก รองลงมา 
คือ เร่ืองมีช่องทางในการช าระเงินท่ีหลากหลาย ทั้งเงินสด การโอนผา่นธนาคาร และช าระผา่นบตัรเครดิต  
     3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในเร่ือง มีการให้บริการจองห้องพกัผ่านตวัแทน
จ าหน่ายออนไลน์ เช่น Agoda.com, Booking.com เป็นตน้ เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ มีการใหบ้ริการจองหอ้งพกั
ผา่นบริษทัทวัร์ 
     4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในเร่ือง มีการใหส่้วนลด 10% ส าหรับลูกคา้มาพกั
เป็นหมู่คณะท่ีมีการจองท่ีพกัตั้งแต่ 5 ห้องข้ึนไป เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ มีการจดัโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ 
ส าหรับลกูคา้ท่ีเขา้พกัของโรงแรม 
     5. ดา้นบุคคล กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในเร่ืองใหบ้ริการลกูคา้อยา่งเท่าเทียมกนั เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ 
ใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส สุภาพเป็นมิตร 
     6. ดา้นกระบวนการให้บริการ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในเร่ืองให้บริการดว้ยความถูกตอ้งตรงตามความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ มีบริการให้ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในหาดป่าตองแก่
นกัท่องเท่ียว 
     7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในเร่ือง มีความีความรู้สึกปลอดภยัและมัน่ใจในการ
ดูแลรักษาความปลอดภยั เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ บริเวณโดยรอบโรงแรมมีสถานท่ีแหล่งบนัเทิงท่ีมีช่ือเสียง     
     ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์ทางสถิตโิดยใช้วธีิ Cluster Analysis 
     ผูวิ้จยัคน้หาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมดว้ยวิธี Hierarchical และค านวณอตัราการเปล่ียนแปลงของระยะห่าง พบว่า
จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการศึกษาคือ 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
     กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของโรงแรม Memory Patong 
จงัหวดัภูเกต็ อยู่ในระดบัมากกกวา่กลุ่มท่ี 2 ในทุกดา้น มีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งภายในกลุ่ม 126 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และส่วนใหญ่มีภูมิล  าเนาอยู่ในภาคกลาง โดยส่วนใหญ่เลือกห้องพกัประเภท  
Standard มีจ านวนสมาชิกท่ีเขา้พกั 3 คน เลือกราคาท่ีพกัโดยเฉล่ีย 500 - 1,000 บาทต่อคืน ท าการสืบคน้ขอ้มลูท่ีพกั
จากโฆษณาของโรงแรม (เวปไซต)์ มีระยะเวลาท่ีใชใ้นการมาเท่ียว 4 วนั ส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีเลือกมาท่องเท่ียว คือ 
เป็นแหล่งพกัผอ่นตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง เลือกท่ีจะมาท่องเท่ียวช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม และมีแนวโนม้ท่ี
จะกลบัมาเท่ียวหาดป่าตอง จ.ภูเกต็ อีกคร้ัง ดงันั้นจึงตั้งช่ือกลุ่มท่ี 1 วา่ “กลุ่มหลงไหลการท่องเท่ียว” 
     กลุ่มท่ี 2 มีจ านวนกลุ่มตวัอย่างภายในกลุ่ม 74 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และส่วน
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ใหญ่มีภูมิล  าเนาอยู่ในภาคกลาง โดยส่วนใหญ่เลือกหอ้งพกัประเภท  Standard มีจ านวนสมาชิกท่ีเขา้พกั 2 คน เลือก
ราคาท่ีพกัโดยเฉล่ีย 500 - 1,000 บาทต่อคืน ทราบขอ้มูลท่ีพกัจากเพ่ือนแนะน า มีระยะเวลาท่ีใชใ้นการมาเท่ียว 2วนั 
ส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีเลือกมาท่องเท่ียว คือ เป็นแหล่งพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง เลือกท่ีจะมาท่องเท่ียวช่วงเดือน
มกราคม – เดือนมีนาคม และมีแนวโน้มท่ีจะกลบัมาเท่ียวหาดป่าตอง จ .ภูเก็ต อีกคร้ัง ดงันั้นจึงตั้งช่ือกลุ่มท่ี 2 ว่า 
“กลุ่มช่ืนชอบการท่องเท่ียว” 
     เม่ือท าการทดสอบ Anova Test เพ่ือวดัระดับนัยส าคัญพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีลกัษณะประชากรศาสตร์และ
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ
โรงแรม Memory Patong หาดป่าตอง จงัหวดัภูเก็ต แตกต่างกนัในดา้น ดา้นท่ีพกัและการบริการ  ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการให้บริการ  และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

     อภิปรายผล  จากการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโรงแรมในพ้ืนท่ีหาดป่าตอง จงัหวดัภูเก็ต 
ผูวิ้จยัไดอ้ภิปรายผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 ดา้นพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม Memory Patong หาดป่าตอง จงัหวดัภูเก็ต พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการหอ้งพกัประเภท Standard โดยมีจ านวนสมาชิกท่ีเขา้พกั 3 คน ส่วนใหญ่เลือก
ราคาท่ีพกัโดยเฉล่ียต่อคืน 500 - 1,000 บาท กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สืบคน้ขอ้มูลท่ีพกัจาก เวปไซต์รีวิวท่ีท่องเท่ียว 
เช่น พนัทิป มีกิจกรรมท่ีนิยมเล่นเม่ือมาเท่ียวท่ีหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต สูงสุด ไดแ้ก่ ว่ายน ้ า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีมา
เท่ียว 3 วนั มีเหตุผลท่ีเลือกมาท่องเท่ียวท่ี หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เพราะเป็นแหล่งพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง ส่วน
ใหญ่จะมาท่องเท่ียวในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม และส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะกลบัมาเยี่ยมเยียน หาดป่าตอง จ.
ภูเก็ตอีกคร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งกับนันทนา โรพนัคุง (2550) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ท่องเท่ียวท่ีหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีหาดป่าตอง เพราะความสวยงาม
ของธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง โดยส่วนใหญ่จะเลือกท่ีพกัแบบโรงแรมท่ีมีท าเลติดกบัชายหาด 
ทราบขอ้มลูการท่องเท่ียวจากเพ่ือน/ ญาติเป็นส่วนใหญ่ และคิดวา่จะกลบัมาท่องเท่ียวหาดป่าตองอีกคร้ัง นอกจากน้ี
ยงัพบว่าในเร่ืองของกิจกรรมหลกัท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบ ไดแ้ก่ การพกัผ่อน นอนเล่นริมหาด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกนั 
เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นชาวต่างชาติ จึงท าใหมี้ความชอบในดา้นกิจกรรมท่ีต่างกนั  
 ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของโรงแรม Memory Patong จงัหวดัภูเก็ต พบว่า 
ปัจจยัดา้นท่ีพกัและการบริการ สอคลอ้งกบั ชยัศกัด์ิ กิจนวม (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ า
ของผูใ้ช้บริการโรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา พบว่า ผูใ้ช้บริการมีระดบัความพึงพอใจดา้นการ
ใหบ้ริการของโรงแรม ในเร่ือง ความรวดเร็วในการ Check – in และ Check – out รวมไปถึงการบริการอาหารมีการ
ตกแต่งอย่างสวยงามและมีรสชาติดี มีส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกัอย่างครบถว้น และห้องพกัมีความสะอาด 
ปัจจยัดา้นราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในเร่ือง ห้องพกัมีราคาให้เลือกหลายระดบั ราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่วนประทางการตลาด (Marketing Mix) (Kotler, 2000) กล่าวว่า 
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ปัจจยัดา้นราคา (Price) ผูใ้ชบ้ริการจะค านึงถึงราคาสินคา้หรือบริการท่ีมีความยุติธรรม และมีความคุม้ค่าในการใช้
งานเม่ือเทียบกบัเงินท่ีจ่ายไป ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในเร่ือง มี
การใหส่้วนลด 10% ส าหรับลกูคา้มาพกัเป็นหมู่คณะท่ีมีการจองท่ีพกัตั้งแต่ 5 หอ้งข้ึนไปมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ชยัศกัด์ิ กิจนวม (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมภูเก็ต 
เกรซแลนด ์รีสอร์ทแอนดส์ปา พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจดา้นการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ทางเวป็ไซต ์
รวมไปถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆภายในโรงแรม นอกจากน้ียงัพบว่ามีความสอดคลอ้งในดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ พบว่า นอกจากสถานท่ีตั้งของโรงแรมจะอยู่ในท าเลท่ีใกลช้ายทะเลแลว้ การออกแบบสถาปัตยกรรม
อาคารท่ีสวยงาม มีความเงียบสงบเป็นส่วนตวัเหมาะแก่การพกัผ่อน รวมไปถึงการมีความรู้สึกปลอดภยัและมัน่ใจ
ในการดูแลรักษาความปลอดภยั ยงัเป็นปัจจยัท่ีผูม้าใช้บริการให้ความส าคัญ และปัจจยัดา้นบุคคล พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความพึงพอใจในเร่ืองใหบ้ริการลกูคา้อย่างเท่าเทียมกนั และการใหบ้ริการดว้ยความยิ้มแยม้แจ่มใส สุภาพ
เป็นมิตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การบริการและการสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้ลูกคา้ท่ีมาติดต่อหรือขอใช้
บริการ (สมชาติ กิจยรรยง. 2543) กิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการแก่ลกูคา้ เช่น การ
ท่ีพนกังานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ตลอดเวลา รู้จกัควบคุมอารมณ์ มีความ
จริงใจในการบริการและยิม้แยม้แจ่มใส เป็นตน้ 
     ข้อเสนอแนะ  จากการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจโรงแรมในพ้ืนท่ีหาดป่าตอง จงัหวดัภูเก็ต 
ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
     1. ดา้นท่ีพกัและการบริการ ในส่วนของห้องพกั ผูป้ระกอบการควรมีห้องพกัให้เลือกหลายระดบั หลายขนาด 
เพ่ือให้เหมาะสมกับจ านวนผูท่ี้จะมาเข้าพัก เช่น ห้องท่ีสามารถรองรับลูกค้าได้ไม่เกิน 5 ท่าน เพ่ือรองรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาแบบครอบครัว รวมไปถึงการจดัอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานไดแ้ก่ ทีวี เคร่ืองท าน ้ าอุ่น 
ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ และโทรศพัท ์ใหค้รบถว้นภายในหอ้งพกั และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น บริการฟรี 
Wi-Fi สระว่ายน ้ า เป็นตน้ เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ส่วนของส่วนตอ้นรับ ควรมีการจดัตกแต่ง
ให้สวยงาม และจดัให้มีพนกังานตอ้นรับตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉิน ส่วนของหอ้งอาหารควรมีการจดัตกแต่งภายในใหส้วยงาม และควรมีการก าหนดมาตรฐานการรักษาความ
สะอาด เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความปลอดภยัแก่ผูท่ี้มาใชบ้ริการ 
     2. ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรมีการก าหนดราคาท่ีให้เหมาะสมกบัคุณภาพของห้องพกั รวมไปถึงการเพ่ิม
ช่องทางในการช าระเงินท่ีหลากหลาย ทั้งเงินสด การโอนผ่านธนาคาร และช าระผ่านบตัรเครดิต โดยเฉพาะลูกคา้ท่ี
มีการจองหอ้งพกัล่วงหนา้ผา่นชองทางอ่ืนๆ 
     3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย นอกจากการ Walk in และจองผ่านโทรศพัท์และหนา้เวปไซต์ของโรงแรมแลว้ 
ควรท่ีจะเพ่ิมช่องทางการให้บริการโดยร่วมกบับริษทัทวัร์ เพ่ือให้ไดก้ลุ่มลูกคา้ท่ีมาเป็นหมู่คณะ รวมไปถึงการ
ให้บริการจองห้องพกัผ่านตวัแทนจ าหน่ายออนไลน์ เช่น Agoda.com, Booking.com เป็นตน้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายใหม้ากข้ึน นอกจากน้ีควรท่ีจะมีการปรับปรุงและพฒันาเวปไซตข์องโรงแรมใหมี้ความน่าสนใจ 
ใชง้านง่าย ผูบ้ริโภคเขา้ถึงไดง่้ายและเป็นอนัดบัตน้ของ Search Engine 
     4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรมีการใหส่้วนลด 10% ส าหรับลูกคา้มาพกัเป็นหมู่คณะท่ีมีการ
จองท่ีพกัตั้งแต่ 5 ห้องข้ึนไป ซ่ึงส่วนใหญ่สามารถท ากบับริษทัทวัร์ได ้รวมไปถึงควรมีการจดัโปรแกรมกิจกรรม
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ต่างๆ พร้อมทั้ งค าแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวไวส้ าหรับลูกค้าท่ีเข้าพักของโรงแรม เพ่ือให้ลูกค้าทราบว่าการมา
ท่องเท่ียวท่ีหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ตนั้ นมีสถานท่องเท่ียวอะไรบ้างท่ีน่าสนใจ รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถท าได ้
     5. ด้านบุคคล ผูป้ระกอบการควรมีการอบรมพนักงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้พนักงานมีความพร้อมในการ
ใหบ้ริการ การมีจิตใจของการใหบ้ริการของพนกังาน รวมไปถึงการใหค้วามรู้แก่พนกังานในส่วนงานท่ีตนเองตอ้ง
ปฏิบติั เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและเห็นความส าคญัของการบริการ รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้าง
ความเป็นมืออาชีพใหก้บัพนกังานอีกดว้ย 
     6. ดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการควรมีการน าเอาระบบโปรแกรมส าเร็จรูปการบริหารงานโรงแรมเขา้มาใชใ้น
การ Check – in และ Check – out เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการรวมไปถึงการให้บริการได้ถูกต้อง
แม่นย  ามากยิ่งข้ึน 
     7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้งานในดา้นความปลอดภยั เช่น การ
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด รวมไปถึงการฝึกอบรมพนกังานรักษาความปลอดภยั พร้อมในการใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 
รวมไปถึงการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบของโรงแรมอย่างสม าเสมอ เพ่ือใหโ้รงแรเกิดความสงบ เรียบร้อย 
และมีความเป็นส่วนตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      985  
 

บรรณานุกรม 
 
จิรัฎฐ ์อคัรรัศมีโภคิน. 2553. กลยทุธ์ธุรกิจและกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน 
 อุตสาหกรรมโรงแรม: กรณีศึกษาโรงแรมดสิุตธานี กรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด.  
 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
ฉตัรปารี อยูเ่ยน็ และอภิสิทธ์ิ ตั้งเกียรติศิลป์. 2552. ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อนักท่องเท่ียวในการเลือกพัก 
 โรงแรมและรีสอร์ทในเกาะสมยุและเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี. บริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
 ราชมงคลธญับุรี. 
ฉตัยาพร เสมอใจ. 2548. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
ชยัศกัด์ิ กิจนวม. 2551. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการซ า้ของผู้ใช้บริการโรงแรมภูเกต็ เกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา.  
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. 
ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. 2549. การตลาดการบริการการ. กรุงเทพฯ : บรษัิท ชีเอด็ยเูคชัน่ จ ากดั. 
นนัทนา โรพนัคุง. 2550. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวท่ีหาดป่าตอง จ.ภูเกต็ ของนักท่องเท่ียว 
 ชาวต่างชาติ หลงัเกิดเหตกุารณ์ธรณีพิบัติคล่ืนยักษ์สินามิ.  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยัเกษม 
 บณัฑิต. 
พรลาภ ประโยชนอ์มรกลุ. 2557. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท  
 ภูเกต็. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยัรังสิต. 
รุศดา แกว้แสงอ่อ. 2553. แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของโรงแรม ในเครือสมาคมโรงแรม 
 หาดป่าตอง จังหวัดภูเกต็. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี. 
ศิริวรรณเสรีรัตน ์ และคณะ.  2542.  การบริหารการตลาดยคุใหม่.  กรุงเทพมหานาคร:  ธีระฟิลม์และไซเท็กซ์. 
สมชาติ กิจยรรยง. 2543. ยทุธวิธีบริการครองใจลกูค้า. กรุงเทพมหานคร: ธีระป้อมวรรณกรรม. 
อดุลย ์จาตุรงคกลุ. 2542.  พฤติกรรมผู้บริโภค.  พิมพค์ร้ังท่ี  5.  กรุงเทพมหานาคร:  โรงพิมพ ์
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      986  
 

การจ าแนกความแตกต่างด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการซ้ืออาหาร
แช่แขง็(พร้อมรับประทาน)ระหว่างกลุ่มผู้ซ้ือผ่านซูเปอร์มาร์เกต็/ไฮเปอร์มาร์เกต็กบั

กลุ่มผู้ซ้ือผ่านร้านสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
A Discriminant Analysis Marketing mix factors can be affecting with customers 
to purchase a frozen food (ready to eat) between supermarket/hypermarket and 

convenience store in Bangkok Metropolis. 
วชิิดา ทศัสุภาพ1 และ อศัวิณ ปสุธรรม2 

VichidaTussupab and AsawinPasutham 
 

บทคดัย่อ 
               การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการจ าแนกความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการซ้ืออาหารแช่แข็ง(พร้อมรับประทาน)ระหว่างผูซ้ื้อผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ตกบักลุ่มผูซ้ื้อผ่าน
ร้านสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม โดยเก็บจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 200 คน โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบตวัแปรต่างๆ คือ Discriminant Analysis 
และผลจากการศึกษาพบวา่ทั้งผูซ้ื้อทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ซูเปอร์มาร์เกต็/ไฮเปอร์มาร์เกต็, ร้านสะดวกซ้ือ, อาหารแช่แขง็ (พร้อม
รับประทาน) 
 

Abstract 
               The objectives of the research were to study the Marketing mix factors can be affecting with customers 
to purchase a frozen food (ready to eat) between supermarket/hypermarket and convenience store in Bangkok 
Metropolis. The tools used the questionnaires for collected totally 200 data and statistical analysis program is 
Discriminant Analysis for discrimination. The result from this process found that the customers between 
supermarket/hypermarket and convenience store are different.  
 
Keywords: Marketing Mix, Supermarket/Hypermarket, Convenience store, Frozen foods 
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1. บทน า 
 

ปัจจุบนั โครงสร้างทางสงัคมของกลุ่มคนในเมืองมีการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นในส่วนของ 

วิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ ควบคู่กบัการแข่งขนัท่ีสูง จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหก้ลุ่มคนต่างตอ้งการความสะดวกสบายเพ่ิมข้ึน

โดยเฉพาะเร่ืองของอาหาร ส่งผลให้อาหารแช่แข็งประเภทพร้อมรับประทานเป็นส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการไดอ้ย่างครบถว้นและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง (ดงัรูปท่ี 1 ดา้นซ้าย) ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2557 

อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 3,000-4,000 ตนัต่อปี พร้อมกบัมีช่องทางการจ าหน่ายท่ีท าให้

เขา้ถึงการซ้ือสินคา้ไดง่้าย (ดงัรูปท่ี 2 ดา้นขวา) ช่องทางร้านสะดวกซ้ือเป็นช่องทางท่ีจ าหน่ายอาหารแช่แข็งพร้อม

รับประทานมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 90.29 ช่องทางซูเปอร์มาร์เกต็/ไฮเปอร์มาร์เกต็เป็นอนัดบัรองลงมาคือ ร้อยละ 47.57 

ร้านขายอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะมีการจ าหน่ายอยู่ท่ีร้อยละ 42.72 ส าหรับร้านในป๊ัมน ้ ามนันั้นมีการจ าหน่ายอยู่ท่ี

ร้อยละ 16.50 และ สุดทา้ยคือ ตลาดสด มีการจ าหน่ายร้อยละ 4.85 จากปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีท่ีกล่าวมานั้น          

(ดังรูปท่ี1) และ ช่องทางการจ าหน่าย (ดงัรูปท่ี2) ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด คือ ร้านสะดวกซ้ือจะเห็นไดว้่ามี

สัดส่วนมากเป็น 2 เท่าของช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ผูวิ้จยัตอ้งการจ าแนกความ

แตกต่างดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแช่แข็ง(พร้อมรับประทาน)ระหว่างกลุ่มผูซ้ื้อ

ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ตกบักลุ่มผูซ้ื้อผ่านร้านสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือคน้หาว่าความ

แตกต่างดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดปัจจยัใดเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือในแต่ละช่องทางของ

กลุ่มผูบ้ริโภค  เพ่ือน าไปเป็นแนวทางส าหรับการขยายตวัใหก้บัธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานท่ีมีแนวโนม้

เพ่ิมข้ึนในอนาคตและการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเพ่ิมเติมในส่วนของกลยุทธ์หรือปรับใน
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั 

 

รูปที่ 1 แสดงปริมาณ-มลูค่าตลาดอาหารแปรรูปแช่แขง็ปี พ.ศ. 2552-2557 (ซา้ย)                                                                                                               

รูปที่ 2 แสดงร้อยละ / สดัส่วนช่องทางการจ าหน่ายอาหารแช่แขง็ประเภทพร้อมรับประทาน (ขวา)                               

ท่ีมา: ศูนยอ์จัฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัอาหาร, ปี 2557                                                
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

จากทฤษฎีของ Philip Kotler (2546) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้าง 

ความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใชเ้พ่ือใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้ง 

การผลิตภณัฑ์ของกิจการ แบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัว่าคือ “4 Ps” อนัไดแ้ก่ 1.ผลิตภณัฑ์ (Product) 

เป็นส่ิงท่ีทางธุรกิจจะท าการเสนอขายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยจะประกอบ

ไปดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละส่ิงท่ีสัมผสัไม่ได ้2.ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะเป็นผูเ้ปรียบเทียบระหว่างคุณค่าท่ี

ได้รับกับราคาท่ีผูบ้ริโภคเป็นผูจ่้ายไปในรูปของตัวเงิน 3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ช่องทางท่ีผูบ้ริโภค

สามารถเข้าถึงแหล่งและซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ 4.การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างตวัผูข้ายและตวัผูซ้ื้อเป็นการบอกพร้อมกบัช้ีแจงรายละเอียดให้กลุ่ม
ผูบ้ริโภคทราบถึงตวัผลิตภณัฑท่ี์ทางธุรกิจตอ้งการน าเสนอ 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัร้านค้าปลกี 

 วารุณี ตนัติวงศ์วาณิช (2552) ไดใ้หค้วามหมายของการคา้ปลีก คือ เป็นการด าเนินธุรกิจในกิจกรรมต่างๆ 

ดว้ยบทบาทผูค้า้ปลีกซ่ึงเป็นคนกลางท่ีช่วยจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเพ่ืออุปโภคหรือบริโภค

ส่วนตวัหรือใชใ้นครัวเรือน โดยแบ่งตามเกณฑส์ายผลิตภณัฑเ์ฉพาะกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคพ้ืนฐานเป็นหลกัมี

ทั้งหมด 7 ประเภทดว้ยกนั คือ 1.ร้านขายของช า 2.ร้านคา้ปลีกขนาดเล็กหรือมินิมาร์ท 3.ร้านสะดวกซ้ือเป็นร้านท่ี

ใหบ้ริการลูกคา้ 24 ชัว่โมง มีระบบการจดัการท่ีรวดเร็วและทนัสมยั 4.ร้านสรรพาหาร หรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็น

ร้านท่ีจ าหน่ายสินคา้ 2 กลุ่มคือ สินคา้กลุ่มอาหาร และ สินคา้กลุ่มไม่ใช่อาหาร ลกูคา้ตอ้งบริการตนเอง 5.ร้านสรรพ

หารขนาดใหญ่ ซุปเปอร์สโตร์ หรือ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 6.ธุรกิจคา้ปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์ท เป็นธุรกิจท่ีมี

การวางรูปแบบร้านคลา้ยคลงัสินคา้ มีปริมาณสินคา้ท่ีจ าหน่ายจ านวนมาก เน้นนโยบายราคาถูกทุกวนั และ 7. 
หา้งสรรพสินคา้ หรือ ดีพาร์ทเมนทส์โตร์ เป็นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีมีความหลากหลายของสินคา้ 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

สกาย สายรัมย ์(2549) ท าการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารแช่แข็งพรานทะเลในเขต

ลาดพร้าว จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในความสดใหม่และรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์มีความ

หลากหลายและค านึงถึงความสะดวกรวดเร็วต่อการบริโภค ราคามีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง สถานท่ีนั้นมกั
สามารถหาซ้ือไดท้ัว่ไปและมองวา่การโฆษณาไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารแช่แขง็มากนกั  

จิลมิกา เจริญทนงั (2551) ศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแช่แข็ง

(พร้อมรับประทาน) ผลจากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือมากท่ีสุดคือการรู้จกัในตราสินคา้ ช่องทางท่ีซ้ือจะ
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ซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือเน่ืองจากสามารถหาซ้ือไดง่้ายส่วนของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการนั้นดา้นของการ
โฆษณาเป็นการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือ 

เอ้ือองักูร นนัทศรีวิวฒัน์ (2555) ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งใน

กรุงเทพมหานคร บริเวณศูนยก์ารคา้ สยาม พารากอน พบวา่ผูบ้ริโภคซ้ืออาหารแช่แขง็ส าเร็จรูปเพราะความสะดวก

รวดเร็ว ราคาระบุชดัเจน และช่องทางการส่ือสารจะเป็นทางโทรทศัน์มากท่ีสุด ผูบ้ริโภคเลือกจะดูจากตวัผลิตภณัฑ์
เป็นหลกั 

วิโรจน์ ตระกลูสุขสันต ์(2556) ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจาก

ร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและพบว่าปัจจยัหลกัในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ความ
สะดวกของสถานท่ี หาซ้ือง่าย ผูซ้ื้อมกัไม่สนใจในดา้นราคาเพราะแต่ละตราผลิตภณัฑม์กัมีราคาใกลเ้คียงกนั 

Saifullah, Ahmad, Ahmad & Khalid (2014) ศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาหารแช่แข็งและ

พฤติกรรมการซ้ือ ณ เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน พบวา่ผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งเน่ืองจากตอ้งการอาหารท่ี
สะอาดไม่เกิดอนัตรายต่อสุขภาพท่ีมาจากสภาพแวดลอ้มและผูบ้ริโภคมีทศันคติเชิงบวกในการตดัสินใจซ้ือ 

 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีให้ข้อมูลในการศึกษา คือ กลุ่มผู ้ซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานผ่านช่องทาง

ซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซ้ือท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจงัหวดักรุงเทพมหานครมี

ประชากรจ านวน 5,686,252 คน (ส านกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2556)  

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ส าหรับการศึกษา จะเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูซ้ื้ออาหารแช่แข็ง (พร้อมรับประทาน) 

เท่านั้น โดยค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) โดยการประมาณการค่า

สัดส่วนต่างๆของประชากร (Population Proportion) มีความคาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั±5%ภายใต้

ระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี95% หลงัจากการเปิดตารางพบว่าตอ้งเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน

ทั้งส้ิน 384 คน แต่ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นเวลาและงบประมาณจึงท าให้ผูวิ้จยัลดจ านวนกลุ่มตวัอย่างเหลือเพียง 200 คน 

ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวไดผ้่านเง่ือนไขในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมดมีมากกว่า 5 เท่าของจ านวนตวัแปรตน้และจ านวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละกลุ่มย่อยมีมากกว่า 20 คนและมี

มากกวา่จ านวนค าถามท่ีใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมดอยา่งนอ้ย 1 คน เม่ือมีการลดขนาดกลุ่มตวัอย่างลง 

หลงัจากการประเมินระดบัความคลาดเคล่ือนใหม่ ท าให้ระดบัความคลาดเคล่ือนเปล่ียนแปลงไปอยู่ท่ี +  6.93 % 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูลในรูปแบบค าถามรูปแบบปลายปิดจ านวน 1 ชุด มีค าถามรวม
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ทั้งหมด 35 ขอ้ พร้อมกบัใชก้ารเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยแบ่งกลุ่มพ้ืนท่ีในเขต

กรุงเทพมหานครเป็น 6 พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ เขตกรุงเทพกลาง กรุงเทพใตก้รุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวนัออก กรุงธนเหนือ 

กรุงธนใต ้และ ท าการจบัฉลากเขตในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือน าเขตท่ีไดไ้ปใชใ้นการเก็บขอ้มูล โดยแบ่งเก็บขอ้มูลกบัผูซ้ื้อ

อาหารแช่แข็ง (พร้อมรับประทาน) ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต และ ร้านสะดวกซ้ือ อย่างละ 100 ชุด รวม
ทั้งหมด 200 ชุด  

วเิคราะห์ข้อมูล 

1) วิเคราะห์ด้วยสถิติ Discriminant Analysis เพ่ือจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม โดยใช้วิธี 

Simultaneous เพ่ือสร้างสมการเส้นตรง และ 2) ตรวจสอบความสามารถในการจ าแนกกลุ่มโดยดูจากค่า 

Significance Level ของค่า Wilk’s Lambda ประเมินความถูกต้องโดยการเปรียบเทียบค่า Hit Ratio กับค่ า 

Proportional Chance Criterion หรือค่า Cpro โดยตอ้งมีค่า Hit Ratio มากกว่าเกณฑ ์1.25 เท่าของค่า Cpro รวมถึงมี

การประเมินค่า Discriminant Loading เฉพาะตวัแปรท่ีมีค่าน้ีมากกวา่ + .40 จะถือว่าเป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญั และ 
Standardized Discriminant Coefficient เพ่ือประเมินระดบัความส าคญัของตวัแปร 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์ในส่วนของสถิติเชิงพรรณานั้นจากการเกบ็แบบสอบถามจ านวน 200 

ชุด โดยผูต้อบแบบสอบถามคือผูซ้ื้ออาหารแช่แข็ง (พร้อมรับประทาน) ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต และ 

ร้านสะดวกซ้ือ โดยผลจากการศึกษานั้นพบวา่ เป็นเพศหญิง 121 คน (ร้อยละ 60.5) เพศชาย 79 คน (ร้อยละ 39.5) ผู ้

ซ้ือประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 76 คน (ร้อยละ 38) รองลงมาคือ นักเรียนนักศึกษา 43 คน (ร้อยละ 21.5) 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 33 คน (ร้อยละ 16.5) พนกังานรัฐวิสาหกิจ 19 คน (ร้อยละ 9.5) แม่บา้นหรือพ่อบา้น 15 คน 

(ร้อยละ 7.5) และ ขา้ราชการ 14 คน (ร้อยละ 7) ส าหรับช่องทางท่ีซ้ืออาหารแช่แขง็(พร้อมรับประทาน)นั้น ในส่วน

ของซูเปอร์มาร์เกต็/ไฮเปอร์มาร์เกต็จะเป็น ฟู้ ดส์แลนด ์(ร้อยละ12) ไฮเปอร์มาร์เกต็ จะเป็นเทสโกโ้ลตสั (ร้อยละ 11) 
และร้านสะดวกซ้ือท่ีนิยมซ้ือเป็นอนัดบัหน่ึงคือ เซเวน่-อีเลฟเวน่ (ร้อยละ 37) 

ส าหรับการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานนั้นจะใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ดว้ยการทดสอบ 

ANOVA เป็นการวิเคาะห์ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั โดยใชค่้า F-Ratio โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ (ค่า 
Significant) ท่ี 0.05 พบวา่มีค าถามจ านวน 15 ขอ้ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติซ่ึงจะแสดงในตารางท่ี 1  
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ตารางที่  1  แสดงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ขนาด
ความ
แตกต่าง
ระหว่าง
กลุ่ม 

ขนาดความ
แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 
F-Ratio Sig. 

การมีพรีเซนตเ์ตอร์เป็นท่ีรู้จกัPromotion 
3.180 1.2907 100.82 230.70 86.53 .000 

มีการรับประกนัคุณภาพ Product 3.590 1.0428 30.42 185.96 32.39 .000 

มีตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง Product 3.465 .9918 25.21 170.55 29.262 .000 

มีการกระจายสถานท่ีซ้ือทัว่ไป Place 3.945 .9985 23.805 174.59 26.997 .000 

มีป้ายระบุราคาชดัเจน Price 3.69 .9791 21.78 169 25.517 .000 

หาซ้ือไดส้ะดวก Place 3.98 1.0172 21.78 184.14 23.42 .000 

มีเมนูหลากหลาย Product 3.655 1.1674 16.245 254.95 12.616 .000 

มีตราสินคา้เป็นท่ีนิยม Product 3.4 1.1562 15.68 250.32 12.403 .001 

ราคาจ าหน่ายมีความหลากหลาย Price 3.755 1.0913 13.005 223.99 11.496 .001 

สามารถเก็บไดน้าน Product  3.815 1.1865 14.045 266.11 10.45 .001 

มีความสะอาด Product 3.55 1.045 10.58 206.92 10.124 .002 

จดัหมวดหมู่มองเห็นง่าย Place 3.78 1.028 8.82 201.5 8.667 .004 

มีวนัท่ีผลิตใหม่อยูเ่สมอ Product 3.735 1.1755 11.045 263.91 8.287 .004 

สถานท่ีจ าหน่ายใกลท่ี้ท างาน Place 3.675 1.211 8.405 283.47 5.871 .016 

มีการระบุวิธีรับประทาน Product 3.4 1.0418 4.5 211.5 4.213 .041 

 

ในส่วนของการวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย Discriminant Function ซ่ึงจะแสดงความสามารถในการ

ตรวจสอบการจ าแนกกลุ่มของสมการเส้นตรง โดยวดัผลจากค่า Significance Level ของ Wilk’s Lambda ซ่ึงมีค่า 

Sig = 0.000 หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกกลุ่มของสมการเสน้ตรงในงานวิจยัน้ีอยูใ่นเกณฑดี์ เพราะสมการ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      992  
 

เส้นตรงไดใ้หค้ะแนนใกลเ้คียงกนัส าหรับกลุ่มท่ีสังกดักลุ่มเดียวกนั และใหค้ะแนนแตกต่างกนัส าหรับกลุ่มท่ีสังกดั

คนละกลุ่ม ส าหรับการประเมินความถูกต้องในการพยากรณ์จะพิจารณาจากค่า Hit Ratio ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 90 % 

เปรียบเทียบกบัค่า Cpro ตามเกณฑ์ 1.25 เท่า ของค่า Cproท าให้ค่า Cproมีค่าเท่ากบั 62.5% (ค านวนจาก 1.25 คูณ 

ผลรวมยกก าลงัสองของ 0.5 และ 0.5) ซ่ึงสมการเส้นตรงจะถือว่ามีความถูกตอ้งในระดบัท่ียอมรับไดต่้อเม่ือ Hit 

Ratio มีค่ามากกว่าค่าของ Cpro  ( Hit Ratio 90 % >  Cpro 62.5%) แสดงใหเ้ห็นว่าสมการเส้นตรงน้ีมีความถูกตอ้ง

อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ผลการวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ของ Discriminant Analysis จะเป็นการ

พยากรณ์ในส่วนของการตอบแบบสอบถาม โดยใชส้มการเส้นตรงซ่ึงการพยากรณ์ท่ีมีความผิดพลาดเกิดข้ึน เม่ือ

พิจารณาจากคะแนน Cutting Score ท่ี  พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามคลาดเคล่ือนจ านวน 20 คน โดยผู ้ท่ีตอบ

แบบสอบถามท่ีมีค่านอ้ยกวา่ 0 จะเป็นผูท่ี้ซ้ือผา่นช่องทางซูเปอร์มาร์เกต็/ไฮเปอร์มาร์เกต็ และมากกวา่ 0 จะเป็นผูซ้ื้อ

ผา่นร้านสะดวกซ้ือ โดยจากรูปท่ี 3 ดา้นซา้ย จะเห็นไดว้่ามีบางค านวนแบบสอบถามท่ีตอบเลยค่า Cutting score ไป
ในส่วนของร้านสะดวกซ้ือ และรูปท่ี 3 ดา้นขวากพ็บวา่มีบางส่วนของผูต้อบแบบสอบถามคลาดเคล่ือนเช่นกนั 

 
 

รูปที่  3    แสดงกราฟ Separate – Supermarket/Hypermarket (ซา้ย) และ ร้านสะดวกซ้ือ (ขวา) 
ส าหรับการเปรียบเทียบค าถามท่ีมีความส าคญัท่ีสามารถจ าแนก 2 กลุ่มด้วยวิธีท่ีแตกต่างกนั (โดยไม่คิด

เคร่ืองหมาย) โดยประเมินจาก Structure Correlations เฉพาะตวัแปรท่ีมีค่า มากกว่า + .40 ไดแ้ก่ การเลือกซ้ือท่ีมีพรี

เซนต์เตอร์เป็นท่ีรู้จกั โดยค่าอยู่ท่ี 0.562 และพิจารณาค าถามท่ีมีค่า Standardized Coefficients สูงสุด อนัดบัแรก      

(ไม่พิจารณาเคร่ืองหมาย) ไดแ้ก่ มีพรีเซนต์เตอร์เป็นท่ีรู้จกั (0.832) และน าค่า Loading มาใช้เป็นส่วนประกอบ

เน่ืองจากว่ามีค่า Standardized Coefficients เพียงค่าเดียว การพิจารณาค าถามจากค่า Loading เรียงจากมากไปน้อย

นั้นโดยไม่พิจารณาเคร่ืองหมาย ได้แก่ มีการรับประกนัคุณภาพ (0.344) มีตราสินค้าท่ีมีช่ือเส่ียง (0.327) มีการ

กระจายสถานท่ีซ้ืออยู่ทั่วไป (0.314) และ มีป้ายระบุราคาท่ีชัดเจน (0.305)  เพ่ือคน้หาค าถามส าคญัท่ีใช้ในการ

จ าแนกกลุ่ม 2 กลุ่ม ผู ้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบค่าจากผลการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่า Loading ค่า Standardized 

Coefficients และ ค่า   F-Ratio จากตารางการทดสอบ ANOVA พบวา่มีค าถามส าคญัจ านวน 5 ขอ้ ดงัน้ี (1) การมีพรี

เซนต์เตอร์เป็นท่ี รู้จัก (ค าถามข้อท่ี  35 ในแบบสอบถาม) (2) การรับประกันคุณภาพ (ค าถามข้อท่ี  11 ใน

แบบสอบถาม) (3) มีตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง (ค าถามขอ้ท่ี 3 ในแบบสอบถาม) (4) มีการกระจายสถานท่ีซ้ืออยู่ทัว่ไป 
(ค าถามขอ้ท่ี 21 ในแบบสอบถาม) และ (5) มีป้ายระบุราคาชดัเจน (ค าถามขอ้ท่ี 16 ในแบบสอบถาม) 
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รูปที่  4    แสดงค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็งผา่นช่องทาง

ซูเปอร์มาร์เกต็/ไฮเปอร์มาร์เกต็ และ ร้านสะดวกซ้ือ 

     จากรูปท่ี 4 สามารถอธิบายไดว้า่ผูท่ี้ซ้ืออาหารแช่แข็ง (พร้อมรับประทาน) ผ่านร้านสะดวกซ้ือจะเห็นดว้ย

ในเร่ืองของ ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง มีการรับประกนัคุณภาพ มีป้ายระบุราคาท่ีชดัเจน และ มีการกระจายสถานท่ีซ้ือ

อยู่ทัว่ไป ส่งผลใหมี้ค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม ในทางกลบักนัผูซ้ื้อผา่นช่องทางซูเปอร์มาร์เกต็/ไฮเปอร์มาร์เก็ตซ้ือ

นั้นจะไม่เห็นดว้ยกบัผูซ้ื้อผ่านร้านสะดวกซ้ือจึงส่งผลให้ค่าเฉล่ียต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกๆค าถาม โดยเฉพาะใน
ส่วนของการมีพรีเซนตเ์ตอร์ท่ีรู้จกัท่ีมีค่าเฉล่ียรวมท่ีแตกต่างจากปัจจยัอ่ืนอยา่งชดัเจน 

อภิปรายผลการศึกษา 

เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์พบว่ามี 1 ปัจจยั ท่ีมีผลต่อการซ้ือ คือ มี

ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง โดยผูซ้ื้อผ่านร้านสะดวกซ้ือเห็นดว้ยกบัอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานท่ีมีตราสินคา้ท่ีมี

ช่ือเสียงมากกว่ากลุ่มผูซ้ื้อผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จิลมิกา เจริญทนัง 

(2551) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแช่แข็ง (พร้อมรับประทาน) และ
พบวา่ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือจากการรู้จกัในตราสินคา้   

ส่วนประสมการตลาดดา้นราคาพบวา่มี 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็ง(พร้อมรับประทาน) คือ 

มีป้ายราคาระบุชดัเจน โดยผูซ้ื้อผา่นร้านสะดวกซ้ือเห็นดว้ยกบัการระบุราคาชดัเจนมากกวา่ผูซ้ื้อผา่นซูเปอร์มาร์เกต็/

ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เอ้ือองักูร นนัทศรีวิวฒัน์ (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งในกรุงเทพมหานคร บริเวณศูนยก์ารคา้สยามพารากอน พบว่า ผูซ้ื้อจะเลือกซ้ือ

สินคา้เม่ือมีการระบุราคาท่ีถกูตอ้งชดัเจน 

ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายพบว่ามี 1 ปัจจยั เร่ืองของสถานท่ีซ้ือมีการกระจายอยู่ทัว่ไป 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วิโรจน ์ตระกลูสุขสันต ์(2556) ไดศึ้กษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร

ส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่าปัจจยัหลกัในการซ้ือคือ ความ
สะดวกของสถานท่ี หาซ้ือง่าย 
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ส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดพบว่ามี 1 ปัจจยั คือ พรีเซนตเ์ตอร์เป็นท่ีรู้จกั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลงานวิจยัของ จิลมิกา เจริญทนงั (2551) ศึกษาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารแช่

แข็งพร้อมรับประทาน พบว่าการตดัสินใจซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการในเร่ืองของการ

โฆษณาผา่นโทรทศันเ์น่ืองจากเขา้ถึงผูซ้ื้อไดง่้าย  

5.  สรุปผลการศึกษา 
ผลจากการศึกษาพบว่าเม่ือจ าแนกความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถจ าแนกผูซ้ื้อได้

อย่างชดัเจน คือ การส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบั พรีเซนตเ์ตอร์ท่ีเป็นท่ีรู้จกั ซ่ึงกลุ่มผูซ้ื้อผ่านร้านสะดวกซ้ือจะใชเ้ป็น
ปัจจยัส าคญัในการซ้ืออาหารแช่แขง็ (พร้อมรับประทาน) มากกวา่กลุ่มผูซ้ื้อผา่นซูเปอร์มาร์เกต็/ไฮเปอร์มาร์เกต็ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

ส าหรับ ช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือ ผูป้ระกอบธุรกิจผ่านช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์

มาร์เก็ตการใชพ้รีเซนตเ์ตอร์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัในการน าเสนอผลิตภณัฑผ์่านส่ือทางโทรทศันจ์ะเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหผู้ ้

ซ้ือเลือกซ้ืออาหารแช่แข็ง(พร้อมรับประทาน)เพ่ิมมากข้ึน หรือ มีการน าข้อมูลจากบัตรสมาชิกมาวิเคราะห์

พฤติกรรมว่าผูซ้ื้อแต่ละรายนิยมซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของยี่ห้อใดมากท่ีสุด เพ่ือท่ีธุรกิจจะสามารถ

ติดต่อกบั supplier ในการจดัท าของแถม หรือ เป็นในรูปแบบคูปองท่ีใชล้ดราคาไดห้ากมาซ้ือในคร้ังต่อไปพร้อมกบั
จดับูธเพ่ือใหผู้ซ้ื้อสามารถทดลองชิมฟรี เพ่ือเป็นทางเลือกในการช่วยตดัสินใจซ้ือ 

ส าหรับ ช่องทางการจ าหน่ายผ่านร้านสะดวกซ้ือ พบวา่กลุ่มผูซ้ื้อผ่านร้านสะดวกซ้ือเป็นกลุ่มท่ีสร้างยอดขาย

ใหก้บัธุรกิจอาหารแช่แข็ง(พร้อมรับประทาน)อยู่แลว้นั้น เพ่ือแนวโนม้รายไดท่ี้จะเพ่ิมข้ึนในอนาคตผูป้ระกอบการ

เองมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเนน้ในเร่ืองของการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของการใชพ้รีเซนตเ์ตอร์ท่ีเป็นท่ีรู้จกั และ 

จดัการส่งเสริมการขายในรูปแบบของการสะสมในรูปแบบจ านวนคร้ัง เช่น ซ้ือ 10 คร้ัง คร้ังต่อไปสามารถซ้ือไดใ้น
ราคาท่ีลดลงจากราคาเดิมร้อยละ 50  เป็นตน้ 

ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

เน่ืองจากการศึกษามีระยะเวลาจ ากดัจึงสามารถท าการศึกษากลุ่มตวัอย่าง 200 คน อาจท าให้ไม่สามารถแยก

ความแตกต่างไดช้ดัเจน จึงควรท่ีจะศึกษาในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีขนาดเพ่ิมมากข้ึน และในส่วนของแบบสอบถามควร

จะมีจ านวนขอ้ค าถามท่ีน้อยลงและค าถามเป็นค าถามท่ีกระชับและผูต้อบสามารถเลือกไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งลงัเลว่า
ค าถามท่ีถามมานั้นเป็นค าถามท่ีถามไปในลกัษณะเดียวกนัหรือแตกต่างกนั 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีเป็นแนวคิดในการวิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นมุมมองทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินงานธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอยา่งเป็นเจา้ของธุรกิจท่ี
พักแรมส าหรับแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดราชบุ รี  จ านวน 97 ราย  เค ร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เพ่ือใชว้ิเคราะห์หาความสัมพนัธ์โดยใช้
สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Multiple correlations) และการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการศึกษาน้ี กรมการท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวธุรกิจท่ีพกัแรมให้ประสบผลความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจต่อไป  

 
ค าส าคัญ:  ปัจจัย, ความส าเร็จ, อุตสาหกรรมท่องเท่ียว,ท่ีพักแรม, ประเภทของท่ีพักแรม 

Abstract 

This article is the concept of research aimed to study the marketing perspective, the relating to the 
successful operation of a business for tourist accommodation in Ratchaburi. The sample of business is 
owners for tourist accommodation in Ratchaburi number 97 research tool was a questionnaire for the 
statistical methods used to analyze the data, descriptive statistics were percentage, mean, standard 
deviation, and inferential statistics to analyze the relate correlation coefficient and analysis of the 
differences using one-way ANOVA. 

Keywords: Factors, Success, Tourism Industry, Accommodation, Classify of accommodation 
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1. บทน า 

 ปัจจุบนัธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนในเร่ืองของการบริการเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา้ให้มากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีการบริการจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกคนในหน่วยงานตอ้งให้ความส าคญั เอาใจใส่แก่
ผูรั้บบริการเป็นอยา่งมาก (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2551) กล่าวไวว้่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Industry) 
ประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจท่ีพกั ธุรกิจอาหาร ธุรกิจน าเท่ียว เป็นตน้ ซ่ึงผลผลิต
หลกัท่ีนกัท่องเท่ียวซ้ือโดยตรงคือการบริการ และมีบทบาทส าคญัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นอนัดบั 2 
รองจากอุตสาหกรรมการผลิต :(ส านักงานสถิติแห่งชาติ)และรัฐบาลไดน้ ามาก าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ฉบบัท่ี 11. 2555 – 2559) ภายใตวิ้สัยทศัน์ท่ีว่า “ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวในระดบัโลก สามารถสร้างรายไดแ้ละ
กระจายรายไดโ้ดยค านึงถึงความเป็นธรรม สมดุลและยัง่ยืน” ดงันั้นกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจึงน ามาก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์เพ่ือสนบัสนุนแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในเกิดการผลิตสินคา้และบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้ม (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555-2559) (ศรัญยา วรากลุวิทย,์ 2554) 
ไดก้ล่าวไวว้่าการท่องเท่ียวท าให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสเงินไปทุกระดบัของสังคมอย่างทัว่ถึงเป็นการสร้าง
งานและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และท าใหมี้รายไดจ้ากการท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียวทั้ งนักท่องเท่ียวภายในประเทศและนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึนทุกปีเม่ือมี
นักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนธุรกิจท่ีมีความส าคัญต่อแหล่งท่องเท่ียวคือธุรกิจท่ีพักแรมท่ีคอยรองรับและดึงดูด
นกัท่องเท่ียวรวมถึงการสร้างรายไดท้ั้งทางตรงและทางออ้มของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอีกดว้ย (จิรัฐ ชวนชมและ 
นงลกัษณ์ โพธ์ิไพจิตร, 2554) ท าการศึกษาปัจจยัสู่ความส าเร็จในการบริหารธุรกิจการท่องเท่ียวของธุรกิจน าเท่ียว 
ไดก้ล่าวไวใ้นขอ้เสนอแนะการพฒันาการบริหารธุรกิจท่องเท่ียวของธุรกิจน าเท่ียวใหป้ระสบความส าเร็จตอ้งสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์และบริการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกบัผูป้ระกอบการประเภทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจน าเท่ียว และใหค้วามส าคญักบัมคัคุเทศกโ์ดยมีการอบรมใหมี้ความช านาญเก่ียวกบัพ้ืนท่ีนกัท่องเท่ียวไป และ
ใหเ้ขา้ใจถึงหลกัของการบริการเป็นตน้ซ่ึงความสอดคลอ้งกบั (Arab Selamat, Ibrahim & Zamani. 2010) ไดศึ้กษา
ไวว้่าการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัลูกคา้เป็นหลกั ธุรกิจจะประสบความส าเร็จไดข้ึ้นอยู่กบั
ประสิทธิภาพในการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และมุ่งเนน้การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนในระยะยาวกบัลูกคา้
เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณค่าใหเ้กิดข้ึนทั้งธุรกิจและลูกคา้และยงัสอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบั (Chang, 2007) ท่ีกล่าววา่ การ
สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นกุญแจส าคญัในการแข่งขนัท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จในตลาดผูบ้ริโภค 
เช่นเดียวกบั (Chang & Ku, 2009) ท่ีกล่าวว่าการจดัการลูกคา้เชิงสัมพนัธภาพ มีความส าคญัอย่างยิ่งดว้ยการท าให้
ธุรกิจสามารถรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และผูจ้  าหน่ายซ่ึงน าไปสู่ผลประโยชน์และการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ในดา้นการปรับปรุงผลการด าเนินงานใหดี้ข้ึน 

 จงัหวดัราชบุรีจึงน านโยบายของภาครัฐมาก าหนดเป็นกรอบยุทธศาสตร์จงัหวดัในยุทธศาสตร์ท่ี 2 เร่ืองการ
ส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค ์เพ่ือยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินคา้และ
บริการใหเ้ป็นท่ียอมรับของตลาดและผูบ้ริโภคเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั เน่ืองจากเป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีมี
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ มากมาย เช่น เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ ประเพณีศิลปะและวฒันธรรม ท่ีประกอบไปดว้ย
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ผูค้นหลากหลายชาติพนัธ์ุ โบราณสถาน โบราณวตัถุ งานหัตถกรรมต่างๆ เช่น เคร่ืองป้ัน เคร่ืองทอถกั และยงัอุดม
สมบูรณ์ไปดว้ยทรัยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นดินแดนแห่งวฒันธรรมลุ่มน ้าแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี 
ท่ีมี และ ท่ีน่าสนใจทั้ง เคร่ืองหล่อ เคร่ืองจกัสานวยทรัพยากรธรรมชาติท่ีงดงามจึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัเมือง
หน่ึงของภูมิภาค (แผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี. 2553-2556 ฉบับปรับปรุง) ด้วยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงสนใจท าการศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นมุมมองทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับแหล่ง
ท่องเท่ียวในจงัหวดัราชบุรี ส าหรับผลการศึกษากรมการท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการสามารถน าไปใชเ้ป็นแนว
ทางการส่งเสริมและพฒันากลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีพกัแรมใหป้ระสบผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ รวมถึง
กระทรวงการท่องเท่ียวสามารถน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชนใ์นการจดัท าแผนยทุธศาสตร์พฒันาธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับ
แหล่งท่องเท่ียวต่อไป 

 1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั
ราชบุรี 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับแหล่ง
ท่องเท่ียวในจงัหวดัราชบุรี 
 3. เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับแหล่ง
ท่องเท่ียวในจงัหวดัราชบุรี 
 1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชนท์างดา้นวิชาการ 
 ไดแ้นวทางในการส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวธุรกิจท่ีพกัแรมใหป้ระสบผลความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจต่อไป  
 2. ประโยชนท์างดา้นวิชาชีพหรือการน าไปใช ้
 กระทรวงการท่องเท่ียวสามารถน าขอ้มูลไปจดัท าแผนยุทธศาสตร์พฒันาธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับแหล่งท่องเท่ียว
ต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัธุรกจิทีพ่กัแรม 

 พระราชบญัญติั โรงแรม ปี พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ก าหนดไวว้่า “โรงแรม” หมายถึง สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงค์ในทางธุรกิจให้บริการท่ีพกัชัว่คราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งน้ีไม่
รวมถึง  

 1. สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือใหบ้ริการพกัชัว่คราวซ่ึงด าเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพ่ือการกศุล การศึกษา ทั้งน้ีโดยมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั  
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 2. สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริการท่ีพกัอาศยัโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนข้ึนไปเท่านั้น
ดัง (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) ได้ให้ความหมายของโรงแรมไวว้่าหมายถึงสถานท่ีส าหรับนักเดินทางหรือ
นักท่องเท่ียวท่ีมาพกั และมีบริการหลายรูปแบบแก่ผูม้าพกัข้ึนอยู่ระดับของการให้บริการและส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืม จดัประชุม จดัเล้ียง มีสระวา่ยน ้าออกก าลงักาย เล่นกีฬา น าเท่ียวและจ าหน่ายของ
ท่ีระลึก เป็นตน้ 

 2.1.1 ประเภทโรงแรม  

 การจดัแบ่งประเภทของท่ีพกัแตกต่างกนัออกไปตามวตัถุประสงค์ในการจดัประเภทซ่ึงอาจข้ึนอยู่กบัท าเล
ท่ีตั้ง การเขา้พกัอาศยัของแขก การบริหารงาน การจดับริการแก่แขก หรือข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบอ่ืนๆ ดงันั้นการ
จดัแบ่งประเภทของท่ีพกัแรมจึงแตกต่างกนัออกไปตามวตัถุประสงค ์(Henkin, 1979) ไดจ้ดัแบ่งโรงแรมออกเป็น 3 
ประเภทดงัน้ี 

 1. โรงแรมเพ่ือการพาณิชย์ หรือโรงแรมแขกพักไม่ประจ า (Commercial or Transient Hotels) โรงแรม
ประเภทน้ีมีมากกว่าประเภทอ่ืนๆ ท าเลท่ีตั้งอยู่ในเมือง ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ นักท่องเท่ียวมี
วตัถุประสงคพ์กัชัว่คราวเพ่ือติดต่อธุรกิจ หรือการท่องเท่ียว มิไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือเช่าอยู่เป็นท่ีพกัประจ าส าหรับ
การประกอบธุรกิจ หรือท่ีอยู่อาศยั โรงแรมเพ่ือการพาณิชย ์จะจดับริการความสะดวกสบายต่างๆ เช่น ห้องอาหาร 
สถานท่ีพกัผ่อนและรวมถึงการบริการดา้นธุรกิจ เช่น การส่งจดหมาย โทรเลข สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น สระ
ว่ายน ้ า สนามเทนนิส องค์ประกอบดงักล่าวแลว้ตอ้งจดับริการให้แขกเพ่ือตอบสนองวตัถุประสงค์ในการติดต่อ
ธุรกิจ และการพกัผอ่นอยา่งพอเพียงเพ่ือใหเ้กิดความประทบัใจ 

 2. โรงแรมแขกพกัประจ า (Residential Hotels) โรงแรมประเภทน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการให้แขกเช่าพกัอาศยั
อยู่ประจ า มีการจดัห้องอาหารบริการแก่แขกและลูกคา้ทัว่ไป ท าเลท่ีตั้ง โดยปกติแลว้อยู่ในบริเวณชานเมืองเพ่ือ
เหมาะแก่การเป็นท่ีพกัอาศยั แต่ก็มีบางโรงแรมตั้งอยู่ใกลย้่านธุรกิจ ทั้งน้ีเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่แขกในการ
ติดต่อการงาน 

 3. โรงแรมรีสอร์ท (Resorts Hotel) โรงแรมประเภทน้ีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ เช่น ชายทะเล 
หรือบริเวณเพ่ือใหแ้ขกไดพ้กัผอ่นสัมผสักบัธรรมชาติ โรงแรมตอ้งจดับริการต่างๆ เช่น หอ้งอาหาร การซกัรีด การ
ติดต่อส่ือสาร หรือบริการอ่ืนๆ เหมือนโรงแรมทัว่ไป แต่ตอ้งเนน้บริการทางดา้นการกีฬา และนนัทนาการแก่แขก
ให้มากกว่าโรงแรมทั่วไป ดังนั้นโรงแรมรีสอร์ท ต้องจัดสร้างสระว่ายน ้ า สนามเทนนิส สนามข่ีมา้ ตลอดจน
กิจกรรมในการบนัเทิงอ่ืนๆ ใหก้บัแขกผูม้าพกั ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นดา้นการพกัผ่อนเป็นหลกั และเพ่ือการประชุม 
สัมมนา การจัดน าเท่ียวแบบให้รางวลั (Incentive Tour) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สถานท่ีดังกล่าวนอกฤดูกาล
ท่องเท่ียวสามารถลดค่าบริการไดต้ ่ากว่าฤดูกาลท่องเท่ียวสถานท่ีพกัอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (นงค์นุช 
ศรีธนาอนนัต,์ 2553) กล่าววา่การจดักลุ่มประเภทโรงแรมอาจอาศยัเกณฑต่์างๆ ในการพิจารณาดงัน้ี   

 1. ท่ีตั้งโรงแรมสามารถระบุประเภทไดต้ามท าเลท่ีตั้ง เช่น โรงแรมในเมือง (city/downtown hotel) โรงแรมชาน
เมือง (suburban hotel) โรงแรมชายทะเล (seaside hotel) โรงแรม/ท่ีพกับนเขาหรือเชิงเขา (mountain resort) โรงแรม
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ภูธรหรือในชนบท (in the country) โรงแรมริมทางหลวง (motor hotel) โรงแรมสถานรถไฟ (railway hotel) 
โรงแรมท่าอากาศยาน (airport hotel) โรงแรมลอยน ้า (Floating hotel) ฯลฯ  

 2. ขนาด การจดัประเภทโรงแรมตามขนาด สามารถพิจารณาจากจ านวนห้องพกัท่ีเปิดให้บริการในแต่ละแห่ง 
จดัแบ่งเป็นกลุ่ม การจ าแนกกลุ่มโรงแรมตามขนาดเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) ต ่ากว่า 150 ห้อง (2) 150-299 ห้อง (3) 300-
600 หอ้ง (4) มากกวา่ 600 หอ้ง  

 3. จุดประสงค์ในการมาพกั/ใชบ้ริการ ผูเ้ขา้พกัในโรงแรมเดินทางมาดว้ยเหตุผลแตกต่างกนั เม่ือระบบสังคม
เศรษฐกิจเปล่ียนแปลงท าใหมี้ผูค้นเดินทางมาพกัโรงแรมมากข้ึนดว้ยจุดประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั จนกลายเป็นกลุ่ม
ลูกค้าส าคัญของโรงแรม ผูป้ระกอบการโรงแรมจึงไดพ้ฒันากิจการให้มีรูปแบบการบริการท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการเฉพาะกลุ่มมากข้ึนกลายเป็นประเภทโรงแรม เช่นโรงแรมส าหรับนกัธุรกิจ (business hotel) โรงแรมเพ่ือ
การประชุม (convention hotel) โรงแรมเพ่ือการพกัผ่อนตากอากาศ (resort hotel) โรงแรมแรมส าหรับการเล่นเกม
พนนั (casino hotel) โรงแรมส าหรับแวะพกัช่วงสั้นๆ ระหวา่งการเดินทาง (transient hotel) และโรงแรมส าหรับการ
เช่าพกัระยะยาว (residential hotel) ซ่ึงมีพฤติกรรมการใช้บริการต่างกัน การจัดกลุ่มโรงแรมโดยพิจารณาจาก
จุดประสงค์ในการพกัของแขกส่วนใหญ่น้ี จะมีลกัษณะเดียวกับการจ าแนกโรงแรมตามประเภทผูพ้กัในทาง
การตลาดซ่ึงช่วยในการสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายตลาดและสอดคลอ้งกบั Steadmon and Kasavana 
(1988)ไดจ้ดัแบ่งประเภทของโรงแรม แบบพ้ืนฐานคือตามขนาด ตามท าเล ตามราคาห้องพกั ตามลกัษณะการใช้
งาน การแบ่งโดยใชแ้ขกเป้าหมาย และแบ่งตามระบบการบริหารงาน 

2.2 ทฤษฎรูีปแบบของการด าเนินธุรกจิ 

 องคก์รธุรกิจท่ีด าเนินกิจการในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ ผูป้ระกอบธุรกิจใหม่ๆ  มกัตั้งค าถามว่าถา้ตอ้งการ

จะเป็นเจา้ของธุรกิจสกัแห่งจะเลือกธุรกิจรูปแบบใดดี เน่ืองจากรูปแบบความเป็นเจา้ของธุรกิจท่ีดีท่ีสุดนั้น ข้ึนอยูก่บั

ธุรกิจของแต่ละประเภทและลกัษณะของธุรกิจแต่ละแห่งว่ารูปแบบความเป็นเจา้ของแบบใดท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ

นั้นมากท่ีสุด เจา้ของธุรกิจควรพิจารณาปัจจยับางอย่างในการเลือกรูปแบบของธุรกิจไดแ้ก่ ปัญหาในการจดัตั้ง 

เงินทุนท่ีธุรกิจตอ้งการก าไรท่ีธุรกิจจะน าไปจดัสรรความสัมพนัธ์ดา้นอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินธุรกิจ อายขุองการ

ด าเนินธุรกิจ ความตอ้งการให้ธุรกิจด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมายในเร่ืองรูปแบบของความ

เป็นเจา้ของ เป็นตน้ รูปแบบองค์กรธุรกิจของประเทศไทยจ าแนกดงัน้ีคือ กิจการเจา้ของคน ห้างหุ้นส่วน บริษทั

จ ากดั (การบญัชีขั้นตน้, 2557,หนา้ 13 วรศกัด์ิ ทุมมานนท)์ 

2.3 ทฤษฎ ี7P’s 

 แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดการบริการ หมายถึงตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้ง
บริษทัน ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Kotler, 1997) ส่วนผสมทางการตลาด 
(The Marketing Mix) เป็นแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่เร่ืองส่วนผสมทางการตลาดมีบทบาทส าคญัการ
ตดัสินใจทางการตลาดทั้งหมดท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินงานใหธุ้รกิจสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 
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เรียกส่วนผสมทางการตลาดว่า 7P’s จะท าหน้าท่ีร่วมกนัในการส่ือข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผูรั้บสารอย่างมี
ประสิทธิภาพส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 7P’s มีดงัน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการของ
ลกูคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสมัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได ้เช่นบรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ 
บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย
อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ไดผ้ลิตภณัฑจึ์งประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล 
ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชนมี์คุณค่าในสายตาของลกูคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั (อภิศกัด์ิ จรดล, 2552) ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้เสนอแนะดา้นการบริการว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการเลือกใชบ้ริการ
ของลูกคา้ ผูป้ระกอบการควรจะใหค้วามส าคญักบัหอ้งพกัมากท่ีสุด ดงันั้นตอ้งพยายามปรับปรุงหอ้งพกัใหส้ะอาด 
มีความสะดวกสบายน่าเขา้พกัอาศยั และต้องปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆและยงัความสอดคลอ้งกับ 
(ชลธินี ยูค่ง , 2555) ศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้พกัโรงแรมอ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง พบว่า
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจดา้นพนกังานมีความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการโรงแรมมีจ านวนห้องพกัท่ีเหมาะสม มีการออกแบบตกแต่งโรงแรมไดอ้ย่างสวยงามมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีเหมาะสม และความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คือ โรงแรมมีการรักษาความปลอดภยัเป็นอย่างดี 
รองลงมานกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจดา้นราคาในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นความเหมาะสมของ
ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม ความเหมาะสมของราคาห้องพกั และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นการจองห้องพกัโดยตรงกบัทางโรงแรม การจองหอ้งพกั
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมทางการตลาดในระดบัมากโดยส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจด้าน การโฆษณาโรงแรมผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ ป้ายโฆษณา นิตยสาร แผ่นพับ ฯลฯ การ
ประชาสัมพนัธ์โรงแรมร่วมกบัหน่วยงาน องคก์รต่างๆ ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมฯใน
คร้ังต่อไป นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่กลบัมาใช้บริการ ไม่แน่ใจ และไม่กลบัมาใช้บริการตามล าดับนอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบั (พรลาภ ประโยชน์อมรกุล และ ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์, 2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ตพบว่า ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ต อยู่ในระดบัมาก มีจ านวน 5 ดา้น คือ 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น
บุคลากรตามล าดบั 

 2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์หรือหมายถึง 
คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบั
ราคา ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (อาริตา จินดา, 2553) ศึกษาปัจจยั
การตลาดบริการท่ีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อโรงแรม ระดบั 4 ดาว ในพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลเมืองพทัยา พบว่าความคิดเห็นด้านการบริการและดา้นราคามีความส าคัญในระดบัมากท่ีสุด และการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ รายได้ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการไดรั้บบริการจากโรงแรมไม่
แตกต่างกนั ขณะท่ีเพศ ระดบัชั้นการศึกษา สถานภาพสมรส จะมีความพึงพอใจในการไดรั้บบริการจากโรงแรมท่ี
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แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั และปัจจยัดา้นราคาการบริการ ดา้นบุคลากรการบริการ ดา้นกระบวนการบริการท่ี
แตกต่างกนัจะสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรมใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย
คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการ
เก็บรักษาสินคา้คงคลงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (ธัญพรนภสั แฟงสม, 2556) ศึกษาแนวทางการพฒันาการตลาด
ของโรงแรมระดบั 4 ดาวเครือภายในประเทศเขตเมืองพทัยา พบว่ากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโดยรวมและราย
ดา้นทุกดา้นไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขายดา้นพนักงาน/
บุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ 
โดยใชเ้พ่ือจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการเพ่ือเตือนความทรงจ าในผลิตภณัฑโ์ดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความ
เช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ ระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้
พนกังานขายท าการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น การเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสม
ประสานกนั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑแ์ละคู่แข่งขนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (อญัมณี สงวนวงศ์
วาน, 2543) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมขนาดใหญ่ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น พบว่าปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมขนาดใหญ่ ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น ไดแ้ก่ ดา้นการ
บริการ ดา้นราคา ดา้นท าเลท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาดเรียงตามล าดบั คือ ดา้นการบริการท่ีมีผลต่อการใช้
บริการในระดบัมากไดแ้ก่ ห้องพกัสะอาดสะดวกสบาย ท่ีจอดรถสะดวก กิริยามารยาทของพนกังาน มีบริการดา้น
อ่ืนๆ ครบครัน และความหรูหราความทนัสมยั ดา้นราคามีผลต่อการใชบ้ริการในระดบัมาก และค่าบริการมีหลาย
ระดบัราคากมี็ผลต่อการเลือกใช ้

 5. บุคคล (People) หรือ พนกังาน (Employees) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจเพ่ือสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อ
ลกูคา้ มีความคิดร่ิเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

 6. การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) การสร้างคุณภาพโดยรวม 
โรงแรมตอ้งพฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะอาด
ความรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ 

 7. กระบวนการ (Process) เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ได้รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัลกูคา้ 
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2.4 ทฤษฎ ีBalance Scorecard (BSC)   

 Balance Scorecard ไดรั้บการพฒันามาโดยตลอดท าให้ภาพของ BSC จากเพียงเคร่ืองมือท่ีถูกใช้เพ่ือวดัและ
ประเมินผลองค์กรไปสู่การเป็นเคร่ืองมือเชิงระบบส าหรับการวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ โดยผูพ้ ัฒนา
เคร่ืองมือน้ี ยืนยนัหนักแน่นว่า ความสมดุลในการพฒันาองค์กรนั้น สามารถวดัและประเมินไดจ้ากการมองผ่าน
มุมมองของระบบการวดัและประเมินผลใน 4 ดา้นหลกั คือ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลกูคา้  มุมมองดา้นการ
ด าเนินการภายใน มุมมองด้านการเรียนรู้และพฒันาการ สอดคลอ้งกบัอานนท์ วงษ์เชียงและดร.สุรีย ์เข็มทอง 
(2555) ศึกษาเร่ืองแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพของการด าเนินธุรกิจของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยการบริหารเชิงดุลยภาพด้านลูกค้า และด้าน
กระบวนการอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัทางดา้นพนกังานอยู่ในระดบัปานกลาง และ 3) ปัจจยัการบริหารเชิงดุลยภาพทั้ง 
3 ดา้น ท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ กระบวนการ และพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของโรงแรม
ในทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของโรงแรม ไดแ้ก่ อายุของโรงแรม 
และระดบัมาตรฐานของโรงแรม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการด าเนินธุรกิจของโรงแรมอีกดว้ย  

3. วธิีการศึกษา 

 รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ  

ไดแ้ก่ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์วิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความ ต ารา และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากเวบ็ไซตก์ระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาและกรมการท่องเท่ียวจงัหวดัราชบุรี 

3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรคือ เจ้าของธุรกิจท่ีพักแรมส าหรับแหล่งท่องเท่ียวในจังหวดัราชบุรี จ านวน 132 ราย (กรมการ
ท่องเท่ียว. 2557, ออนไลน์)  ผูวิ้จยัเปิดตารางของเคร็ดซีและมอร์แกน ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 97 ราย (Robert 
V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970 อา้งในธีรวฒิุ เอกะกลุ, 2543) โดยใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่งแบบตามความสะดวก 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การสร้างเคร่ืองมือการวิจยันั้น ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบติัการและโครงสร้างของตวัแปรท่ีตอ้งการจะศึกษาจากนั้นผูวิ้จยัไดท้ าการสร้างขอ้ค าถามตามนิยามเชิง
ปฏิบติัการท่ีไดมี้ผูท้  าการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเดน็ค าถามท่ีไดท้ดลองใชแ้ลว้มาปรับปรุงเพ่ือใหเ้หมาะสมกบั
การวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
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3.3 การเกบ็รวบรวม 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิเคราะห์ใชแ้บบสอบถามโดยการลงพ้ืนท่ีดว้ยตนเองในการเขา้ร่วมประชุมกบั
กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวจงัหวดัราชบุรี แลว้น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาใช้ในการวิเคราะห์และ
ทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นมุมมองทางการตลาดส่งผลอยา่งไรต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกั
แรมส าหรับแหล่งท่องเท่ียวโดยรวม 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นมุมมองทางการตลาดส่งผลอยา่งไรต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกั
แรมส าหรับแหล่งท่องเท่ียวดา้นการเงิน 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัดา้นมุมมองทางการตลาดส่งผลอยา่งไรต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกั
แรมส าหรับแหล่งท่องเท่ียวดา้นลกูคา้ 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ปัจจยัดา้นมุมมองทางการตลาดส่งผลอยา่งไรต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกั
แรมส าหรับแหล่งท่องเท่ียวดา้นกระบวนการภายใน 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 5 ปัจจยัดา้นมุมมองทางการตลาดส่งผลอยา่งไรต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกั
แรมส าหรับแหล่งท่องเท่ียวดา้นเรียนรู้และพฒันา 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 6 ขอ้มลูทัว่ไปของธุรกิจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นมุมมองทางการตลาดแตกต่างกนั 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 7 ขอ้มลูทัว่ไปของธุรกิจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานแตกต่างกนั 
 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูมีเน้ือหา 2 ส่วน ดงัน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัเพศ อาย ุ
ประเภทธุรกิจ ลกัษณะของธุรกิจ จ านวนพนักงาน ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ใช้การค านวณหาค่าความถ่ี 
(Frequencies) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)  

 2.1 ผูวิ้จัยได้ศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องพบว่าปัจจัยมุมมองทางการตลาดมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินงานธุรกิจท่ีเป็นอย่างยิ่ง ผูวิ้จยัจึงใช้มุมมองทางการตลาด (ทฤษฎี 7P’s Philip Kotler. 
2000) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ นอกจากน้ียงัใชแ้นวคิดการบริหารงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 
ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ด้านลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นเรียนรู้และการพฒันา (ทฤษฎี Balanced Scorecard. 
Robert Kaplan, Dr. David Norton) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานของธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับแหล่งท่องเท่ียว 
ผูว้ิจยัใชส้ถิติการการถดถอยพหุคูณ (Enter Multiple Regressions Analysis) เพ่ือใชว้ดัความสมัพนัธ์ระหว่างแปรตวั
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อิสระไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้น
ลกัษณะกายภาพและดา้นกระบวนการกบัตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน 
และดา้นเรียนรู้และการพฒันาวา่มีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัหรือไม่ในลกัษณะใด  

 2.2 การวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่า F – test (ANOVA) ระหว่างตวัแปร
อิสระประเภทท่ีพกัแรมประกอบดว้ย โรงแรมเพ่ือการพาณิชย ์โรงแรมแขกพกัประจ า โรงแรมรีสอร์ทกบัตวัแปร
ตามประกอบด้วย ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานธุรกิจท่ีพักแรมส าหรับแหล่งท่องเท่ียว
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้น
ลกัษณะกายภาพและดา้นกระบวนการ และความส าเร็จของการด าเนินงาน ประกอบดว้ย ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ 
ดา้นกระบวนการภายในและดา้นเรียนรู้และการพฒันา กรณีพบวา่ความแปรปรวนมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  ท าการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่  (Multiple comparison) โดยวิธีของ  Scheffe’ test โดยก าหนดท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 

     ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ กระทรวงการท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมไดแ้นวทางในการ
ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวธุรกิจท่ีพกัแรมให้ประสบผลความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ
ต่อไป  
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การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการอนุมตัสิินเช่ือโดยใช้ 
หลกัทรัพย์ค า้ประกนั กรณศึีกษาธนาคารออมสินในเขตขอนแก่น1 จงัหวดัขอนแก่น 

The study was aimed to guidelines for efficiency improvement in credit 
approval by use collateral: A case study of the government saving bank, 

Khonkaen one  province branches, Khonkaen province 
 รุจา สุริยจันทร์* และ ภัทรวดี  เพิม่วณชิกุล** 

Ruja Suriyachan and Pattarawadee Permwanichagun       

บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการอนุมติัสินเช่ือโดยใชห้ลกัทรัพยค์  ้ า
ประกัน กรณีศึกษาธนาคารออมสินในเขตขอนแก่น1 จงัหวดัขอนแก่น ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ
พนกังานปฎิบติัการดา้นสินเช่ือโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ พบว่า  การจดัสรรเป้าหมายสินเช่ือ
ของส านกังานภาคท่ีจดัให้เป็นตวัช้ีวดัท่ีสาขาตอ้งพิจารณาจาการอ่ิมตวัของลูกคา้เป้าหมาย ปัญหาในการให้บริกา
สินเช่ือเกิดจากปัญหาขั้นตอนการด าเนินงานใหบ้ริการสินเช่ือของธนาคารยุง่ยาก สาเหตุท่ีท าใหล้กูคา้ผูกู้ไ้ม่สามารถ
ช าระหน้ีคืนกบัธนาคารไดเ้น่ืองจากลูกหน้ีลูกคา้ผูกู้ไ้ม่สามารถน าเงินมาช าระหน้ีตามก าหนดสัญญาได ้พนกังาน
ปฏิบติังานดา้นสินเช่ือบางส่วนยงัไม่มีความช านาญในขั้นตอนการด าเนินงานดา้นสินเช่ือดงันั้นควรจดัให้มีการ
อบรมพฒันาพนกังานอยูส่ม ่าเสมอเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจแก่พนกังาน 
ค าส าคัญ : สินเช่ือ, หลกัทรัพย์ค า้ประกัน, ประสิทธิภาพ, ธนาคารออมสิน 

ABSTRACT 

The study was aimed to guidelines for efficiency improvement in credit approval by use collateral: A case study 

of the government saving bank, Khonkaen one  province branches. The interview was used to collect data. The criteria for issuing 

the loan from the region office of the branches should be considered from maturity of target group. The problems can be summarized as follows 

complexity of procedures of personal loan. The causes that customers cannot pay back to the bank were loan customers cannot pay back in contact period. 

Problems of loan-staff were loan-staff lack the knowledge and understanding. So should provide staff development and training for improved 

understanding and management. 

Key Words : Credit, Collateral, Efficiency, The government saving bank. 
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1. บทน า (Introduction) 

     ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารของรัฐมีการแข่งขนัท่ีสูงมากโดยเฉพาะเร่ืองระดมเงินฝากสถาบนัการเงิน

จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงกระบวนการบริหารงานทุกขั้นตอน เพ่ือความอยูร่อดภายใตก้ระแสการแข่งขนัท่ีรุนแรงมาก

ข้ึน ในขณะท่ีลูกคา้ผูฝ้ากเงินก็มีความจ าเป็นตอ้งปรับตวัในการรับข่าวสารท าความเขา้ใจกบัช่องทางการฝากเงินและ

การลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนสูงนอกเหนือจากดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารและ

สถาบนัการเงิน เช่น การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ตราสารอนุพนัธ์ กองทุนรวม บตัรออมทรัพยท์วีสิน และสลาก

ออมสิน เป็นต้น ธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐแห่งหน่ึงท่ีต้องเผชิญการแข่งขันท่ีรุนแรงดังกล่าวอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้ 

     เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีประวติัยาวนานเป็นระยะเวลา 102 ปี โดยก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2456 ปัจจุบนัมีสาขา

บริการอยู่ทัว่ประเทศ 1,136 สาขา บทบาทท่ีส าคญัของธนาคารออมสิน คือ การออมจนสามารถเป็นแหล่งเงินออม

ให้แก่ภาครัฐเพ่ือสนบัสนุนใหเ้กิดเสถียรภาพทางการเงินของประเทศรวมไปถึงการเป็นแหล่งเงินทุนแก่ภาคธุรกิจ

เอกชน ด้วยการด าเนินงานให้บริการเพ่ือให้เกิดการออมเงินแก่ประชาชนตลอดจนส่งเสริมสวสัดิภาพในทาง

ทรัพยสิ์นแก่ลูกคา้ออมเงิน จึงเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความผูกพนั ความเช่ือถือความพึงพอใจ และความศรัทธาระหว่าง

ประชาชนกบัธนคารออมสิน ( ธนาคารออมสิน, 2558 ) 

     ในสถานการณ์ปัจจุบนัเศรษฐกิจไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 มีแนวโน้มขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป แรงขบัเคล่ือน

หลกัมาจากการส่งออกสินคา้และภาคการท่องเท่ียว รวมทั้งการเร่งเบิกจ่ายของภาครัฐในช่วงตน้ปีงบประมาณ 

ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการฟ้ืนตวั ขณะท่ีการใชจ่้ายภาคเอกชนชะลอลงจากไตรมาสก่อน 

เน่ืองจากธุรกิจยงัรอประเมินความชดัเจนในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ

ประกอบกบัการใชจ่้ายของครัวเรือนขยายตวัในอตัราต ่าเพราะมีขอ้จ ากดัดา้นรายไดใ้นภาคเกษตรและหน้ีท่ีอยู่ใน

ระดบัสูง แมร้าคาน ้ามนัท่ีต ่าลงช่วยลดค่าครองชีพไดบ้า้ง ดา้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ อตัราการว่างงานอยูใ่นระดบัต ่า 

อตัราเงินเฟ้อท่ีลดลงและดุลบญัชีเดินสะพดัท่ีเกินดุลเป็นผลจากราคาน ้ามนัในตลาดโลกท่ีลดลงมาก ส่วนดุลเงินทุน

เคล่ือนยา้ยขาดดุลจากการออกไปลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทยและการขายหลกัทรัพยข์อง นกัลงทุนต่างชาติ 

ธนาคารออมสินจึงมีความจ าเป็นตอ้งปรับตวัตามสภาวะเศรษฐกิจ และตอ้งแข่งขนักนัในเชิงธุรกิจมากข้ึน รวมทั้ง

แข่งขันในด้านเงินฝาก เงินกู้ ด้านบริการ การมุ่งเน้นท่ีลูกค้า ซ่ึงเป็นกุญแจท่ีส าคัญจะท่ีจะน าธนาคารไปสู่

ความส าเร็จ ทั้งน้ีทางธนาคารออมสิน ไดมี้การใหบ้ริการลูกคา้ในส่วนของสินเช่ือโดยสามารถน าหลกัทรัพยม์าค ้ า

ประกนัวงเงินกูไ้ด ้โดยแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวตัถุประสงค์ของลูกคา้ ธนาคารออมสินถือเป็นสถาบัน

การเงินตัวอย่างและเป็นสถาบันการเงินท่ีท าให้ประชาชนมีวินัยในการออมโดยเฉพาะการลงพ้ืนท่ีเข้าดูแล
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ประชาชนผูมี้รายไดน้้อยมีภาระหน้ีลดลงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แสดงให้เห็นว่าธนาคารออมสินมีการปลูกฝังวินัยทาง

การเงินการคลงัรู้จกัการออมเงินและการวางแผนการใชจ่้ายใหก้บัลกูคา้ ( ดอน นาครทรรพ , 2558 ) 

     ความส าคญัของธนาคารออมสินนั้นถือเป็นเสาหลกัส าคญัในการสร้างความเติบโตให้ สังคมไทยและส่งเสริม

สนบัสนุนการออมให้กบัเยาวชนและประชาชนในการสร้างวินยัการออมตั้งแต่เด็ก รวมทั้งธนาคารออมสินยงัให้

การสนบัสนุนนโยบายต่างๆของรัฐบาล เช่น การเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุนอตัราดอกเบ้ียต ่าใน

ระบบไดง่้ายข้ึนลดการพ่ึงพาแหล่งเงินกูน้อกระบบและลดความเหล่ือมล ้าในการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ินเน่ืองจาก

ช่องว่างระหวา่งผูมี้รายไดน้อ้ยกบัผูมี้รายไดม้ากยงัมีความเหล่ือมล ้าสูงมาก ในปัจจุบนัประชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุน

มากข้ึนเป็นการช่วยลดรายจ่ายภาคครัวเรือนมากข้ึนเท่านั้นและแกปั้ญหาหน้ีนอกระบบและช่วยลดภาระไดม้าก

ส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย รัฐบาลไดมี้การน าโครงการธนาคารประชาชนเขา้พ้ืนท่ีมากข้ึนยิ่งช่วยลดค่าใชจ่้ายในดา้น

ดอกเบ้ียในระบบและท าให้ประชาชนท่ีกูย้ืมนอกระบบมาเขา้สู่การกูย้ืมในระบบวงจรภาครัฐต่อไปได ้สามารถ

จดัระบบการใชเ้งินควบคู่กบัการเก็บส ารองเงินไวใ้ชจ่้ายกรณีฉุกเฉินและสร้างการลงทุนในอนาคตได ้การขอกูเ้งิน

กบัสถาบนัการเงินเร่ิมจากติดต่อกบัฝ่ายสินเช่ือของธนาคารเพ่ือแสดงความจ านงขอกูพ้ร้อมทั้งน าหลกัฐานยื่น

ประกอบการขอกูโ้ดยครบถว้นเม่ือยื่นกูแ้ลว้ธนาคารจะส่งเจา้หนา้ท่ีออกประเมินหลกัทรัพยท่ี์จะน ามาจ านองเป็น

หลักประกันประมาณ  7 วันธนาคารจะพิจารณาค าขอกู้โดยจะท าการวิเคราะห์รายได้ ฐานะทางการเงิน 

ความสามารถในการผ่อนช าระและหลกัประกนัของผูกู้ร้วมทั้งปัจจยัอ่ืนๆและจะแจง้ผลการขอกูใ้ห้ผูกู้ท้ราบโดย

ปกติทัว่ไปใชเ้วลาประมาณ 1-3 สัปดาห์  เม่ือไดรั้บอนุมติักูแ้ลว้ผูกู้จ้ะตอ้งติดต่อเจา้หนา้ท่ีเพ่ือมาลงนามในสัญญากู้

เงินและสัญญาจ านองพร้อมทั้งนดัวนัไปท านิติกรรมจ านองท่ีส านกังานท่ีดิน ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิและจดจ านองท่ี

ส านักงานท่ีดินผูกู้แ้ละเจา้หน้าท่ีของธนาคารจะไปพร้อมกนัท่ีส านักงานท่ีดินท่ีหลกัทรัพยต์ั้งอยู่ ทั้งน้ีผูกู้จ้ะตอ้ง

เตรียมเงินเป็นค่าจดทะเบียนจ านองตามปกติร้อยละ 1 ของวงเงินกู้และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการโอน

กรรมสิทธ์ิตามปกติร้อยละ 2 ของราคาประเมินของกรมท่ีดิน  เม่ือทุกขั้นตอนเรียบร้อยเจา้หนา้ท่ีจะจ่ายเงินกูใ้หผู้กู้ ้

ต่อไปเม่ือผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูแ้ลว้ ผูกู้ก้จ็ะตอ้งมีภาระในการผอ่นช าระงวดทุกเดือนภายในเวลาท่ีก าหนดตามสญัญา 

     ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีน้ีจึงตอ้งการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุมติัสินเช่ือท่ีใชห้ลกัทรัพยค์  ้ าประกนั

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาประตูน ้ าขอนแก่นจงัหวดัขอนแก่น ทั้งน้ีเพ่ือธนาคารออมสินจะไดน้ า

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวในการปรับปรุงและเพ่ิมจ านวนลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือและจะไดเ้ขา้ใจถึง

ปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อการอนุมติัสินเช่ืออยา่งถกูตอ้ง 
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2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพ  

     ประสิทธิภาพหมายถึงคุณภาพของการด าเนินงานเพ่ือใหเ้กิดความสามารถในการผลิต โดยอาศยัองคป์ระกอบคือ

ตน้ทุน,คุณภาพ,ปริมาณและวิธีการในการผลิตเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดและใชต้น้ทุนนอ้ยท่ีสุด ( Peterson 

& Plowman , 1997 อา้งถึง คฑาวธุ พรหมายน, 2545 ) 

ประสิทธิภาพในระบบราชการท่ีจะท าใหเ้กิดผลิตผลท่ีดีนั้นตอ้งอาศยัวตัถุประสงคท่ี์จะน ามาพิจารณาดงัน้ี 

การใชท้รัพยากรการบริหารคนตอ้งใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ละประหยดัคุม้ค่ามากท่ีสุด รวมทั้งลดการสูญเสียใหน้อ้ย

ท่ีสุด ,  การท างานจะตอ้งรวดเร็วและควรมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหม้ากข้ึน และการ

ท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพตอ้งค านึงถึงสังคมดว้ย ตอ้งมีจิตส านกัในการท างานโดยการสร้างความประทบัใจทั้งผู ้

ใหบ้ริการและผูรั้บบริการ ( ทิพาวสี เมฆสวรรค ์ , 2538 )   

2.2 แนวคิดการประเมนิองค์กรแบบสมดุล ( Balanced Scorecard : BSC )       

      เป็นระบบหรือกระบวนการในการบริหารงานท่ีมีการน ากลยุทธ์หรือแผนการด าเนินงานไปสู่การปฏิบติั โดย

อาศยัการประเมินเพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขและแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใหอ้งคก์รประสบผลส าเร็จ 

โดยพิจารณาตวัช้ีวดั 4 มุมมอง คือ มุมมองดา้นการเงินเป็นมุมมองท่ีองคก์รตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ , 

มุมมองด้านลูกค้าเป็นมุมมองในกระบวนการท างานขององค์กร , กระบวนการภายในเป็นมุมมองท่ีจัดการ

โครงสร้างภายในองค์กร และ มุมมองดา้นการเรียนรู้และพฒันาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัเพราะเป็นพ้ืนฐานท่ีจะท าให้

องค์กรประสบผลส าเร็จ เป็นการพฒันาระบบการท างานรวมทั้งการเพ่ิมศกัยภาพการท างานของพนกังาน ซ่ึงการ

ประเมินองค์กรแบบสมดุลตอ้งอาศยัองค์ประกอบดงัน้ี ส่ิงท่ีองค์กรคาดหวงัหรือตอ้งการเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค ์

อาศยัเคร่ืองมือตวัช้ีวดัวา่มีความสามารถท าให้บรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้เป้าหมายขององคก์รตอ้งการใหแ้ต่ละตวัช้ีวดั 

แผนงานท่ีองค์กรสร้างข้ึนเพ่ือบรรลุเป้าหมายและการหาขอ้มูลปัจจุบนัเพ่ือใหก้ารก าหนดเป้าหมามีความแน่นอน

มากยิ่งข้ึน ( Kaplant & Norton 1996 อา้งถึงใน  กฤษณี มหาวิรุฬห์ , 2546 ) 

2.3 แนวคิดตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกั ( Key Performance Indicator : KPI )  

     ในการใช ้ตวัช้ีวดัใหเ้กิดประโยชน์นั้นไม่ใช่ใชต้วัช้ีวดัเม่ือตอ้งการประเมินผลเท่านั้นแต่ควรจะใชต้วัช้ีวดัในการ

ติดตามการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีส าคญัส าหรับองคก์ารตวัช้ีวดัท่ีดีจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในองคก์ารซ่ึง

เป็นขอ้ท่ีควรระวงัในการก าหนดตวัช้ีวดั 
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     เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลการด าเนินงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆขององคก์รโดยน ามาเปรียบเทียบ

กบัเป้าหมายท่ีวางเอาไว ้โดยองค์กรสามารถน าผลการประเมินการด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงาน

ได ้ซ่ึงตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานท่ีดีนั้นตอ้งสมัผสักบัวตัถุประสงคห์รือผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการและตอ้งสามารถวดัได้

จริงและเป็นตวัช้ีวดัท่ีองค์กรสามารถควบคุมได ้โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของวตัถุประสงค์ท่ีวางเอาไวแ้ละสามารถโน้ม

นา้วใหทุ้กคนในองคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียเช่ือถือ ( Johnstone  1987 อา้งถึง เอกวินิจ  พรหมรักษา , 2555 )                                                                                

3. วธิีการศึกษา (Methodology) 

     การศึกษาเร่ือง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการอนุมติัสินเช่ือโดยใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนัศึกษาเฉพาะ

กรณีธนาคารออมสินเขตขอนแก่น1 ไดก้ าหนดวิธีการศึกษาเชิงส ารวจโดยใช้แบบสัมภาณ์เป็นเคร่ืองมือในการ

รวบรวมขอ้มลูของการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงมีวิธีการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆดงัน้ี 

3.1  ประชากร 

     จ านวน 7 สาขา ดงัน้ี สาขาขอนแก่น สาขามะลิวลัย ์สาขาประตูน ้ าขอนแก่น สาขาศูนยร์าชการ สาขาเซ็นทรัล

พลาซ่าขอนแก่น สาขาย่อยมหาวิทยาลยัขอนแก่นและสาขาศรีจนัทร์ ผูจ้ดัการธนาคารออมสินสาขา จ านวน 7 คน 

พนกังานวิเคราะห์สินเช่ือเขต จ านวน 10 คนและพนกังานปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานดา้นสินเช่ือ จ านวน 28 คน รวม

ทั้งหมด 45 คน 

3.2 กลุ่มตวัอย่าง 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดข้อ้มูลจากผูจ้ดัการธนาคารออมสินสาขา พนกังานวิเคราะห์สินเช่ือเขต 

และพนักงานปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานด้านสินเช่ือสาขาในเขตจังหวดัขอนแก่น จ านวน 10 คน เพราะใช้แบบ

สมัภาษณ์ในการเกบ็ขอ้มลู 

3.3 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

     ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสัมภาษณ์ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนตามวตัถุประสงค์ใน

การศึกษา ซ่ึงมีทั้งแบบปลายเปิดและแบบสมัภาษณ์ปลายปิด แบบสมัภาษณ์ปลายเปิดแบ่ง 3 ส่วนดงัน้ี 

     ส่วนที่ 1  มีจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์จ านวน 10 คน โดยมีผูจ้ ัดธนาคารออมสินสาขา จ านวน 2 คน,พนักงาน

ปฏิบติัการวิเคราะห์สินเช่ือระดบั 2-7 จ านวน 3 คนและพนกังานปฏิบติัการสินเช่ือระดบั 2-7 จ านวน 5 คน 

     ส่วนที่ 2  เป็นค าถามเก่ียวกบัความเขา้ใจของพนกังานเก่ียวกบันโยบายเป้าหมายสาขา จ านวนสินเช่ือท่ีอนุมติั 
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     ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางในการปรับปรุงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการอนุมติัสินเช่ือโดยใช้

หลกัทรัพยค์  ้าประกนั โดยส่วนท่ีหน่ึงเป็นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและขั้นตอนการใหบ้ริการสินเช่ือโดย

ใช้หลกัทรัพยค์  ้ าประกนั ค าถามเก่ียวกบัโครงสร้างการท างานการสนับสนุนให้มีการอบรมและพฒันาพนักงาน

ปฏิบติัการสินเช่ือ  รวมไปถึงการเปิดค าถามเพ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการสินเช่ือโดยใชห้ลกัทรัพยค์  ้ า

ประกนัปัญหาและอุปสรรค รวมถึงขอ้เสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการอนุมติัสินเช่ือโดยใชห้ลกัทรัพยค์  ้า

ประกนัและความคิดเห็นเพ่ิมเติมในการปฏิบติังานดา้นสินเช่ือ 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย (Results and Discussion) 

     การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการอนุมติัสินเช่ือโดยใช้หลกัทรัพยค์  ้ าประกนั กรณีศึกษา
ธนาคารออมสินในเขตขอนแก่น1 จงัหวดัขอนแก่น ไดน้ าเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน 

ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไปของผูท่ี้ปฏิบติังานในต าแหน่งงานดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสินในเขต    

ขอนแก่น1   จงัหวดัขอนแก่น 

จากการศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไป ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังานใน

ต าแหน่งดา้นสินเช่ือ และต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนัปรากฏผลการวิเคราะห์ดงัน้ี 

ด้านเพศ 

ผูท่ี้ปฏิบติังานในต าแหน่งดา้นสินเช่ือ ธนาคารออมสินในเขตขอนแก่น1 จงัหวดัขอนแก่น ส่วนใหญ่แลว้จะเป็น

เพศหญิงในการปฏิบติังาน และเพศชาย 

ด้านอายุ 

ผูท่ี้ปฏิบติังานในต าแหน่งดา้นสินเช่ือ ธนาคารออมสินในเขตขอนแก่น1 จงัหวดัขอนแก่น ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหวา่ง 36-45 ปี รองลงมาคือ 25-35 ปี และอาย ุ46 ปีข้ึนไป 

ระดบัการศึกษา   

ผูท่ี้ปฏิบติังานในต าแหน่งดา้นสินเช่ือ ธนาคารออมสินในเขตขอนแก่น1 จงัหวดัขอนแก่น ส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท 
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ส่วนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานใหบ้ริการสินเช่ือ และขอ้มลูเก่ียวกบัการใหบ้ริการ

สินเช่ือ 

ต าแหน่งผูจ้ดัการธนาคารออมสิน พบวา่มีระดบัความรู้และความเขา้ใจในการปฏิบติังานใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ มี

ความรู้ ความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในการพิจารณาสินเช่ือในแต่ละคร้ัง วตัถุประสงคข์องการขอกู ้จะท าใหก้ารวิเคราะห์

สินเช่ือเป็นไปอย่างมีเหตุผล ในการพิจารณาสินเช่ือมีความทนัสมยั มีความรู้ ความเขา้ใจในการน าคุณสมบติัและ

ประวติัส่วนตวั พิจารณาค าขอสินเช่ือ การกลัน่กรองและวิเคราะห์สินเช่ือต่างๆ เม่ือรวมความรู้ความเขา้ใจในการ

ปฏิบติังานใหบ้ริการสินเช่ือ  

ต าแหน่งพนักงานปฏิบติัการวิเคราะห์สินเช่ือ พบว่ามีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานในดา้นสินเช่ือเป็น

อยา่งดีท าใหใ้นการวิเคราะห์สินเช่ือสามารถวิเคราะห์ไดต้ามวตัถุประสงคข์องการขอกูแ้ละสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ได ้ ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ลูกคา้แต่ละรายตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการท างานรวมทั้งอายุการ

ท างานของพนักงานวิเคราะห์สินเช่ือแต่ละคน  ในส่วนของโครงสร้างการบริหารงานธนาคารเพ่ืออ านวยการ

ให้บริการสินเช่ือพนักงานวิเคราะห์สินเช่ือเข้าใจโครงสร้างเป็นอย่างดีแต่อาจท าให้เกิดความล่าช้าได้เพราะมี

ขั้นตอนในการด าเนินงานหลายขั้นตอนรวมทั้งการประสานงานกบัสาขาท่ียื่นกูด้ว้ย 

ต าแหน่งพนักงานปฏิบติัการสินเช่ือ พบว่ามีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานดา้นสินเช่ือระดบัปานกลาง

เน่ืองจากอายุของพนกังานสินเช่ือส่วนใหญ่อายุ 25-30 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีท าใหย้งัขาดประสบการณ์

การท างาน รวมทั้งยงัไม่เขา้ใจโครงสร้างการบริหารงานธนาคารออมสิน 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานดา้นการใหบ้ริการสินเช่ือบุคคล  

ต าแหน่งผูจ้ดัการธนาคารออมสินให้ความส าคญัมากในการพิจารณาจดัสรรเป้าหมายสินเช่ือโดยใชห้ลกัทรัพย์

ค ้าประกนัของส านกังานภาคท่ีจดัให้สาขา ปัญหาในการให้บริการสินเช่ือของธนาคาร สาเหตุท่ีท าให้ลูกคา้ผูกู้ไ้ม่

สามารถช าระหน้ีคืนให้กบัธนาคาร จากการพิจารณาเน่ืองจากมีการปล่อยเงินกูจ้  านวนมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพ

การติดตามหน้ีลดลง และเหตุผลจากพนกังานมีจ านวนจ ากดั ซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินการติดตามหน้ีในระดบัต่างๆ 

เช่น การติดตามทวงหน้ี การประนอมหน้ี การส่งหน้ีใหส้ านกังานหน้ีด าเนินการ 

ต าแหน่งพนกังานปฏิบติัการวิเคราะห์สินเช่ือ ใหค้วามส าคญัในการจดัสรรเป้าหมายสินเช่ือโดยใชห้ลกัทรัพยค์  ้า

ประกนัของส านกังานภาคจดัให ้เพราะถือวา่เป็นตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของพนกังาน สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาใน

การใหบ้ริการสินเช่ือเน่ืองจากจ านวนงานมีปริมาณท่ีมากกว่าพนกังานวิเคราะห์สินเช่ือท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการ

อนุมติัสินเช่ือ รวมทั้งในการวิเคราะห์สินเช่ือตอ้งการเอกสารเป็นจ านวนมากในการประกอบการพิจารณาจึงท าให้

เกิดความล่าชา้เพ่ิมข้ึนได ้
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ต าแหน่งพนกังานปฏิบติัการสินเช่ือ ให้ความส าคญัในการจดัสรรเป้าหมายสินเช่ือโดยใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั

ของส านกังานภาคจดัมาใหใ้นระบบปานกลางเน่ืองจากยงัไม่มีความเขา้ใจกระบวนการด าเนินการในการใหบ้ริการ

ท าใหข้ั้นตอนเกิดความล่าชา้และไม่ทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่สามารถช าระหน้ีคืนแก่ธนาคารได ้

5. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 

     พนกังานท่ีปฏิบติังานให้บริการสินเช่ือของธนาคารออมสินในเขตขอนแก่น1 จงัหวดัขอนแก่น มีความรู้ความ

เขา้ในการในให้บริการสินเช่ือ เห็นดว้ยในส่วนโครงสร้างการบริหารงานของธนาคารเพ่ืออ านวยต่อการให้บริการ

สินเช่ือ การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวางแผนก าหนดเป้าหมายในการใหบ้ริการสินเช่ือของธนาคารและเห็นดว้ยใน

การพิจารณาสินเช่ือบุคคลของธนาคาร 

     ผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆ ความส าคัญในแต่ละด้านพบว่า พนักงานท่ีปฏิบัติงานในด้านสินเช่ือได้ให้

ความส าคญัดงัน้ี 

1 การพิจารณาจดัสรรเป้าหมายสินเช่ือบุคคลของส านักงานภาคท่ีจดัสรรให้สาขา ควรพิจารณาปัจจยั
การอ่ิมตวัของกลุ่มเป้าหมาย ลกัษณะภูมิศาสตร์ของประชากรและสภาพเศรษฐกิจ การแข่งขนัของ
สถาบนัการเงินในแต่ละทอ้งท่ี จ านวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี 

2 ปัญหาการใหบ้ริการสินเช่ือของธนาคาร ปัญหาลูกคา้ผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหน้ีคืนใหแ้ก่ธนาคาร ปัญหา
เก่ียวกับพนักงานให้บริการสินเช่ือ ปัญหาความไม่เพียงพอต่ออาคารสถานท่ี ปัญหาขั้นตอนการ
ใหบ้ริการยุง่ยาก ปัญหาการใหบ้ริการสินเช่ือบุคคลมีความเส่ียงสูง 

3 สาเหตุท่ีท าให้ลูกคา้ผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหน้ีคืนให้กบัธนาคาร ลูกคา้ผูกู้น้  าเงินไปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์
ลกูคา้ผูกู้ไ้ม่สามารถน าเงินมาช าระตามก าหนด การด าเนินคดีไม่มีประสิทธิภาพ 

4 ปัญหาเก่ียวกบัพนกังานปฏิบติังาน จ านวนพนกังานไม่พอเพียงพอ พนกังานมีหนา้ท่ีหมุนเวียนกนั 
5 บ่อยพนกังานขาดความตอ้งการท่ีจะกา้วหนา้ พนกังานขาดความกระตือรือร้น  
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Study of Factor Affecting Overweight Product of Multilane Machine 
in Filling Process Using Lean Six Sigma 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีเป็นการประยุกต์ใชเ้ทคนิคลีนซิกซ์ซิกม่า เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดผลิตภณัฑ์ท่ีมีน ้ าหนกัเกิน 
โดยมีการวดัและวิเคราะห์สาเหตุท่ีอาจจะเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์มีน ้าหนกัเกิน พร้อมทั้งตั้งสมมุติฐานและ
ท าการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติยืนยนัสาเหตุนั้นๆ ว่าเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ท่ีมีน ้ าหนักเกินอย่างมี
นยัส าคญั ซ่ึงพบว่ามี 3 สาเหตุท่ีมีนยัส าคญัท าให้เกิดผลิตภณัฑท่ี์มีน ้ าหนกัเกิน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการในการแกไ้ขแต่ละสาเหตุ 
 
ค าส าคัญ: ผลิตภัณฑ์ท่ีมีน า้หนักเกิน, ลีนซิกซ์ซิกม่า, กระบวนการบรรจุ, เคร่ืองด่ืมผง, สมมติุฐาน 
 

Abstract 
This independent study is to apply Lean Six Sigma methodology to study factor that impact to overweight 
product. There are measurements and analyzing for any possible causes that may be key driver incurred to 
overweight product along with setting up hypothesis and testing of Statistical Hypothesis in order to guarantee 
and ensure that those causes are significant factors to overweight product. In the study found that 3 significant 
factors were the causes incurred to overweight product. The suggestions for improvement or actions are 
presented to be the way to improve process. 
 
Keywords: Overweight Product, Lean Six Sigma, Filling Process, Powdered Beverage, Hypothesis 
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1. บทน า 
     อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมผง (Powdered Beverage) เป็นอุตสาหกรรมอาหารประเภทเคร่ืองด่ืม ท่ีปัจจุบันมีการ
แข่งขนัสูง มีภาวะคุกคามจากสินคา้ทดแทนมาก (Threat from Substitute Product) เช่น น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม เคร่ืองด่ืม
เพ่ือสุขภาพ เคร่ืองด่ืมประเภทชาและกาแฟ เป็นตน้ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรม (Industry Environment) 
และความตอ้งการของลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงท าใหผู้ผ้ลิตต่างก็พยายามท่ีจะหาวิธีการสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Competitive Advantage) รวมถึงการน าเทคโนโลยีการผลิตหรือแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Plans) ต่างๆ มาใช้ เพ่ือรักษาส่วนแบ่งการตลาดนั้นหรือครอบครองส่วนแบ่งการตลาดให้ไดม้ากท่ีสุด  และส่ิง
ส าคญัคือเพ่ือใหต้น้ทุนจากการด าเนินธุรกิจเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด  
     อย่างไรก็ตาม พบว่าบริษทัก าลงัเผชิญกบัปัญหาการสูญเสียวตัถุดิบจากผลิตภณัฑ์ท่ีมีน ้ าหนกัเกิน (Overweight 
Product) คิดเป็นมูลค่า 24 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 1.17% ของมูลค่าท่ีผลิตในปี 2557 โดยสามารถจ าแนกตามรูปแบบ
ของซองไดด้งัน้ี ประเภทซองใหญ่สูญเสีย 4 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 0.2% ประเภทซองเล็ก (Sachet) 17.6 ลา้นบาท
หรือคิดเป็น 0.86% และประเภทอ่ืนๆ 2.3 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 0.11% 
     ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาการลดผลิตภณัพ์ท่ีมีน ้ าหนักเกิน (Overweight Product Reduction) โดยจะ
มุ่งเนน้ท่ี ประเภทซองเลก็ (Sachet) เน่ืองจากมีสัดส่วนปริมาณการผลิตท่ีมากท่ีสุด และยงัเกิดน ้าหนกัเกินมากท่ีสุด 
โดยในการศึกษาจะมุ่งเนน้การใชเ้ทคนิคลีนซิกซ์ซิกม่า (Lean Six Sigma) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ 
รวมถึงแนวทางการปรับปรุง (Improve) และวิธีการควบคุมกระบวนการ (Control) ของการเกิดผลิตภัณพ์ท่ีมี
น ้ าหนกัเกินในกระบวนการบรรจุ (Filling Process) ผลิตภณัฑป์ระเภทซองเลก็ (Sachet) ขนาด 25 กรัม ท่ีผลิตจาก
เคร่ืองมลัติเลน (Multilane Machine) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบรรจุให้เกิดผลิตภณัพ์ท่ีมี
น ้าหนกัเกินนอ้ยท่ีสุด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.2.1 แผนภูมพิาเรโต (Pareto Chart) 

     แผนภูมิพาเรโตเป็นเคร่ืองมือทางสถิติท่ีอีกตวัท่ีมกัถกูน ามาใชใ้นการแจกแนกและเรียงล าดบัความส าคญัส่ิงท่ีเรา

สนใจหรือพิจารณา โดยแผนภูมิน้ีจะอาศยัหลกัการพาเรโต (Pareto Principle) คือ “ส่ิงท่ีมีความส าคัญมากจ านวน

น้อย (The Vital Few) และส่ิงท่ีมีความส าคัญเพียงเล็กน้อยจ านวนมาก (The Trivial Many)” เพ่ือให้เราสามารถ

ตดัสินใจ มุ่งเนน้และใหค้วามส าคญักบัส่ิงท่ีมีความส าคญัมากก่อน 

     Jaran (1992) ไดท้ าการศึกษาและพบวา่ การตดัสินใจหลกัการพาเรโต คือ กฎ 80 – 20 ซ่ึงหมายความวา่ “ปัญหา

ท่ีมีความส าคัญมากจ านวน 80% มักจะมีสาเหตุมาจากจ านวน 20% ของสาเหตุท้ังหมด ในขณะท่ีจ านวนสาเหตุท่ี

เหลือประมาณ 80% จะมีผลต่อปัญหาท่ีมีความส าคัญน้อยอีกจ านวน 80% ของปัญหา” 

2.2.2 แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือแผนผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) 

     กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ (2549) แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึง



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      1019  
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุ (Cause) ทั้งหมดท่ีเป็นไปได ้เพ่ือหาสาเหตุรากเหงา้ของปัญหา

นั้น และยงัสามารถกบักิจกรรมการแกปั้ญหาแบบกลุ่มในการจดัล าดบัและความสัมพนัธ์ของสาเหตุและปัญหา ใน

รูปของสมมติฐานท่ีไดม้าจากการระดมสมอง (Brainstorming) แผนผงัสาเหตุและผลไดรั้บการพฒันาข้ึนคร้ังแรกใน

ปี ค.ศ. 1943 โดย ศ. Kauru Ishikawa อดีตศาสตราจายแ์ห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว 

     เม่ือมีแผนผงัสาเหตุและผลถูกน าไปใชอ้ย่างกวา้งขวาง และมีลกัษณะโครงสร้างคลา้ยกบักา้งปลา ดงันั้นจึงอาจ

เรียกแผนผงัน้ีอีกช่ือว่า แผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) หรือแผนผงัอิชิ-กาว่า (Ishikawa Diagram) เพ่ือเป็น

เกียรติแก่ผูริ้เร่ิม 

2.2.3 แผนภาพกล่อง (Box Plot) 

     แผนภาพกล่อง (Box Plot) เป็นรูปภาพท่ีแสดงขอ้มูลทางสถิติท่ีแสดงค่าเฉล่ียและการกระจายของขอ้มลูพร้อม

กนัไดห้ลายตวั ส่วนใหญ่ท่ีแสดงจะมี 5 ตวัคือ ค่าเฉล่ีย (Mean หรือ Median) ควอไทลท่ี์ 1 และ 3 (เท่ากบัเปอร์เซ็น

ไทลท่ี์ 25 และ 75 ตามล าดบั) และค่าสูงสุดและต ่าสุด ท าใหส้ามารถเทียบค่าทางสถิติดงักล่าวในแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง

ไดง่้ายข้ึน 

2.2.4 ฮิสโตแกรม (Histogram) 

     กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ (2549) ไดใ้หค้วามหมายของฮิสโตแกรมวา่ “กราฟท่ีแสดงความผันแปรของข้อมลู 

แนวโน้มสู่ศูนย์กลาง ค่าการกระจาย และรูปทรงของการผันแปร” ซ่ึงฮิสโตแกรมไดรั้บการพฒันาคร้ังแรกโดยนกั

สถิติชาวฝร่ังเศส ช่ือ A.M. Guerry 

2.2.4.1 การสร้างฮิสโตแกรม 

     ขั้นตอนที่ 1 ท าการรวบรวมขอ้มลู ท่ีจะตอ้งมาจากกระบวนการเดียวกนั โดยจ านวนขอ้มลูตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 30 ตวั 

เพราะถา้ขอ้มลูนอ้ยเกินไปอาจจะท าใหไ้ม่สามารถรูปทรงของการผนัแปรไดช้ดัเจนและอาจท าใหก้ารอธิบายเกิด

ความคลาดเคล่ือนได ้

      ขั้นตอนที่ 2 ท าการหาค่าพิสยั (Range) ของขอ้มลู คือ  ค่าความแตกต่างระหวา่งคะแนนสูงสุดกบัคะแนนต ่าสุด

ในขอ้มูล ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

พิสยั (Range)  = ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด    (2.1) 

      ขั้นตอนที่ 3 พิจาณาจ านวนชั้นส าหรับการสร้างตารางการแจกแจงความถ่ี โดยในการก าหนดจ านวนชั้นมิไดมี้

ขอ้ก าหนดท่ีตายตวัเสมอไป เพียงแต่ถา้ก าหนดจ านวนชั้นนอ้ยไปอาจท าใหไ้ม่สามารถตีความจากรูปทรงของฮิสโต

แกรมได ้และในขณะเดียวกนัถา้ก าหนดจ านวนชั้นมากเกินไปอาจท าใหรู้ปทรงของฮิสโตแกรมมีการกระจายมาก

เกินจนไม่สามารถอ่านหรือตีความได ้ 
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    ขั้นตอนที่ 4 ท าการหาขนาดของอนัตรภาคชั้น (Class Interval) โดยท่ี 

ขนาดอนัตรภาคชั้น   =        (2.2) 

    ขั้นตอนที่ 5 สร้างตารางแจกแจงความถ่ี โดยน าขอ้มูลท่ีมีแจกแจงลงในแต่ละชั้นของขอ้มูล 

    ขั้นตอนที่ 6 น าตารางแจกแจงความถ่ีท่ีไดม้าท าฮิสโตแกรม โดยให ้แกน X เป็นขนาดของอนัตรภาคชั้นแต่ละชั้น 

และแกน Y เป็นขนาดของความถ่ีของแต่ละชั้นของขอ้มลู ดงัตวัอยา่งฮิสโตแกรมรูปท่ี 2.2 

2.2.5 การทดสอบสมมุตฐิานเชิงสถิต ิ(Test of Statistical Hypothesis) 

    กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ (2549) เป็นการตดัสินใจในทางสถิติปะเภทก่อนการทดลอง ท่ีมีสภาวะการณ์เกิดข้ึน

เองตามธรมชาติ ไม่จ ากดัจ านวน แต่ตอ้งการการตดัสินใจวา่เป็นไปตามสภาวะท่ีก าหนดหรือไม่ 

    กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ (2549) “สมมติฐานเชิงสถิติ หมายถึง ข้อความท่ีแสดงถึงความเป็นจริงท่ีอาศัยความ
เช่ือจากมาตรฐานประสบการณ์ในอดีต ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ โดยสมมติุฐานเหล่านีจ้ะได้รับการทดสอบเพ่ือหา
หลกัฐานจากข้อเท็จจริงไปแย้งหรือยืนยันผล” 

    สมมุติฐานเชิงสถิติจะประกอบไปดว้ย 2 ลกัษณะดงัน้ี 

     (1) สมมุติฐานหลกั (Null Hypothesis) แทนดว้ยสญัลกัษณ์ H0 เป็นสมมุติฐานท่ีแสดงถึงความเป็นกลาง เท่ากนั 

     (2) สมมุติฐานทางเลือกหรือสมมุติฐานรอง (Alternative Hypothesis) แทนดว้ยสญัลกัษณ์ Ha หรือ H1 เป็น

สมมุติฐานท่ีตรงขา้มกบัสมมุติฐานหลกัเสมอ 

2.2.5.1การตั้งสมมุตฐิาน 

     ในการทดสอบจะใชต้วัอยา่งในการประกอบดงัน้ี คือ ฝ่ายซ่อมบ ารุงก าลงัจะศึกษาอุณหภูมิของน ้าท่ีเขา้เคร่ืองท า

ความเยน็ (Chiller) ซ่ึงมีค่ามาตรฐานคือ 20 C แต่มกัไดรั้บการแจง้เก่ียวกบัปัญหาอุณภูมิหอ้งท่ีไม่ตรงตามค่าท่ีตั้ง

ไวเ้สมอๆ ฝ่ายซ่อมบ ารุงจึงตอ้งการพิสูจนปั์ญหาดงักล่าว โดยตอ้งท าการตดัสินใจวา่อุณหภูมิของน ้าท่ีเขา้เคร่ืองท า

ความเยน็ (Chiller) เท่ากบัค่ามาตรฐาน 20 C หรือไม่ ซ่ึงปัญหาน้ีสามารถการตั้งสมมุติฐาน ไดด้งัน้ีคือ 

     สมมุติฐานหลกั (H0) : µ = 20 C (อุณหภูมิของน ้าท่ีเขา้เคร่ืองท าความเยน็เท่ากบั 20 C) 

     สมมุติฐานรอง (H1) : µ ≠ 20 C (อุณหภูมิของน ้าท่ีเขา้เคร่ืองท าความเยน็ไม่เท่ากบั 20 C) 
2.2.5.2 ระดบันัยส าคัญ (Level of Significance) และระดบัความเช่ือมั่น (Confidence Level) 

    ระดบันยัส าคญั (Level of Significance) แทนดว้ยสญัลกัษณ์ alpha (α) เป็นค่าหรือระดบัท่ีก าหนดขอบเขตของ 

ความคลาดเคล่ือน โดยจะเป็นค่าท่ีจะบอกวา่จะยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานหลกัและสมมุติฐานหลกัรอง  

    ระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) แทนดว้ยสญัลกัษณ์ 1 – α คือ เม่ือก าหนด α = 0.05 (หรือ 5%) จะมีระดบั

ความเช่ือมัน่ท่ี 95% เป็นตน้โดยทัว่ไปจะนิยมใชท่ี้ α = 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% แต่ถา้เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

ชีวิตหรือมีผลกระทบร้ายแรง เช่น การผา่ตดั การบิน การทดลองยา จะใช ้α = 0.01 หรือระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% 
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2.2.5.3 ค่าพ ี(P-value) 

    ค่า P - Value น้ีจะอา้งอิงอยู่กบั  α  โดยท่ี P-Value คือค่าจริง (Actual) ของ Probability ซ่ึงไดจ้ากการค านวณ 

ส่วน α คือเสน้ก าหนด หรือจุดแบ่งระหวา่งการยอมรับ หรือปฏิเสธสมมติฐานหลกั ซ่ึงกคื็อ Probability เหมือนกนั  

เราจะยอมรับสมมติฐานหลกั ถา้ P-Value มากกวา่ α และปฏิเสธ ถา้ P-Value เท่าหรือนอ้ยกวา่ เช่น ในกรณีท่ี

ก าหนด α = 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% เราจะยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) เม่ือ P-value > 0.05 เป็นตน้ 

 2.2.5.4 การตดัสินใจในการทดสอบสมมุตฐิานทางสถิตแิละ Type of Error 

     (1) ยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) เม่ือสมมุติฐานนั้นเป็นจริง คือตดัสินถกูตอ้ง 

     (2) ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) เม่ือสมมุติฐานนั้นเป็นจริง คือตดัสินผิดพลาดแบบ Type I 

     (3) ยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) เม่ือสมมุติฐานนั้นเป็นเทจ็ คือตดัสินผิดพลาดแบบ Type II 

     (4) ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) เม่ือสมมุติฐานนั้นเป็นเทจ็ คือตดัสินถกูตอ้ง 

    Type I Error หรือ α–Risk มีความรุนแรงและเกิดผลกระทบมากกวา่แบบ Type II เช่น ศาลตดัสินใหผู้บ้ริสุทธ์ิ

เป็นผูมี้ความผิด ฝ่ายคุณภาพตดัสินของดีวา่เป็นของเสีย (Defect) เป็นตน้ ซ่ึงสามารถเรียกไดว้า่เป็น Producer Risk 

    Type II Error หรือ β–Risk มีความรุนแรงและเกิดผลกระทบนอ้ยกวา่แบบ Type I เช่น ศาลตดัสินวา่ผูก้ระท า

ความผิดไม่ตอ้งไดรั้บโทษ อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานยงัไม่เพียงพอ ฝ่ายคุณภาพตดัสินของเสีย (Defect) วา่เป็นของดี 

ซ่ึงสามารถเรียกไดว้า่เป็น Customer Risk 

2.2.6 การวเิคราะห์ความแปนปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) 

    เป็นเคร่ืองมือท่ีใชพิ้สูจน์หาความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (Mean) แต่จะใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างดงักล่าวโดยใช้

ค่า ความแปรปรวน (Variance) แทนท่ีจะใชค่้าเฉล่ียและ T-Test โดยก่อนท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช ้ANOVA ผู ้

วิเคราะห์จ าเป็นตอ้งท าการทดสอบความเป็นการกระจายแบบปกติของขอ้มลู (Normality test) วา่ขอ้มลูทุก

ประชากรมีการกระจายแบบปกติ และทดสอบความความแตกต่างของค่าความผนัแปร (Homogeneities of Variance 

Test) เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัทุกประชากร 

    จุดเด่นของ ANOVA คือ สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของประชากรไดพ้ร้อมกนัมากกวา่ 2 ประชากร วิเคราะห์ได้

มากกวา่ 1 ปัจจยั (Factor) และมีขอ้ก าหนดวา่ ขอ้มูลจะตอ้งมีการกระจายของขอ้มูลแบบปกติ (Normal distribution) 

และความแปรปรวน (Variation) ของขอ้มูล แต่ละประชากรจะตอ้งไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั เท่านั้น 

    กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ (2549) ไดส้รุปหลกัของ ANOVA ไวว้า่ “เป็นการหาความแปรปรวนโดยรวม แลว้แยก
ออกเป็นความแปรปรวนเน่ืองจากทรีตเมนตแ์ละความแปรปรวนเน่ืองจากสาเหตุท่ีไม่ไดรั้บการควบคุมซ่ึงหมายถึง
รีพีททะบิลิต้ี (Repeatability) แลว้พิจารณาเทอมความแปรปรวนเน่ืองจากทรีตเมนตว์า่มีปปริมาณมากหรือไม่ เม่ือ
เทียบกบัผลจากสาเหตุท่ีไม่สามารถควบคุมไดใ้นระหวา่งเง่ือนไขจากการทดลองหรือรีโปรดิวซิบิลิต้ี 
(Reproducibility)” 
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2.2.6.1 ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูลด้วย ANOVA 

    กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ (2549) ไดแ้นะน าขั้นตอยในการวิเคราะห์ดงัน้ี “การวิเคราะห์ข้อมลูด้วย ANOVA 

จะต้องเร่ิมต้นด้วยการตรวจสอบคุณภาพของข้อมลูก่อนว่าได้รับการเกบ็จากสภาวะควบคุมหรือไม่ โดยการ

วิเคราะห์ความถกูต้องของตัวแบบ แล้วจึงตรวจสอบด้วย R-Square จากน้ันจึงท าการวิเคราะห์ ANOVA” 

     (1) การวเิคราะห์ความถูกต้องของตวัแบบ (Model Adequacy Checking) 

     (1.1) ใหพิ้จารณาท่ี I Chart ดงัรูปที่ 2.1 (1) โดยพิจารณาวา่ขอ้มลูมีการสุ่มอยูภ่ายใตพิ้กดัควบคุมหรือไม่ โดย

แผนภูมิ I Chart น้ีจะมีความหมายกต่็อเม่ือ มีการป้อนขอ้มลูตามล าดบัของการทดลอง มิฉะนั้นจะไม่สามารถอ่านค่า

ความสุ่มได ้และเม่ือขอ้มลูแสดงลกัษณะไม่สุ่ม จะตอ้งคน้หาสาเหตุแลว้ด าเนินการแกไ้ขก่อน 

 

รูปที่ 2.1 ตวัอยา่งการวิเคราะห์ความถกูตอ้งของตวัแบบ (Model Adequacy Checking) 

ท่ีมา: http://statland.org/Software_Help/Minitab/MTB1way.htm 

     (1.2) ใหพิ้จารณาท่ี Normal Probability Plot หรือฮิสโตแกรม ดงัรูปที่ 2.1 (2) โดยพิจารณาวา่ขอ้มลูแสดง

เสน้ตรง 1 เสน้หรือไม่ ซ่ึงจะหมายถึงขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติหรือขอ้มลูมาจากการ setting ค่อนขา้งดี 

     (1.3) ใหพิ้จารณาท่ี Residual versus Fitted Value ดงัรูปที่ 2.1 (3) โดยดูการกระจายตวัหรือผนัแปรของแต่ละจุด

ขอ้มลูวา่มีความผนัแปรสม ่าเสมอรอบค่าศูนยห์รือไม่ โดยกรณีท่ีมีความผนัแปรไม่แตกต่างกนั จะท าใหส้ามารถหา

ค่าความผนัแปรร่วม (Pooled) เพ่ือใชวิ้เคราะห์ค่า F ใน ANOVA ได ้

     (2) การวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R-Square) 

    ท าการวิเคราะห์ R-Square ซ่ึงค่า R-Squared คือ ค่าความผนัแปรของตวัแปรตอบสนองท่ีสามารถอธิบายไดมี้อยู่

ในตวัแบบเชิงเสน้น้ีก่ีเปอร์เซ็นต ์ เป็นตวัสถิติท่ีใชว้ดัวา่ตวัแบบคณิตศาสตร์ท่ีไดน้ี้มีความสมรูปกบัขอ้มลูมากนอ้ย

อยา่งไร หรือรู้จกักนัในอีกความหมายหน่ึงวา่เป็นค่าสมัประสิทธ์ิแสดงการตดัสินใจ (Coefficient of Determination) 

เกิดจากความผนัแปรทั้งหมดของขอ้มูล โดยทัว่ไปแลว้ ค่า R-Squared สูงๆ หมายความวา่ ตวัแบบคณิตศาสตร์นั้นดี 

(เหมาะสมกบัขอ้มูล) ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี 2.3 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      1023  
 

R-Squared =      (2.3)  

  จากรูปที่ 2.2 (1) มีค่า R-Square = 74.69% (สามารถค านวณไดจ้าก 475.76 / 636.96 ) ซ่ึงค่า R-Square ยิ่งมี

ค่าสูงจะแสดงวา่แบบการทดลองดี ส่วนในกรณีท่ี R-Square มีค่าต ่าจะตอ้งกลบัไปออกแบบการทดลองใหม่โดย

เพ่ิมการบลอ็ค (Blocking) ในการกนัแหล่งความผนัแปรท่ีไม่สามารถควบคุมออกไปได ้

 

รูปที่ 2.2 ตวัอยา่งผลจากการวิเคราะห์ ANOVA 

ท่ีมา: https://onlinecourses.science.psu.edu/stat503/node/13 

     (3) การวเิคราะห์ ANOVA 

    พิจารณาจากค่า P-value ดงัรูปที่ 2.2 (2) วา่มีค่าเป็นอยา่งไร จากตวัอยา่งพบวา่มีค่านอ้ยมาก คือ 0.000 แสดงวา่

การทดสอบ F Test หรือ Variance Ratio รูปที ่2.2 (3) มีค่าสูงมาก สรุปวา่ ท่ี P-value = 0.000 คือจะปฏิเสธ Null 

Hypothesis (H0) หรือยอมรับ Alternative Hypothesis (H1) หรือจากท่ีกล่าวในขา้งตน้ ANOVA เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

พิสูจนห์าความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (Mean) ดงันั้นจากตวัอยา่งดงัรูปที่ 2.2 คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ของ Level ท่ี 15, 20, 

25, 30, 35 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั และถา้พิจารณาการทบัซอ้นกนัในแต่ละ Level ดงัรูปที ่ 2.2 (4) 

สามารถบอกไดว้า่ Level 15 และ 35 มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั หรือ Level 15 มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนักบั Level 20, 

25,30 เป็นตน้ 

 

3. วธิีการศึกษา 
3.1การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ใช้วิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดและลึก 
สามารถช้ีชดัถึงปัญหาไดอ้ย่างชดัเจน ประกอบดว้ย ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัร (Operator) จ านวน 3 คน หัวหนา้กะฝ่าย
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ผลิต (Production Line Leader) จ านวน 3 คน และช่างซ่อมบ ารุง (Technician) จ านวน 2 คน ผ่านการระดมสมอง 
(Brainstorm) การสงัเกต (Observe) และ Focused Group 
 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     3.3.1 ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data)  
     จะใชว้ิธีการระดมสมอง (Brainstorm) การสังเกต (Observe) และ Focused Group ในการวิเคราะห์สาเหตุโดยใช้
แผนภูมิกา้งปลา (Fishbone Diagram) โดยจะใช้ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัร (Operator) หัวหน้ากะฝ่ายผลิต (Production 
Line Leader) และช่างซ่อมบ ารุง (Technician) เป็นกลุ่มประชากร โดยจะก าหนดปัญหาจาก ขั้นตอนก าหนดปัญหา 
(Define) ขา้งตน้ 
     3.3.2 ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) 
     ใชก้ารดึงขอ้มูลจาก ฐานขอ้มูล ซ่ึงเป็นระบบท่ีเก็บฐานขอ้มลูน ้าหนกัผลิตภณัฑป์ระเภทซองเลก็ (Sachet) ขนาด 
25 กรัม ท่ีผลิตจากกระบวนการบรรจุ (Filling Process) โดยเคร่ืองมลัติเลน (Multilane Machine) โดยจะท าการดึง
ข้อมูลย ้อนหลัง 6 เดือนของปี 2557 คือ มิถุนายน – ธันวาคม 2557 มาท าการวิ เคราะห์ดูลักษณะเฉพาะ 
(Characteristic) ของการเกิดผลิตภณัฑท่ี์มีน ้าหนกัเกิน (Overweight) 
 
3.3 ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
     3.3.1 ก าหนดปัญหา (Define Phase) 
     เป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งก าหนดปัญหา และเป้าหมายอยา่งชดัเจน ซ่ึงไปกล่าวไปในบทน าแลว้ 
     3.3.2 การวดั (Measure Phase) 
     (1) ท าการพิจารณาดูวา่ขอ้มลูท่ีรวบรวมมามี Baseline เป็นอยา่งไร 
     (2) ท าการวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการวดั และแสดงผลโดยวิเคราะห์โดยใชห้ลกัของการวิเคราะห์ระบบการวดั 
(Measurement System Analysis) ว่าเคร่ืองมือวดัท่ีใชใ้นการวดัค่าตวัอย่างท่ีสุ่มมาอยู่ในเกณฑท่ี์ยอมรับไดห้รือไม่ 
โดยพิจารณาท่ี Gage R&R วา่อยูท่ี่เท่าใด 
     (3) ท าการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability) ว่าก่อนการปรับปรุง กระบวนการมี
ความสามารถเพียงใด มีความแปรปรวน (Variation) มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงจะพิจารณาจากค่า Cpk หรือ Ppk 
     (4) ท าวดัค่าน ้ าหนักแต่ละ Lane เป็นอย่างไร โดยใช้ Box Plot เพ่ือพิจารณาความแปรปรวน (Variation) ใน 
(Within) แต่ละ lane เป็นอยา่งไร และพิจารณาแปรปรวน (Variation) ระหวา่ง (Between) lane เป็นอยา่งไร 
     3.3.3 การวิเคราะห์ (Analyze Phase) 
      (1) ท าการระดมสมอง (Brainstorm) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ ไดแ้ก่ แผนผงัสาเหตุและผล 
(Cause and Effect Diagram) หรือแผนภูมิกา้งปลา (Fishbone Diagram) เพ่ือมองหารากเหงา้ของปัญหาท่ีเป็นไปได ้ 
      (2) ท าการวดัระดบัของแต่ละสาเหตุโดยใช้ Cause and Effect Matrix และพาเรโต เพ่ือเรียงล าดบัความส าคญั
และเลือกสาเหตุท่ีผลกระทบมากไปท าการแกไ้ข 
      (3) ท าการตั้งสมมุติฐาน (Hypothesis Test) และทดสอบสมมุติฐาน (Test of Statistic Hypothesis) จากสาเหตุท่ี
เลือกมา เพ่ือพิสูจนแ์ละยืนยนัในทางสถิติวา่สาเหตุนั้นมีนยัส าคญัหรือไม่ 
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      (4) สรุปสาเหตุท่ีมีนยัส าคญัไปหาแนวทางการแกไ้ข 
     3.3.4 การปรับปรุง (Improve Phase) 
      (1) สาเหตุท่ีมีนยัส าคญัมาหาวิธีการแกไ้ข โดยอาจมีการปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัร วิธีการท างาน หรือวตัถุดิบ การ
สร้างมาตรฐานในการท างาน (Procedure หรือ Work Instruction) หรือประยกุตเ์คร่ืองมือของลีนไปใชแ้กปั้ญหา 
      (2) รวบรวมขอ้มลูหลงัการปรับปรุง เพ่ือดูวา่มีหลงัปรับปรุงเป็นอยา่งไร 
     3.3.5 การควบคุม (Control Phase) 
      หลงัจากท่ีเราไดแ้นวทางการแกปั้ญหาและไดน้ าไปใช้แลว้ จะตอ้งท าการควบคุมกระบวนการ โดยใช้ การ
ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control : SPC) เป็นตวัช่วยในการติดตามผล (Monitor) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 การก าหนดปัญหาและเป้าหมาย (Define Phase) 

     ในการก าหนดปัญหาน้ี ไดก้ล่าวไวใ้นบทน าขา้งตน้แลว้ คือ การลดผลิตภณัฑท่ี์มีน ้ าหนกัเกินของเคร่ืองมลัติเลน

ในกระบวนการบรรจุโดยใชเ้ทคนิคลีนซิกซ์ซิกม่า 

4.2 การวดั (Measure Phase) 

     4.2.1 Baseline ของขอ้มลู 

     เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมของปัญหาและมีความเป็นเชิงปริมาณมากข้ึน จึงไดน้ าขอ้มูลจากรายงานประจ าปี 2557 

ของแผนกการเงิน บริษทัมอนเดลีซ (ประเทศไทย) จ ากดั มาท าการแสดงผลผา่นกราฟเสน้ดงัรูปท่ี 4.1  

 
 

รูปที่ 4.1 เปอร์เซ็นของผลิตภณัฑท่ี์มีน ้าหนกัเกินของเคร่ืองมลัติเลนในกระบวนการบรรจุ ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง 

ธนัวาคม 2557 

ท่ีมา : รายงานประจ าปี 2557 ของแผนกการเงิน บริษทัมอนเดลีซ (ประเทศไทย) จ ากดั 

     4.2.2 ผลการวิเคราะห์ระบบการวดั (Measurement System Analysis) 
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     ในการศึกษาจะตอ้งวิเคราะห์ระบบการวดัดว้ยว่ามีความแปรปรวน (Variation) มากเพียงใด ซ่ึงจะส่งผลต่อความ

แม่นย  าและเท่ียงตรงของขอ้มูล โดยในการทดสอบและเคราะห์ระบบการวดัโดยอาศยัหลกัของ ANOVA ในการ

วิเคราะห์ Gage R&R ของเคร่ืองชัง่น ้าหนกัแบบ Static หมายเลข W-Y-15 ดงัรูปท่ี 4.2 

 

รูปที่ 4.2 การวิเคราะห์การวดั (MSA) ส าหรับเคร่ืองชัง่น ้าหนกัแบบ Static หมายเลข W-Y-15 

     4.2.3 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability) 

     จากรูปท่ี 4.3 พบวา่ค่า Cpk มีค่าอยูท่ี่ -0.08 หมายความวา่ค่า center ของขอ้มูลอยูน่อก Specification ท่ีค่า 24.1 – 

25.9 กรัม และจากค่าเฉล่ีย 26.093 กรัม ท าใหท้ราบวา่ท่ีค่ามาตรฐาน 25 กรัม กระบวนการมีผลิตภณัฑท่ี์มีน ้าหนกั

เกินในกระบวนการบรรจุคิดเป็น 4.37% 

 

 รูปที ่4.3 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability) 

     4.2.4 ค่าน ้าหนกัแต่ละ Lane โดยใช ้Box Plot 

     ท าการวิเคราะห์น ้าหนกัแต่ละ Lane ดงัรูปท่ี 4.5 พบวา่ Lane 1,4,6 มีค่าน ้ าหนกัอยู่ใน Specification แต่ก็ยงัถือว่า

เกินค่ามาตรฐานท่ี 25 เล็กน้อย ในขณะเดียวกัน Lane 2,3,5 มีค่าน ้ าหนักอยู่นอก Specification ซ่ึงเกินกว่าค่า

มาตรฐานท่ี 25 กรัมมาก อาจจะเป็นตวัหลกัท่ีท าใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์มีน ้ าหนกัเกินได ้ตอ้งท าการวิเคราะห์หาสาเหตุ

ในขั้นตอนถดัไป 
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     จากรูปท่ี 4.4 ยงัพบว่า แต่ละ Lane มีความแปรปรวนในแต่ละตวั (within lane) เล็กน้อย ในขณะท่ีความแปรปรวน

ระหวา่ง (Between) Lane มีค่ามากอยา่งชดัเจน ซ่ึงสามารถแบ่งได ้2 กลุ่มคือ กลุ่ม Lane 1,4,6 และ Lane 2,3,5 

 

รูปที่ 4.4 การวิเคราะห์น ้าหนกัแต่ละ Lane โดยใช ้Box Plot 

  อยา่งไรกต็ามพบวา่มี Outliers จ านวนมากใน Box Plot นั้นเป็นค่าขอ้มลูจริง ซ่ึงจะตอ้งไปท าการหาสาเหตุ

ในขั้นตอนถดัไป 

4.3 การวเิคราะห์ (Analyze Phase) 

     4.3.1 แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

     ท าการระดมสมอง (Brainstorm) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ ไดแ้ก่ แผนผงัสาเหตุและผล 

(Cause and Effect Diagram) หรือแผนภูมิกา้งปลา (Fishbone Diagram) เพ่ือมองหารากเหงา้ของปัญหาท่ีเป็นไปได  ้

ดงัรูปท่ี 4.5 

 

รูปที่ 4.5 การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผลกระทบ 

     4.3.2 เรียงล าดบัความส าคญัและเลือกสาเหตุโดยใช ้Cause and Effect Matrix และพาเรโต 

     ท าการน าสาเหตุท่ีไดจ้ากการระดมสมอง (Brainstorming) จากแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect 

Diagram) ดงัรูปท่ี 4.5 มาเรียงล าดบัความส าคญัและเลือกสาเหตุท่ีผลกระทบมากไปท าการแกไ้ข 
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     ผูท่ี้ใหค้ะแนนใน Cause and Effect Matrix มีทั้งส้ิน 8 คน ไดแ้ก่ ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัร (Operator) จ านวน 3 คน 

หวัหนา้กะฝ่ายผลิต (Production Line Leader) จ านวน 3 คน ช่างซ่อมบ ารุง (Technician) จ านวน 2 คน  

เกณฑก์ารใหค้ะแนนจะใหท่ี้ 1,3,5,7 และ 9 ในแต่ละหวัขอ้ของสาเหตุ จากนั้นเรียงล าดบัจากคะแนนมากไปนอ้ย 

และเลือกสาเหตุไปแกปั้ญหา 

 

รูปที่ 4.6 พาเรโตของสาเหตุผลิตภณัฑท่ี์มีน ้าหนกัเกินของเคร่ืองมลัติเลนในกระบวนการบรรจุ 

     จากรูปท่ี 4.6 ท่ีกราฟแท่งสีแดงคือสาเหตุท่ีจะน ามาแกปั้ญหา จึงท าการสรุปและวิธีการทดสอบสมมุติฐานดงั

ตารางท่ี 4.2 

     4.3.3 ท าการตั้งสมมุติฐาน (Hypothesis Test) และทดสอบสมมุติฐาน (Test of Statistic Hypothesis) จากสาเหตุท่ี

เลือกมา 

     1) น ้าหนกัแต่ละ Lane ไม่เท่ากนั ท าการทดสอบสมมุติฐานโดยใช ้ANOVA โดยจะดูวา่ค่าเฉล่ียของแต่ละ Lane 

เท่ากนัหรือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ 

  

รูปที่ 4.7 ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช ้ANOVA 
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   จากผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช ้ANOVA ดงัรูปท่ี 4.7 พบวา่ค่า P-value < 0.005 ดงันั้น จึง

ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) : µ1 ≠ µ2 ≠µ3 ≠µ4 ≠µ5 ≠µ6 หมายความวา่น ้าหนกั

ในแต่ละ Lane มีน ้าหนกัไม่เท่ากนัอยา่งมีนยัส าคญั 

     2) การท างานของใบกวนใน Hopper เคร่ืองจกัรไม่หมุนตลอดเวลาจะส่งผลท าใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์มีน ้าหนกัเกิน

หรือไม่ 

     จากการสงัเกตุการณ์โดยใช ้Box Plot ดงัรูปท่ี 4.8 พบวา่ เกิดน ้าหนกัท่ีแตกต่างกนัออกเป็น 2 กลุ่มคือ Lane 1,4,6 

และ Lane 2,3,5  

 

รูปที่ 4.8 Box Plot แสดงความแตกต่างในแต่ละ Lane 

     จากผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช ้ANOVA ดงัรูปท่ี 4.6 พบว่า P-value < 0.005 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมุติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) : µ1 ≠ µ2 … ≠µ12หมายความว่าน ้ าหนักในแต่ละช่วง มีน ้ าหนักไม่

เท่ากนัอยา่งมีนยัส าคญั 

     ในการทดสอบสมมุติฐาน (Test of Statistic Hypothesis) จากตารางท่ี 4.2 ขา้งตน้สามารถสรุปเป็นดงัตารางท่ี 4.3 

ซ่ึงพบวา่มีอยู ่3 สาเหตุท่ีตอ้งน าไปคิดวิธีการแกไ้ข 

 

ตารางที่ 4.1 สรุปสาเหตุท่ีจะน ามาแกปั้ญหา หลงัการทดสอบสมมุติฐาน 

สาเหตุที่จะน ามาแก้ปัญหา วธีิการทดสอบ มนัียส าคัญหรือไม่ 

1) น ้าหนกัแต่ละ Lane ไม่เท่ากนั ANOVA ใช่ 

2) การท างานของใบกวนใน Hopper เคร่ืองจกัรไม่หมุน
ตลอดเวลา 

Box Plot 

ANOVA 
ใช่ 

3) เคร่ืองจกัรไม่สามารถปรับน ้าหนกัแยกเป็น Lane ได ้ การสงัเกต ใช่ 
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สาเหตุที่จะน ามาแก้ปัญหา วธีิการทดสอบ มนัียส าคัญหรือไม่ 

4) ขนาดของ Spacer มีขนาดไม่เท่ากนั การวดั ไม่ใช่ 

5) รอบการหมุนของ Screw ระบบบรรจุ การสงัเกต ไม่ใช่ 

 
4.4 การปรับปรุง (Improve Phase) 

  4.4.1 วิธีการปรับปรุง สาเหตุ “น ้าหนกัแต่ละ Lane ไม่เท่ากนั” 

   ท าการแกไ้ขโดยการปรับปรุงโดยการปรับตั้งน ้าหนกัของแต่ละ Lane ใหเ้ท่ากนัโดยการตั้ง Spacer ท่ี

ตวัเกลียวบรรจุ (Screw) เพ่ือใหมี้ช่องวา่ง (gap) ในการบรรุใหเ้ท่ากนัดงัรูปท่ี 4.9 

 

รูปที่ 4.9  การตั้ง Spacer ท่ีตวัเกลียวบรรจุ (Screw) เพ่ือใหมี้ช่องวา่ง (gap) ในการบรรุใหเ้ท่ากนั 

     4.4.2 วิธีการปรับปรุง สาเหตุ “การท างานของใบกวนใน Hopper เคร่ืองจกัรไม่หมุนตลอดเวลา” 

     เม่ือสอบถามจากทางช่างซ่อมบ ารุง พบวา่การท างานของใบกวนใน Hopper สามารถปรับตั้งค่าไดท่ี้ PLC ซ่ึงเป็น

ตวัท่ีควบคุมเคร่ืองบรรจุ ท าใหใ้บกวน (Agitator) ใน Hopper ท างานไดต้ลอดเวลา 

 

รูปที ่4.10 ปรับตั้งค่าไดท่ี้ PLC ท าใหใ้บกวน (Agitator) ใน Hopper ท างานไดต้ลอดเวลา 
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  4.4.3 วิธีการปรับปรุง สาเหตุ “เคร่ืองจกัรไม่สามารถปรับน ้าหนกัแยกเป็น Lane ได”้ 

   วิธีการแกปั้ญหาน้ีสามารถท าใดโ้ดยการปรับปรุง (Modify) เคร่ืองจกัรโดยใชม้อเตอร์ขบัแยกกนัใน

แต่ละ Lane ท าใหค้วบคุมน ้าหนกัไดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็วมากข้ึน 

 

4.5 การควบคุม (Control Phase) 

  การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control : SPC) เป็นตัวช่วยในการติดตามผล 

(Monitor) โดยออกแบบฟอร์มใหใ้ชใ้นกระบวนการบรรจุ (Filling Process)ดงัรูปท่ี 4.11 

 

รูปที่ 4.11 ตวัอยา่งแบบฟอร์มในการผลิตกระบวนการบรรจุ (Filling Process) 

5.  สรุปผลการศึกษา 
     จากการการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดผลิตภณัฑท่ี์มีน ้ าหนกัเกินของเคร่ืองมลัติเลนในกระบวนการบรรจุโดย
ใชเ้ทคนิคลีนซิกซ์ซิกม่า พบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์มีน ้าหนกัเกินดงัน้ี 
     1) น ้าหนกัแต่ละ Lane ไม่เท่ากนั ซ่ึงท าให้เม่ือเราปรับตั้งน ้ าหนกัค่าทั้งหมดข้ึนท าให ้Lane ท่ีมีน ้ าหนกัสูง ยิ่งจะ
สูงข้ึนไป ท าใหส่้งโดยตรงกบัการเกิดผลิตภณัฑท่ี์มีน ้าหนกัเกิน 
     2) การท างานของใบกวนใน Hopper เคร่ืองจกัรไม่หมุนตลอดเวลา ท าให้ความเป็นเน้ือเดียวกนัของผลิตภณัฑ์
นอ้ย ส่งผลให้เม่ือเกิดจงัหวะการบรรจุผลิตภณัฑล์งไปในซอง ผลิตภณัฑมี์ความหนาแน่ไม่เท่ากนั และบริเวณท่ีมี
ความหนาแน่นมากจะท าใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์มีน ้าหนกัเกินตามมา 
     3) เคร่ืองจกัรไม่สามารถปรับน ้าหนกัแยกเป็น Lane ได ้ดว้ยแนวทางท่ีเสนอแนะใหใ้ชม้อเตอร์ขบัแยกกนัในแต่
ละ Lane อาจจะมีตน้ทุนสูงและมีระยะเวลาคืนทุนนาน ดงันั้นจึงข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของทางผูป้ระกอบการในการ
พิจารณาลงทุนในส่วนน้ี 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
ศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และการลดความสูญ
เปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ของบริษทั ซี.ซี.คอนกรีต จ ากดั จงัหวดัเลย โดย
ใชวิ้ธีการ สมัภาษณ์ การจบัเวลา การวิเคราะห์กิจกรรม กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 ราย พบวา่กระบวนการผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จมีระยะเวลาล่าชา้มากเกินไป จึงไดเ้สนอการปรับปรุงโดยใชห้ลกัการการลดความสูญเปล่า 
(ECRS) หลงัจากการปรับปรุงพบวา่สามารถลดเวลาในการผลิตคอนกรีตจาก 1,053 วินาที ต่อการผลิตคอนกรีต 6 
ลกูบาศกเ์มตร ลดลงเหลือ 823 วินาที ต่อการผลิตคอนกรีต 6 ลูกบาศกเ์มตร นัน่คือสามารถลดความสูญเปล่าท่ี
เกิดข้ึนจากเวลาลงได ้คิดเป็นร้อยละ 21.84  
 
ค าส าคัญ : การลดความสูญเปล่า, ความล่าช้า, คอนกรีตผสมเสร็จ, การศึกษาเวลา  

 
Abstract 

The objective of this study were to study waste reduction of delay time in ready mixed concrete process, cause of 
delay and reduce delay time in production of C.C. Concrete Company Limited Loei. The interviews were 
conducted with fifteen sample cases. As a results of the Time study and Activity analysis, it was found that the 
delay time too much. The ECRS principle is selected to eliminate and rearrange sub process. As experimental 
results the production process can be reduce from 1,053 seconds per 6 cubic meters to 823 seconds per 6 cubic 
meters. This implies the delay time of 21.84 % can be completely reduced. 
 

Keywords: Waste Reduction, Delay, Ready mixed Concrete, Time Study 
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1. บทน า 
 
     บริษทัซี.ซี. คอนกรีต จ ากดั เป็นบริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแห่งหน่ึงในจงัหวดัเลย ท่ีตอ้ง
เผชิญกับคู่แข่งท่ีเป็นผู ้ประกอบการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแฟรนไซส์ ในจังหวดัเลย โดยเฉพาะในด้าน
ความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการผลิตและบริการท่ีรวดเร็ว ทางบริษทัจึงเลง็เห็นความส าคญัของกระบวนการ
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ซ่ึงความสามารถในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของผูป้ระกอบการโดยทัว่ไปจะสามารถ
ผลิตไดต้ั้งแต่ 30 -180 ลบ.ม./ชัว่โมง ข้ึนอยูก่บัเคร่ืองจกัรท่ีใชผ้สมคอนกรีต โดยขนาดของโรงงานผลิตคอนกรีต ซ่ึง
ระยะเวลาท่ีใช้ในการผลิตตามขั้นตอนปัจจุบนัสามารถผลิตได  ้20 ลบ.ม./ชั่วโมง (บริษทั ซี.ซี. คอนกรีต จ ากดั, 
2557) ทางบริษทัพบวา่ เวลาท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตค่อนขา้งล่าชา้เน่ืองจากมีความสูญเปล่าเกิดข้ึนในกระบวนการ
ผลิต เม่ือเทียบกบัก าลงัการผลิตของเคร่ืองผสมคอนกรีตท่ีใช ้รุ่น SSM-60 SCOMA 2Q สามารถผลิตได ้75 ลบ.ม./
ชัว่โมง  ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จของบริษทั ซี.ซี. คอนกรีต จ ากดั จงัหวดัเลย โดยศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการ
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
และการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ   
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษทั ซี.ซี.คอนกรีต จ ากดั
ไดศึ้กษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
2.1. แผนภูมกิารผลติ ( Process chart) 

    แผนภูมิขบวนการผลิต เป็นเคร่ืองมือท่ีใชบ้นัทึกขบวนการผลิตหรือวิธีการท างานใหเ้ขา้ใจไดง่้ายและมองเห็น
ภาพกวา้ง โดยทัว่ไปของ กระบวนการผลิตก่อนท่ีจะมีการศึกษาอยา่งละเอียด แผนภูมิจะแสดงถึงขั้นตอนการท างาน 
ตั้งแต่กิจกรรมแรกจนเสร็จส้ินสุดขบวนการ กล่าวคือ ตั้งแต่เป็นวตัถุดิบจนประกอบเป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีตอ้งการ 
แผนภูมิกระบวนการผลิตเหมือนกบัแผนภูมิทัว่ๆไปท่ีใชส้ญัลกัษณ์แสดงถึงความหมายต่างๆ (Heizer & Render, 
2014) 

2.2 การศึกษาเวลา (Time Study) 
     การศึกษาเวลา คือ เทคนิคการวดัผลงานเพ่ือหาเวลา และอตัราการท างาน  นอกจากน้ีเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มลูในการ
หาเวลาในการท างานของแต่ละกิจกรรมในกระบวนการผลิตท่ีไดอ้อกแบบไวห้าเวลาแลว้เสร็จของงานท่ีก าหนดให ้
และการศึกษาเวลาเป็นการขจดัเวลาไร้ประสิทธิภาพซ่ึงเวลาท่ีไดเ้รียกวา่ เวลามาตรฐาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี    
(จอมพล ช านาญ และคณะ , 2554) 
  1.) เวลาในการผลิต (Cycle Time) คือ เวลาท่ีพนักงานใชใ้นการด าเนินการผลิตตามท่ีแต่ละคน
รับผิดชอบในแต่ละรอบการท างาน โดยพนกังานหน่ึงคนอาจจะรับผิดชอบงานเพียงอย่างเดียวหรือหลายงานก็ได ้
ซ่ึงจะเร่ิมนบัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของงานนั้น จนถึงเวลาท่ีกลบัมาตั้งแต่ตน้ เพ่ือจะเร่ิมท าการผลิตในรอบต่อไป 
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Total normal time 

1-Allowance factor 

2.) เวลาปกติ (Normal Time ) คือ เวลาการปฏิบติังานเม่ือพนกังานท างานดว้ยอตัราเร็วปกติ ซ่ึง
จากค่าเวลาการท างานของพนกังานท่ีศึกษา จะมีค่าท่ีแตกต่างกนั ตามความสามารถในการท างานของพนกังานแต่
ละคน ดงันั้นจึงตอ้งท าการแปลงค่าเวลาไดจ้ากการสังเกตการณ์ใหอ้ยูใ่นรูปของค่าเวลาปกติก่อน โดยการคูณเขา้กบั
ค่าประสิทธิภาพการท างาน หรือค่าอตัราการท างานท่ีผูส้ังเกตการณ์ไดท้ าการประเมินให้กบัพนกังานโดยสูตรใน
การค านวณมีดงัน้ี 

NT =  Selected Time × Rating Factor   (1) 

 สมการที่ (1) แสดงสูตรการค านวณการหาเวลาปกติ 

  3.) การก าหนดเวลาเผือ่ คือ เวลาท่ีเพ่ิมใหจ้ากเวลาปกติของพนกังานท่ีเหมาะสมดงัน้ี 
  3.1) เวลาเผื่อกิจส่วนตวั (Personal allowance) เวลาเผื่อกิจส่วนตวั เช่น เขา้ห้องน ้ า ลา้ง
มือ ด่ืมน ้ า เป็นตน้จะก าหนดให้มากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัลกัษณะของงาน ระยะเวลาการท างาน เง่ือนไขการท างาน 
เป็นตน้ ในท่ีน้ีเวลาเผื่อส าหรับกิจส่วนตวัร้อยละ 5 ของเวลาปกติ 
  3.2) เวลาเผื่อความเม่ือยลา้ (Fatigue allowance) เวลาเผื่อส าหรับความเม่ือยลา้ จ าเป็น
ส าหรับงานท่ีมีเง่ือนไขการท างานท่ีจะสร้างความเม่ือยลา้ในการท างานมาก เช่น งานหนัก มีความเครียดในการ
ท างาน ระยะเวลาในการท างาน เป็นตน้ ในการก าหนดเวลาท่ีเหมะสมส าหรับการพกัผ่อน แต่โดยทัว่ไปท่ีนิยมใช้
กนั คือใหพ้กัได ้10 ถึง 15 นาที ในท่ีน้ีเวลาเผื่อความเม่ือยลา้ร้อยละ 3 ของเวลา 
  3.3) เวลาเผื่อความล่าช้า (Delay allowance) เวลาเผื่อส าหรับความล่าช้า เน่ืองจากการ
ปรับเปล่ียนเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร วสัดุมาไม่ทนั เป็นตน้ ในท่ีน้ีเวลาเผื่อความล่าชา้ร้อยละ 2 ของเวลาปกติ 

 4.) การหาเวลามาตรฐาน (Standard Time) คือ ระยะเวลาท่ีผูป้ฏิบัติงานคนหน่ึงๆ ไดรั้บการ
ฝึกฝน และมีความพร้อมเพียงพอ สามารถท่ีจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดแ้ลว้เสร็จดว้ยอตัราเร็วปกติ โดยสูตร
ในการค านวณมีดงัน้ี 

 

ST =  

 

สมการที่ (2) แสดงสูตรการค านวณการหาเวลามาตรฐาน  

2.3การศึกษาวธีิการท างาน ( Method Study)   
  การวิเคราะห์กิจกรรม (Activity Analysis) เคร่ืองมือท่ีใชวิ้เคราะห์ไดแ้ก่ แผนภูมิกิจกรรมร่วม (Multiple 
Activity Chart) วิเคราะห์โดยการใชแ้กนของเวลา ใชแ้สดงความสมัพนัธ์ของการท างานท่ีมีพนกังานหลายคนท่ีตอ้ง
ท างานเก่ียวขอ้งกนั (วชัรินทร์ สิทธิเจริญ, 2547) 
 

(2) 
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2.4 แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) 
     (ภูษิต วงศ์หล่อสายชล, 2553) กล่าวว่า แผนผงักา้งปลา หรือ แผนผงัอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram)  เป็น เป็น
แผนผงัท่ีใชแ้สดงให้เห็นความสัมพนัธ์ของปัญหากบัสาเหตุทั้งหมดท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหา ซ่ึงไดรั้บการพฒันาคร้ัง
แรกเม่ือปีค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาว่า แห่ง มหาวิทยาลยัโตเกียว และเพ่ือให้สามารถแยกแยะ
สาเหตุไดช้ดัเจนมากข้ึน โดยหลกั 4M1E เป็นกลุ่มปัจจยั (Factors) ประกอบดว้ย 
 คน(Man)    หมายถึง คนงาน หรือพนกังานท่ีปฏิบติัการ 
 เคร่ืองจกัร (Machine)   หมายถึง เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก 

 วตัถุดิบ (Material)   หมายถึง วตัถุดิบ หรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืนๆท่ีใชใ้นกระบวนการ 

 วิธีการปฏิบติังาน (Method)  หมายถึง กระบวนการท างาน 

  สภาพแวดลอ้ม(Environment)  หมายถึง อากาศ สถานท่ี ความสวา่ง และบรรยากาศการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  1    ตวัอยา่งแผนผงัแสดงเหตุและผล 
ท่ีมา: ภูษิต วงศห์ล่อสายชล, 2553 
 
 2.5ความสูญเปล่า (Waste)  
     ความสูญเปล่า หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตอ้งสูญเสียไปในขั้นตอนการท างานโดยไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน ์ไม่เกิด
มลูค่า ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการท างานลดลง ความสูญเสียสงัเกตไดจ้ากสินคา้หรือผลิตภณัฑด์อ้ยคุณภาพ แต่
ตน้ทุนการผลิตสูง ใชเ้วลาผลิตนาน มีของเสียมาก วสัดุอุปกรณ์สูญหายบ่อย หรือใชพ้นกังานมากเกินความจ าเป็น
สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความสูญเสีย แบ่งไดเ้ป็น 7  ประเภท ดงัน้ี 1.การผลิตมากเกินไปโดยไม่จ าเป็น (Over Production)   
2.การรอคอย ( Delay /Idle time )  3.การผลิตของเสีย (Defect)  4.การท างานท่ีไม่ เกิดประโยชน ์ ( Non-effective 
Process) 5.การมีสินคา้คงคลงัมากเกินความจ าเป็น (Over Stock) 6.การเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น ( Motion ) 7.การ
ขนส่งท่ีไม่จ าเป็น(Transportation ) (นิพนธ์ บวัแกว้, 2547) 
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2.6 หลกัการคิดวธีิการปรับปรุงแบบการลดความสูญเปล่า 
     หลกัการการลดความสูญเปล่า (ECRS) เป็นการก าจดัความสูญเสียใหน้อ้ยลงและลดเวลาในกระบวนการให้
เหลือนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ย การก าจดัตดัทอนงานท่ีไม่จ าเป็นในกระบวนการออกไป (Eliminate) การรวม
ขั้นตอนบางขั้นตอนเขา้ดว้ยกนั (Combine) การจดัหรือสลบัขั้นตอนการท างานใหม่ (Rearrange) และ การปรับปรุง
ขั้นตอนการท าใหง่้ายข้ึน (Simplify) (ชุติมา เกตุษา, 2553) 
 
2.7 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

     สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี และ เดชา พวงดาวเรือง (2555) ท าการศึกการปรับปรุงกระบวนการผลิตขา้วกลอ้งงอกใน

กลุ่มเกษตรกรบา้นจ าปา จงัหวดัสกลนคร เพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและแสวงหาวิธีการปรับปรุงท่ี

เหมาะสม โดยพบวา่กระบวนการผลิตขา้วกลอ้งงอกมีสถานีงานอยูห่่างกนัมากเกินไป จึงไดเ้ลือกใชห้ลกัการECRS 

ในการปรับปรุงกระบวนการ พบวา่ สามารถลดขั้นตอนในกระบวนการผลิตขา้วกลอ้งงอกจากเดิม 41 ขั้นตอน 

เหลือเพียง 34 ขั้นตอน ส่งผลใหเ้วลาในการผลิตจากเดิม 3,715 นาทีต่อ 30 กิโลกรัม ลดลงเหลือ 3,677 นาทีต่อ 30 

กิโลกรัม นัน่คือความสูญเปล่าเชิงเวลาสามารถลดลงไดคิ้ดเป็นร้อยละ 17.07 นอกจากน้ียงัส่งผลใหร้ะยะทางในการ 

เคล่ือนยา้ยรวมในกระบวนการผลิตจากเดิม 99 เมตร ลดลงเหลือ 52 เมตร นัน่คือความสูญเปล่าเชิงระยะทาง 

สามารถลดลงไดคิ้ดเป็นร้อยละ 47.00    

      ธีรวจัน์ เจริญผล และอมัพิกา ไกรฤทธ์ิ (2555) ท าการศึกษาการลดเวลาน ากระบวนการสรรหาคดัเลือกบุคลากร
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กรณีศึกษาโรงงานผลิตโพลิเมอร์ โดยน าขอ้มูลในปัจจุบนัมาจดัตามล าดบัของงานท่ีจะ
ปรับปรุง แลว้ใชแ้ผนภาพกิจกรรมกระบวนการเพ่ือศึกษา การไหลระดบักิจกรรมและบ่งช้ีกิจกรรมท่ีสร้างคุณค่า
และไม่สร้างคุณค่าออกจากกนัตามแนวคิดของระบบลีน น ากิจกรรมท่ีไม่สร้างคุณค่ามาท าการลดหรือปรับปรุงตาม
ความเหมาะสมดว้ยหลกัการ ECRS และ 5W1H พบว่า กระบวนการท่ีศึกษามีความสูญเปล่า 4 ประเภท คือ ความ
สูญเปล่าจากการรอคอย ความสูญเปล่าจากการขนส่ง ความสูญเปล่าจากกระบวนการท่ีไม่จ าเป็นและความสูญเปล่า
จากสินค้าคงคลงั ระยะเวลา รวมท่ีเกิดข้ึนหลงัจาก ปรับปรุงลดลงจากเดิม 124.02 วนัเป็น 78 วนั และจ านวน
กิจกรรมลดลงทั้งหมดจาก 382 ขั้นตอน เป็น 286 ขั้นตอน และคิดเป็นร้อยละ 37.11 และร้อยละ 25.13 ตามล าดบั 
     วิชยั จนัทรักษาและคณะ (2551) ท าการวิจยัการเพ่ิมผลผลิตในสถานประกอบอุปกรณ์ อีเลก็โทนิค โดยใชเ้ทคนิค
การจดัสมดุลสายการผลิต จากการศึกษาพบคอขวดในสถานีต่างๆ ท าใหเ้กิดการหยดุของสายพานบ่อยคร้ังและท า
ใหก้ารผลิตไม่เป็นไปตามแผน จึงไดวิ้เคราะห์และเลือกเคร่ืองมือส าหรับการเพ่ิมผลผลิต (เทคนิค ECRS ) เพ่ือใชก้บั
สายการประกอบสวิตช่ิง พาวเวอร์ซพัพลาย และท าการประเมินผลโดยการใชเ้ทคนิคและการวดัสมดุลสายการผลิต
โดย พิจารณาปัญหาการเกิดคอขวดและประสิทธิภาพของสายการผลิต ก่อนแกละหลงัปรับปรุงท าใหป้ระสิทธิภาพ
ของสายการผลิตเพ่ิมข้ึน74.56 % เป็น 91.74 %  
     อรพรรณ วิชัยเดช และ นิวิท เจริญใจ (2554) ท าการศึกษาการปรับปรุงงานเพ่ือลดของเสียในการผลิตห้อง
สะอาด โดยใช้ เทคนิคการปรับปรุงงาน จากนั้นน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ 4M ประกอบดว้ย คน เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ 
และวิธีการท างาน เพ่ือแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงงาน ผลจากการใชเ้คร่ืองมือควบคุมคุณภาพ พบวา่ กระบวนการตดั
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สังกะสีเป็นขั้นตอนท่ีใชว้สัดุ ส้ินเปลืองมากท่ีสุด แลว้จึงน าเทคนิคการปรับปรุงงาน ต่างๆ เช่น การกระตุน้ให้เกิด
จิตส านึกของการประหยดั การเพ่ิมค่าแรงจูงใจ คู่มือการปฏิบติังาน เทคนิคการควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual 
Control) และเทคนิคการท าให้ง่ายข้ึน (Simplify) ของ หลกัการแบบ ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange and 
Simplify) มาปรับปรุงและแกไ้ข ซ่ึงก่อนปรับปรุงระยะ 3 เดือน มีค่าเฉล่ียของปริมาณของเสียเท่ากบัร้อยละ 75.72 
หลงัท าการปรับปรุง ของเสียมีปริมาณลดลงเหลือร้อยละ 55.03 

พิเชษ พุ่มเกษตร และ สุกานดา ศรีอร่าม (2555) ท าการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ กรณีศึกษา บริษทั อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขามหาชัย จากการรวบรวม ขอ้มูลยอดขาย
ยอ้นหลงัผูศึ้กษาท าการศึกษาหาเวลามาตรฐานในกระบวนการผลิต ศึกษาการ  ไหลของงานดว้ยแผนภูมิการไหล 
(Process Flow) เลือกกระบวนการท่ีเป็นกระบวนการคอขวด ท าการวิเคราะห์ งานดว้ยแผนภาพวิเคราะห์งาน เทียบ
กบัอตัราความตอ้งการของลูกคา้ (30 ชุด/ชัว่โมง) และ ท าการปรับปรุงกระบวนการดว้ยหลกัการ ECRS เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการ ผลจากการศึกษาพบว่าขั้นตอนการท างานโดยรวมทั้ งกระบวนการจาก 25 ลดลง 
เหลือ 24 ขั้นตอน โดยมีเวลารวม(Cycle Time) จากเดิม183 วินาที ลดลงเหลือ 119.92 วินาที คิดเวลาลดลง 34.47% 
ผลผลิตจากเดิม 24 ชุด/ชัว่โมง เพ่ิมข้ึนเป็น 30 ชุด/ชัว่โมง คิดผลผลิตเพ่ิมข้ึน 25% 

 
3. วธิีการศึกษา 
 

3.1 ศึกษาความสูญเปล่าที่เกดิจากความล่าช้าในกระบวนการผลติคอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาบริษทั ซี.ซี 
คอนกรีต จ ากดั จงัหวดัเลย 
      3.1.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  3.1.1.1การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)      
การวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ท่ีผูวิ้จยัศึกษาการสังเกตกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation) โดยศึกษาถึงกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และการสมัภาษณ์แบบเชิงลึก
(In-depth Interview) เป็นแนวค าถามแบบเปิดเก่ียวกับขั้นตอนกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ใดท่ีล่าช้า 
ลกัษณะการท างานเป็นอย่างไร โดยบนัทึกผลการสัมภาษณ์ดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียง เป็นหลกัในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลเน้ือหา(Content Analysis) โดยเลือกสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตวัอย่างของบริษทั ซี.ซี 
คอนกรีต จ ากดั จ านวน 15 คน ซ่ึงมีเกณฑก์ารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประชากร
กลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่ีมีประสบการณ์ท างาน 2
ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informants)  
       3.1.1.2 ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) 
    ศึกษาเอกสารขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ของ บริษทั ซี.ซี คอนกรีต 
จ ากดั  และจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
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           3.1.2 การก าหนดรหัสข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีจะตอ้งมีการสร้างรหัสให้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีท าการเก็บขอ้มูล เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลให้เขา้ใจง่าย โดยก าหนดรหัสกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา และก าหนดรหสัผูใ้ห้สัมภาษณ์เพ่ือหลีกเล่ียงการเปิดเผย
ช่ือผูใ้หข้อ้มลู  
ตารางที่ 1 จ าแนกขอ้มลูตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 

กลุ่มตวัอย่าง ความหมาย 

M Manager (M) ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต  
W Worker   (W) พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  
D Driver      (D) พนกังานขบัรถผสมโม่ 

ตารางที่ 2 ก าหนดรหสัผูใ้หส้มัภาษณ์ 

กลุ่มตวัอย่าง Manager (M) Worker (W) Driver (D) 

รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 

M01 W01 D01 

 W02 D02 

 W03 D03 

 W04 D04 

  D05 

  D06 

  D07 

  D08 

  D09 

  D10 
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3.1.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
           น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกตกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษทั ซี.ซี. คอนกรีต จ ากดั เพ่ือ

เขียนเป็นแผนผงัและท าความเขา้ใจต าแหน่งการปฏิบติังานทั้งหมดของกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จโดยใช้

แผนภูมิการผลิต(Process Chart) การศึกษาเวลา (Time Study) และการวางผงัโรงงาน (Factory layout) มาเป็น

เคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ 

  3.1.4 การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูลคุณภาพ แบบสามเส้า 
          การตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต และสัมภาษณ์ โดยการทวนเช็คกระบวนการ
ท างานในเวลาท่ีต่างกนั อีกคร้ัง วา่มีความถกูตอ้ง ตรงตามขอ้มลูท่ีไดจ้ากคร้ังแรกหรือไม่ 
    
3.2 ศึกษาสาเหตุของปัญหาความล่าช้าในกระบวนการผลติผลติคอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาบริษทั ซี.ซี.คอนกรีต 

จ ากดัจงัหวดัเลย 

    ผลการศึกษาวิธีการศึกษา ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  มีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัการศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจาก
ความล่าชา้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  (ดงัแสดงตามหัวขอ้ 3.1) ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ในส่วนของการ
วิเคราะห์ขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษากระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  มาวิเคราะห์กิจกรรม (Activity 
Analysis) ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบติังาน ส าหรับการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 6ลบ.ม./คร้ัง โดยใชแ้ผนภูมิกิจกรรม
ร่วม (Multiple Chart) หาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ 
 
     3.2.1 การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูล  
  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์กิจกรรมกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่ีไดจ้ากการสังเกตและการ
สัมภาษณ์ ตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลโดยการทวนเช็คค าตอบจากกระบวนการท างานท่ีแทจ้ริง  และให้ผู ้
สมัภาษณ์ไดอ่้านขอ้ความท่ีไดจ้ากการรวบรวม หลงัจากท่ีไดมี้การสังเกตและสมัภาษณ์ว่ามีความถูกตอ้งตามท่ีผูใ้ห้
สมัภาษณ์ตอ้งการส่ือความหมายหรือไม่ 
3.3 ศึกษาการลดความสูญเปล่าที่เกดิจากความล่าช้าในกระบวนการผลติคอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาบริษทั ซี.ซี 

คอนกรีต จ ากดั จงัหวดัเลย 

     ผลการศึกษาวิธีการศึกษา ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  มีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัการศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิด

จากความล่าชา้ในกระบวนการผลิต (ดงัแสดงตามหวัขอ้ 3.1) ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มลู ผู ้

ศึกษาน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ี 3.1 – 3.2 และวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากผลการสมัภาษณ์พนกังานท่ี

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตคอนกรีตโดยใช ้หลกัการ การลดความสูญเปล่า ECRS เพ่ือพิจารณาก าหนดวิธีการใน

การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ   
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
      ผลการศึกษาการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจาความล่าชา้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  ผสมเสร็จของ
บริษทั ซี.ซี คอนกรีต จ ากดั  ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาตามวิธีการด าเนินการศึกษา เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษา โดยมีล าดบั 
การอธิบายตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษาทั้ง 3 ขอ้ดงัน้ี  
 
4.1 ผลการศึกษาความสูญเปล่าที่เกดิจากความล่าช้าในกระบวนการผลติคอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาบริษทั ซี.ซี 
คอนกรีต จ ากดั จงัหวดัเลย 
 
     ผูศึ้กษาไดท้ าการสงัเกตสถานท่ีปฏิบติังานและสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือท าความเขา้ใจภาพรวมกระบวนการ
ทั้งหมดในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และน ามาเขียนแผนผงัโรงงาน (ดงัรูปท่ี2) พบวา่ในกระบวนการผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จ มีพนกังานท่ีจุดการปฏิบติังานหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามลกัษณะหนา้ท่ีของงานท่ีท า 3 จุด และ
เคร่ืองผสมคอนกรีตอตัโนมติั พบวา่มีกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทั้งหมด 11 กิจกรรม (ดงัตารางท่ี3) โดย
ใชแ้ผนภูมิการผลิตและแผนผงัโรงงานเป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แผนผงัโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษทั ซี.ซี คอนกรีต จ ากดั 

 

 

 

 

 

หิน 

สญัลกัษณ์ของพนกังาน

ผูป้ฏิบติังาน 

จุดเติมน ้า 

เคร่ืองผสม

คอนกรีต 

จุดโกยหินทราย 

 

 

ไซโล 

 

 

 

ไซโล ไซโล ไซโล 

จุดสัง่การผลิต 

 

ทราย 

จุดจอดรถโม่ 

หิน 
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ตารางที่3    แสดงกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัซี.ซี คอนกรีต จ ากดั ตามขั้นตอนปัจจุบนั 

ระยะทาง (เมตร) เวลา (วินาที) สญัลกัษณ์ กระบวนการ 
 3  กดกร่ิงใหส้ญัญาณการผลิต 
 5  เรียกรถโม่เขา้จุดจอด 
 12  แจง้รหสัการผลิต 
 85  เลือกสูตรการผลิต 
   ตรวจสอบสูตร 

100   ขบัรถมายงัจุดจอดรถ 
6   เดินมาจุดเติมน ้ าน ้ าในรถโม่ 
 50  เติมน ้ าในรถโม่ 

6   เดินกลบัไปเปิดเคร่ืองโม่ของรถ 
 5  เปิดเคร่ืองโม่ของรถ 
 345  โกยหินทราย 
 5  เปิดเคร่ืองผสมคอนกรีต 
 600  ผสมคอนกรีต 
 50  เขียนใบส่งของ 

20   เดินมารับใบส่งของ 
 50  เซ็นรับใบส่งของ 

20   เดินกลบั 
50   ขบัรถโม่ออกจากจุดจอด 
202 865  รวม 

 
 

 
 
4.2 ผลศึกษาสาเหตุของปัญหาความล่าช้าในกระบวนการผลติผลติคอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาบริษทั ซี.ซี.
คอนกรีต จ ากดัจังหวดัเลย      
      ผลการศึกษา ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ มาวิเคราะห์กิจกรรม (Activity Analysis) ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบติังาน โดยใชแ้ผนภูมิกิจกรรมร่วม 
(Multiple Chart) ส าหรับการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 6ลบ.ม./คร้ัง พบวา่เวลารวมท่ีใชใ้นการท างานตามขั้นตอน
ปัจจุบนัของทุกกิจกรรม 1,053 วินาที (ดงัตารางท่ี 5) มีขั้นตอนการท างานตามเวลาเป็นไปดงับลอ็กสีน ้าเงินน้ี ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่มีช่วงเวลาวา่งงานท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งรอคอยงานอยูม่าก ดูไดจ้ากช่องวา่งสีขาว (ดงัตารางท่ี4) 
 
 

= การปฏิบติังาน = การเคล่ือนท่ี/

ยา้ย = การคอย 

= การตรวจสอบ 

= การเกบ็ 
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ตารางที่4 แสดงแผนภูมกิจกรรมร่วม การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตามขั้นตอนปัจจุบนั 

เวลา (วนิาที) จุดควบคุมการผลติ 

 

จุดจอดรถ จุดโกยหินทราย เคร่ืองผสมคอนกรีต 
0     
8 

   
 
 

120 
  
 

178 
183    

  
 

353 
  
 
 

783 
833    

  
 
 
 

1053 

 

ตารางที่ 5 เวลาการท างานตามขั้นตอนปัจจุบนั 

เวลา (วนิาที) จุดควบคุมการผลติ 

 

จุดจอดรถ จุดโกยหินทราย เคร่ืองผสมคอนกรีต 

เวลาว่างงาน 878 613 708 453 

เวลาท างาน 175 440 345 600 

เวลาทั้งหมด 1053 

% เวลาท างาน 16.62 41.78   32.76 56.98 

% เวลาว่างงาน 83.38 58.21 67.24 43.02 
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     จากตารางแสดงสาเหตุการเกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสามารถแสดงแผนผงั
สาเหตุและผล โดยมีปัจจยัท่ีส่งผลท าใหเ้กิดความล่าชา้ในกิจกรรมกระบวนการผลิตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทั้งหมด 
3 ปัจจยั ประกอบดว้ย ตวัพนกังาน วิธีการท างาน และส่ิงแวดลอ้ม (ดงัรูปท่ี 3) 

 

 

  

      

 

รูปที ่3 แผนผงัแสดงสาเหตุและผลของการเกิดความล่าชา้ในกระบวนการผลิตผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 

4.3 ผลการศึกษาการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท ซี.ซี 
คอนกรีต จ ากดั  
 
     ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี4.1- 4.2 ท าใหท้ราบถึงสาเหตุความล่าชา้ท่ีเกิดจากการรอคอยของกระบวนการผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จจึงใช้หลกัการ ECRS ซ่ึงประกอบดว้ย การขจดั (Eliminate) การรวม (Combine) การจดัเรียง 
(Rearrange) และท าใหง่้าย (Simplify) มาปรับปรุงกระบวนการและก าจดัความสูญเปล่า โดยขจดักิจกรรมการเรียก
รถเขา้จุดจอดรถออกไป และปรับปรุงขั้นตอนการท างานใหม่ (ดงัตารางท่ี6) จะเห็นไดว้่าสามารถลดเวลารวมจาก 
1,053 วินาที เป็น 823 วินาที (ดงัตารางท่ี7 และ 8) คิดเป็นร้อยละ 21.84 การว่างานของผูป้ฏิบติังานแต่ละจุดลดลง 
และ ส่งผลใหส้ามารถผลิตคอนกรีตผสมเสร็จไดม้ากข้ึนตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ไม่มีความช านาญ 

ระยะทางไกล 

วธีิการ 

 
ความล่าช้าใน

กระบวนการการ

ผลติคอนกรีต 

พนกังาน 

ไม่มีการวางแผน 
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ตารางที่ 6 แสดงกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัซี.ซี คอนกรีต จ ากดั ตามขั้นตอนหลงัปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง (เมตร) เวลา (วินาที) สญัลกัษณ์ กระบวนการ 

 3  กดกร่ิงให้สญัญาณการผลิต 

 12  แจง้รหสัการผลิต 

 85  เลือกสูตรการผลิต 

   ตรวจสอบสูตร 

100   ขบัรถมายงัจุดจอดรถ 

6   เดินมาจุดเติมน ้าน ้ าในรถโม่ 

 50  เติมน ้าในรถโม่ 

6   เดินกลบัไปเปิดเคร่ืองโม่ของรถ 

 5  เปิดเคร่ืองโม่ของรถ 

 345  โกยหินทราย 

 5  เปิดเคร่ืองผสมคอนกรีต 

 600  ผสมคอนกรีต 

 50  เขียนใบส่งของ 

20   เดินมารับใบส่งของ 

 50  เซ็นรับใบส่งของ 

20   เดินกลบั 

50   ขบัรถโม่ออกจากจุดจอด 

202 860  รวม 
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ตารางที่ 7 แผนภูมกิจกรรมร่วม การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตามขั้นตอนหลงัปรับปรุง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่8 เวลาการท างานตามขั้นตอนหลงัการปรับปรุง 

เวลา (วนิาที) พนักงาน 1 พนักงาน 2 พนักงาน 3 เคร่ืองผสม 

คอนกรีต 

เวลาว่างงาน 653 383 478 223 

เวลาท างาน 170 440 345 600 

เวลาทั้งหมด 823 

% เวลาท างาน 20.66 53.46 41.92 72.90 

% เวลาว่างงาน 79.34 46.54 58.08 27.10 

เวลา (วนิาที) จุดควบคุมการผลติ 

 

จุดจอดรถ จุดโกยหินทราย เคร่ืองผสม

คอนกรีต 0     
3   

 
 
 

115 
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178  
228  
348  
353  
398 
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823 

  
 
 
 

1053 
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 4.4 อภิปรายผล 

     ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้   ผูวิ้จยัจึงไดล้ดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการ
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษทั ซี.ซี คอนกรีต จ ากดั คือ โดยขจดักิจกรรมการเรียกรถเขา้จุดจอดรถออกไปซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี และ เดชา พวงดาวเรือง (2555) วิชยั จนัทรักษา และ
คณะ (2551)  พิเชษ พุ่มเกษตรและ สุกานดา ศรีอร่าม (2555)  ปรับปรุงวิธีการท างานของพนกังานให้เหมาะสมซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ และ ธีรวจัน์ เจริญผล และอมัพิกา ไกรฤทธ์ิ (2555) และ อรพรรณ วิชยัเดช 
และ นิวิท เจริญใจ (2554) 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
5.1 สรุปผล 
     จากผลการศึกษากระบวนการผลิต วิเคราะห์กิจกรรมการผลิต ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้เพ่ือหาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความ
ล่าชา้ในกระบวนการผลิต   พบว่ากระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมีกิจกรรมท่ีไม่จ าเป็นคือ การเรียกรถเขา้จุด
จอด ใชเ้วลา 5 วินาที และมีการรอคอยการท างานมากจึงถือว่าเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการผลิต
ส่งผลใหใ้ชเ้วลาในกระบวนการผลิตทั้งหมด 1,053 วินาที ท าใหส้ามารถผลิตคอนกรีตไดเ้พียง 20 ลบ.ม./ชัว่โมง  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษากระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษทั ซี.ซี คอนกรีต จ ากดั พบวา่ยงัสามารถท่ีจะ
ปรับปรุงกระบวนผลิตเพ่ือลดขั้นตอนและเวลาท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ไดอี้ก ผูศึ้กษาขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใหมี้
การปรับปรุงกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
    5.2.1 การลดระยะทางในการเคล่ือนท่ี โดยการขยบัจุดเติมน ้าใหเ้หมาะสมกบัจุดจอดรถ   
    5.2.2 เพ่ิมอุปกรณ์ส านกังานในพิมพใ์บส่งของ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแ้ก่พนกังานไม่ตอ้งเสียเวลาเขียน 
    5.2.3 จดัการฝึกอบรมพนกังานใหเ้ขา้ใจถึงความสูญเปล่าท่ีเกิดในแต่ละกิจกรรมการผลิต 
 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      1048  
 

บรรณานุกรม 
 
คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค. คอนกรีตเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ, 2537. 
จอมพล มีช านาญ,บุญนาค กระแสเทพ และ ศรายุทธ แทนสุโพธ์ิ. (2544).  การศึกษาเวลามาตรฐานในการผลิตยา 

โดยวิธี stopwatch time study:กรณีศึกษาการผลิต alum milk โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น. รายงาน โครงการ
พิเศษดา้นเภสชัสาธารณสุข 

ชุติมา เกตุษา. (2553). การประยกุต์ใช้เทคนิค  Lean  กับกระบวนการยืม-คืนหนังสือ. สารนิพนธ์วิทยาศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  

ธีรวัจน์  เจริญผล  และ อัมพิกา  ไกรฤทธ์ิ.  (2555). การลดเวลานากระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  กรณีศึกษาโรงงานผลิตโพลิเมอร์. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

บริษทั ซี.ซี. คอนกรีต จ ากดั. (2557). บริษัท ซี.ซี. คอนกรีต จ ากัด. คน้เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2557. 
นิพนธ์ บวัแกว้. (2547). รู้จักระบบการผลิตลีน. พิมพค์ร้ังท่ี9. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – 

ญ่ีปุ่น). 
พิเชฐ พุ่มเกษร และสุกานดา ศรีอร่าม. (2555). กรณีศึกษา: บริษัท อินเดก็ซ์อินเตอร์เฟิร์น จากัด สาขามหาชัย. 

สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจดัการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปราจีนบุรี  

ภูษิต วงศ์หล่อสายชล. (2553).  การจัดการการปฏิบัติการเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน.  กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วชัรินทร์ สิทธิเจริญ. (2547). การศึกษางาน, กรุงเทพฯ, โอ.เอส.พรินต้ิงเฮาส์. 
วิชัย จันทรักษา,ปฏิพัทธ์ หงส์สุวรรณ และ เปฉลิมผล บุญอ่อน. (2551). การเพ่ิมผลผลิตในสายการ  ประกอบ

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์โดยใช้เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต . วารสารวิจยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 13 (8): 
กนัยายน 2551. 

สุภาภรณ์ สุวรรณรังสี และ เดชา พวงดาวเรือง. (2555). การลดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก 
กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรบ้านจ าปา จังหวัดสกลนคร . การคน้ควา้อิสระ ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์กรุงเทพมหานคร 

อรพรรณ วิชยัเดช และนิวิท เจริญใจ. (2554).  การปรับปรุงงานเพ่ือลดของเสียในการผลิตห้องให้สะอาด. ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทศัน์ ปีท่ี 1 ฉบบั
ท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม  

Heizer,Jay., & Render,Barry. (2014).  Operation Management Sustainability and Supply Chain Management. 11th   
Edition. Pearson Education Limited. 

 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      1049  
 

การลดความสูญเปล่าทีเ่กดิจากการรอคอยในกระบวนการล าเลยีงม้วนกระดาษ 
กรณศึีกษา โรงงาน ABC จ.ขอนแก่น 

Waste reduction from waiting of paper roll handling process in ABC factory 
KhonKaen Province 

เมธาว ีศิริสวสัดิ์1และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม2 

Maytawee Sirisawad and Panutporn Ruangchoengchum  
 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสูญเปล่าจากการรอคอย เพ่ือคน้หาสาเหตุความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย 
และเพ่ือศึกษาการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย ในกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ  จากแผนภูมิการไหลพบว่า
กิจกรรมยอ่ย การพนัฟิลม์ในแนวแกนมีขั้นตอนในการปฏิบติังานนานท่ีสุด จึงท าการก าหนดสาเหตุของปัญหาดว้ยการจดั
หมวดหมู่ ซ่ึงพบว่ามีสาเหตุมาจากวิธีการและขั้นตอนการท างาน สอดคลอ้งกับการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง จึงได้
ประยุกต์หลกัการ ECRS ร่วมกับเทคนิคการตั้งค  าถามแบบ 5W1H เพ่ือน ามาหาแนวทางการลดความสูญเปล่า ซ่ึงพบว่า
กระบวนการล าเลียงมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน โดยสามารถลดขั้นตอนการปฏิบติังานได ้41 วินาที ลดขั้นตอนการรอคอยได ้25 
วินาที และกระบวนการล าเลียงม้วนกระดาษใช้เวลารวมลดลงจาก 14:34 นาที เป็น 12:28 นาที คิดเป็น 7.5 
เปอร์เซ็นต ์ 
ค าส าคัญ: ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย, กระบวนการล าเลียงม้วนกระดาษ, การพันฟิล์มแนวแกน, การพัน
ฟิล์มแนวเส้นผ่าศูนย์กลาง, การกรอแบ่ง  

Abstract  
     This research aims to investigate the waste from waiting in order to determine the causes of waiting and find 
out how to reduce waste from waiting of paper roll handling process. According to a flow process chart, it has 
found that axial wrapping activity has highest operation time. Possible causes category survey was used to 
classify the cause of waiting. Therefore it was found that the cause was work method in accordance with 
purposive interview result. ECRS and 5W1H are used for identifying waste reduction. The improvements include 
reduction of operating time 41 seconds, reduction of delay time 25 seconds and reduction of paper roll handling 
process from 14:34 minutes to 12:28 minutes or by 7.5%.  
Keywords: Waste from waiting, Paper roll handling process, Axial wrapping, Radial wrapping, Winder process 
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1. บทน า  
     กระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ เป็นกระบวนการท่ีล าเลียงมว้นกระดาษหลงัจากการกรอแบ่งตามขนาดและ
ค าสั่งซ้ือของลูกคา้ หลงัจากมว้นกระดาษถูกปล่อยลงสู่สายพานการล าเลียง มว้นกระดาษจะถูกตรวจสอบคุณภาพ 
ส าหรับมว้นกระดาษท่ีผ่านมาตรฐานจะติดสต๊ิกเกอร์บาร์โคด้ระบุสถานะและแผ่นกนักระแทก จากนั้นจะเคล่ือนท่ี
ดว้ยสายพาน เขา้สู่กิจกรรมย่อยถดัไป ซ่ึงประกอบไปดว้ยการชัง่น ้ าหนกั การพนัฟิลม์ในแนวแกน การพนัฟิลม์ใน
แนวเส้นผ่านศูนยก์ลาง และการตั้งมว้นกระดาษบนสายพานเพ่ือให้รถฟอร์คลิฟท์ยกมว้นกระดาษเขา้จดัเก็บใน
คลงัสินคา้    
     อยา่งไรกต็าม ในกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษของ โรงงาน ABC จ.ขอนแก่น พบวา่กิจกรรมการพนัฟิลม์ใน
แนวแกน เกิดจากความสูญเปล่าจากการรอคอยของมว้นกระดาษ ส่งผลให้กระบวนการกรอแบ่งและการผลิต
กระดาษก่อนหนา้ ตอ้งมีการลดก าลงัการผลิตลง ถึง 200 เมตร/นาที หรือคิดเป็นปริมาณผลผลิตท่ีลดลงถึง 50 ตนั 
     ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงมีวตัถุประสงค์ของการศึกษา ตั้งแต่ 1) เพ่ือศึกษาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย ใน
กระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ 2) เพ่ือศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดจากกการรอคอยในกระบวนการ
ล าเลียงมว้นกระดาษ และ 3) เพ่ือศึกษาการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย ในกระบวนการล าเลียงมว้น
กระดาษ 
   ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี คาดว่าจะสามารถช่วยผูป้ระกอบการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการล าเลียง
มว้นกระดาษสามารถปรับปรุงกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษใหส้ามารถล าเลียงไดร้วดเร็วมากข้ึน อนัจะน าไปสู่
การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษไดต่้อไป 
      

2. ทบทวนวรรณกรรม  
2.1  แผนภูมิการผลิต (Process chart) 

     ทศพล เกียรติเจริญผล (2553) กล่าววา่ แผนภูมิการผลิตจะท าใหเ้รารู้ถึงวตัถุดิบ ช้ินส่วนท่ีใชป้ระกอบใน
กระบวนการท างาน เป็นแผนภูมิแสดงขั้นตอนกระบวนการผลิต ซ่ึงแสดงขั้นตอนกระบวนการผลิต ซ่ึงแสดงตั้งแต่
ขั้นตอนการน าวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการ การประกอบช้ินส่วน การท างานของเคร่ืองจกัร การตรวจสอบจนส าเร็จ
ออกมาเป็นสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์โดยสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเขียนแผนภูมิการผลิตมีลกัษณะดงัน้ี 
 
   การปฏิบติังาน 

   การตรวจสอบคุณภาพ 

     รัชวรรณ กาญจนปัญญาคม (2550) กล่าววา่แผนภูมิการผลิตจะช่วยท าใหม้องเห็นภาพของขั้นตอนการปฎิบติังานได้
ชดัเจนมากข้ึนกวา่การอ่านค าบรรยายเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงเม่ือเขา้ใจกระบวนการท างานโดยละเอียด กจ็ะสามารถมอง
หาความบกพร่องหรือความซ ้าซอ้นของกระบวนการท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าแก่ตวัผลิตภณัฑห์รือสินคา้ เพ่ือท าการ
ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 
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2.2  แผนภูมิการไหล (Flow process chart)  

     ทศพล เกียรติเจริญผล (2553) กล่าววา่ แผนภูมิการไหลในกระบวนการผลิตคือ การแสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอน
ยอ่ยๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างาน เพ่ือท่ีจะเห็นภาพของกระบวนการผลิตไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน และง่ายต่อการก าจดั
งานท่ีไร้กระบวนการท างาน เพ่ือท่ีจะเห็นภาพของกระบวนการผลิตไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน และง่ายต่อการก าจดังานท่ีไร้
ประสิทธิภาพ และงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมลูค่าเพ่ิม ออกไปได ้ โดยสามารถแบ่งกิจกรรมในกระบวนการออกเป็น 5 
ประเภท ซ่ึงสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการสร้างแผนภูมิการไหลในกระบวนออกเป็น 5 ประเภท ซ่ึงสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการ
สร้างแผนภูมิการไหลในกระบวนการมีอยูด่ว้ยกนั 5 ประเภทตามกิจกรรมในกระบวนการไดด้งัน้ี 

             เป็นสญัลกัษณ์การปฏิบติังาน ซ่ึงหมายถึง การผลิตหรือการเตรียมการในกระบวนการผลิต  

              เป็นสญัลกัษณ์การขนส่ง ซ่ึงหมายถึง การเคล่ือนท่ีหรือการเคล่ือนไหวในกระบวนการ  

              เป็นสญัลกัษณ์การรอคอย ซ่ึงหมายถึง การรอคอยระหวา่งปฏิบติังาน  

              เป็นสญัลกัษณ์การตรวจสอบ ซ่ึงหมายถึง การตรวจรับ การตรวจทานในกระบวนการ  

             เป็นสญัลกัษณ์การจดัเกบ็ ซ่ึงหมายถึง การจดัเก็บตน้ ระหวา่ง และทา้ยกระบวนการ  

2.3  การศึกษาเวลา (Time study) 

     รัชวรรณ กาญจนปัญญาคม (2550) กล่าววา่ การศึกษาเวลาเป็นเทคนิคในการวดัปริมาณงานออกมาในหน่วยของ
เวลา ซ่ึงก าหนดเวลาในการปฏิบติังานมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเอาเวลาท่ีไดไ้ปค านวณผลผลิตมาตรฐานในการผลิต และ
ศึกษาเวลาโดยตรงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีนิยมในการศึกษาเวลาของกระบวนการ โดยอาศยัการสังเกตการณ์จาก สถานการณ์
จริงอยา่งต่อเน่ืองและใชน้าฬิกาจบัเวลาในการบนัทึกเวลาเอาไว ้

     2.3.1 เคร่ืองมือในการศึกษาเวลาประกอบดว้ย 

     (1) เคร่ืองบนทึกเวลาหรือนาฬิกาจบัเวลา ใชใ้นการจบัเวลาแต่ละขั้นตอนการปฏิบติังาน 

     (2) แผน่ส าหรับรองเวลาบนัทึกขอ้มลู ใชส้ าหรับรองเขียนแบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มูล 

     (3) แบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มลู ใชใ้นการบนัทึกขอ้มลูการจบัเวลา 

     (4) เคร่ืองคิดเลข ใชใ้นการค านวณเวลารวมและเวลาเฉล่ียของขั้นตอนการปฏิบติังาน 

     2.3.2 ขั้นตอนการศึกษาเวลา 

     (1) ท าการเลือกงานและบนัทึกรายละเอียดของงานท่ีจะท าการศึกษา 

     (2) แบ่งขั้นตอนการท างานเป็นงานยอ่ยและเขียนรายละเอียดลงในแผน่บนัทึกขอ้มลู 

     (3) สงัเกตและบนัทึกเวลาของการท างาน 

     (4) ท าการหาค่าเฉล่ียจากการยอ่ยท่ีบนัทึกไวเ้วลารวมใน 1 รอบการผลิตท าการสรุปขอ้มลูเวลาเพ่ือน าไปใชใ้น
แผนภูมิการไหลต่อไป ดงัตวัอยา่งใบบนัทึกเวลา 
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2.4  หลกัการ ECRS 

     วนันตัน ์ จนัทกิจ (2554) กล่าววา่ หลกัการ ECRS เป็นการก าจดัเวลาไร้ประสิทธภาพและลดเวลาส่วนเกินใน
กระบวนการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงประกอบไปดว้ยการก าจดั (Eliminate) การรวมกนั (Combine) การจดัใหม่ 
(Combine) และ การท าใหง่้าน (Simplify) ซ่ึงหลกัการต่างๆเหล่าน้ี เป็นหลกัการง่ายๆท่ีใชเ้ร่ืมตน้ในการลดความสูญ
เปล่าในกระบวนการลงเป็นอย่างดี โดยความหมายของหลกัการแต่ละตวัมีดงัน้ี 
     การก าจดั (Eliminate) หมายถึง การพิจารณาการท างานปัจจุบนัและท าการก าจดัความสูญเปล่าทั้ง 7 ท่ีพบในการ
ผลิตออกไป คือการผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคล่ือนท่ี/เคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็น การท างานท่ีไม่เกิดประโยชน ์
การเกบ็สินคา้ท่ีมากเกินไป การเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็น และ ของเสีย 
     การรวมกนั (Combine) สามารถลดการท างานท่ีไม่จ าเป็นลงได ้ โดยการพิจารณาวา่สามารถรวมขั้นตอนการ
ท างานใหล้ดลงไดห้รือไม่  
     การจดัใหม่(Rearrange) คือ การจดัขั้นตอนการผลิตใหม่เพ่ือใหล้ดการเคล่ือนท่ีท่ีไม่จ าเป็น หรือ การรอคอย เช่น
ในกระบวนการผลิต หากท าการสลบัขั้นตอนท่ี 2 กบั 3 โดยท าขั้นตอนท่ี 3 ก่อน 2 จะท าใหร้ะยะทางการเคล่ือนท่ี
ลดลง เป็นตน้ 
     การท าใหง่้าย (Simplify) หมายถึง การปรับปรุงการท างานใหง่้ายและสะดวกข้ึน โดยอาจจะออกแบบจ๊ิก (jig) 
หรือ fixture เขา้ช่วยในการท างานเพ่ือใหก้ารท างานสะดวกและแม่นย  ามากข้ึน ซ่ึงสามารถลดของเสียลงได ้ จึงเป็น
การลดการเคล่ือนท่ีท่ีไม่จ าเป็นและลดการท างานท่ีไม่จ าเป็น 

2.5  ความสูญเปล่า (Waste) 

     นิพนธ์ บวัแกว้ (2547) กล่าววา่ การกระท าใดๆ กต็ามท่ีใชท้รัพยากรทางดา้นแรงงาน วตัถุดิบเวลา เงินหรือ
ทรัพยากรดา้นอ่ืนแต่ไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าต่อตวัสินคา้หรือบริการ จดัไดว้า่เป็นความสูญเปล่าซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 
ประการ คือ 
     2.5.1 ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) คือ การผลิตสินคา้ท่ีมากเกินความตอ้งการ 
     2.5.2 ความสูญเปล่าจากขอ้บกพร่องของสินคา้ (Defects) คือ ความผิดพลาดท่ีท าใหเ้กิดปัญหาในดา้นคุณภาพ
ของ  ผลิตภณัฑ ์
     2.5.3 ความสูญเปล่าจากสินคา้คงคลงัท่ีไม่จ าเป็น (Unnecessary inventory) คือ การจดัเกบ็ท่ีมากเกินไป และล่าชา้
ของขอ้มลูข่าวสารหรือผลิตภณัฑร์ะหวา่งกระบวนการ 
     2.5.4 ความสูญเปล่าจากการะบวนการท่ีไม่เหมาะสม (Inappropriate processing) คือขั้นตอนกระบวนการท างาน
ท่ีใชชุ้ดเคร่ืองมือ วิธีการท างาน หรือระบบท่ีไม่เหมาะสม 
     2.5.5 ความสูญเปล่าจากการการขนส่งท่ีมากเกินไป (Excessive transportation) คือ การเคล่ือนไหวท่ีมากเกินไป
ของคนการขนส่งท่ียากเกินไปของขอ้มลูข่าวสาร หรือสอนคา้ ซ่ึงการเคล่ือนไหวเหล่าน้ีไม่ไดเ้พ่ิมคุณค่าใดๆใหก้บั
ผลิตภณัฑ ์
     2.5.6 ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting) คือ ระยะเวลารอโดยปราศจากกิจกรรมใดๆ ของคน ขอ้มลู
ข่าวสารหรือสินคา้ เป็นผลท าใหเ้กิดอุปสรรคในการไหล 
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     2.5.7 ความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่เหมาะสม (Unnecessary motion) คือ การจดัการ สถานท่ีท างานท่ีไม่
เหมาะสมเป็นผลท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหวท่ีไม่ถกูตอ้งตามหลกักายศาสตร์  
 
      2.6 เทคนิคการตั้งค าถามดว้ย 5W1H 

     เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2546) กล่าวโดยสรุปว่า เทคนิคการตั้งค าถามอยู่ในขอบข่าย “5 Ws 1H” การคิดเชิง
วิเคราะห์แท้จริงคือการตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสงสัยใคร่รู้ของผูถ้าม เม่ือเห็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดแลว้ อยากรู้
เก่ียวกบัส่ิงนั้นมากข้ึนในแง่มุมต่างๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้เท็จจริงใหม่ๆ ความเขา้ใจใหม่ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย 
การประเมินการแกปั้ญหาขอบเขตของค าถามเชิงวิเคราะห์และการตดัสินใจท่ีรอบคอบมากข้ึน ขอบเขตของค าถาม
เชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัการจ าแนกแจกแจงองคป์ระกอบและการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างเร่ืองท่ีวิเคราะห์ 
โดยใชค้ าถามในขอบข่าย “ 5 Ws 1H” เพ่ือน าไปสู่การคน้หาความจริงในเร่ืองนั้นๆทุกแง่ทุกมุม โดยตั้งค าถาม ใคร 
(Who) ... ท าอะไร (What) ... ท่ีไหน (Where) ... เม่ือไร (When) ...อยา่งไร (How) ... เพราะเหตุใด...ท าไม (Why) 
 

3. วธิีการศึกษา  
     การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดความสูญเปล่ากระบวนการล าเลียงมว้น
กระดาษ โดยใชก้รณีศึกษา โรงงาน ABC โดยการน าเอาหลกัวิชาการทางดา้นการจดัการกระบวนการผลิต เพ่ือลด
เวลากระบวนการตามท่ีไดท้บทวนไวก่้อนหนา้น้ี และศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการล าเลียง โดยมี
วิธีขั้นตอนแยกตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 
     3.1 ศึกษาความสูญเปล่าที่เกดิจากการรอคอย ในกระบวนการล าเลยีงม้วนกระดาษ 

     3.1.1 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

     1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นวิศวกร หวัหนา้กะและพนกังานท่ีท างานในแผนกผลิตกระดาษ ซ่ึงมี

จ านวนทั้งหมด 40 คน 

     2. กลุ่มตวัอย่าง เป็นพนกังานท่ีท างานในโรงงาน ABC ต าแหน่งการกรอแบ่งและล าเลียงมว้นกระดาษ จ านวน 3 
คน หัวหนา้กะ จ านวน 2 คน และวิศวกร จ านวน 2 คน โดยเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
ท่ีท าหนา้ท่ีและมีประสบการณ์ในการผลิตกระดาษพิมพแ์ละเขียน ตามคุณสมบติั ดงัน้ี 
     (1) เป็นบุคคลผูซ่ึ้งท าหนา้ท่ีผลิตกระดาษพิมพแ์ละเขียนภายในโรงงาน ABC 

     (2) มีประสบการณ์ในการผลิตกระดาษพิมพแ์ละเขียนภายในโรงงาน ABC ไม่ต ่ากวา่ 3 ปี 

     3. การก าหนดรหสัส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง 

     กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกมาจะตอ้งมีการสร้างรหสัใหก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการเกบ็ขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอยา่งจะถกูลง

รหสัขอ้มลู (ดงัแสดงตามตารางท่ี 1) 
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กลุ่มตวัอยา่ง รายละเอียด/ค าอธิบาย 
E Engineer (E) วิศวกร 
S Supervisor (S) หวัหนา้กะ 
O Operator (O) พนกังานควบคุมกระบวนการกรอแบ่งและล าเลียงมว้นกระดาษ 

   ตารางที่ 1 รหสัส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง  

 และกลุ่มตวัอยา่งจะไม่ถกูเปิดเผยช่ือต่อสาธารณชน ซ่ึงผูศึ้กษาใชต้วัเลขก าหนด ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

กลุ่มตวัอยา่ง Engineer (E) Supervisor (S) Operator (O) 
 

รหสั 
E01 S01 O01 
E02 S02 O02 

  O03 

   ตารางที่ 2 รหสัส าหรับกลุ่มตวัอยา่งรายบุคคล 

     3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

     1. แผนผงัของกระบวนการล าเลียง 

     2. แผนภูมิการผลิต เพ่ือท าใหท้ราบกระบวนการผลิตทั้งหมด 

     3. แผนภูมิการไหล เพ่ือท าใหเ้ห็นภาพของกระบวนการผลิตไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน 

     4. การจบัเวลาในแต่ละกิจกรรม เพ่ือทราบเวลาท่ีแทจ้ริงในการปฏิบติังาน เป็นเวลาเฉล่ียจากจ านวนทั้งหมด 10 ตวัอยา่ง 

     3.1.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
     ท าการเกบ็ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ โดยการเกบ็ขอ้มูลดว้ยการสังเกต และศึกษาแผนภูมิ
การผลิต ซ่ึงเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการสังเกตการณ์พ้ืนท่ีการปฏิบติังาน เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ รวมถึงการปฏิบติังานของ
พนกังาน เพ่ือท าแผนภูมิการไหล ซ่ึงเป็นแผนภูมิท่ีแสดงขั้นตอนการไหลของงาน รวมถึงแยกประการท างาน ซ่ึงจะช่วย
ท าใหเ้ห็นการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 

     3.1.4 การตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 
     การตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกต อาศยัการกลบัมาทบทวนเช็คจากกระบวนการ
ท างานท่ีแทจ้ริงอีกคร้ัง วา่มีความถกูตอ้ง ตรงตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตคร้ังแรกหรือไม่ 
 
     3.1.5 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

     น าขอ้มลูจากการสังเกตท าความเขา้ใจสภาพปัจจุบนัของกระบวนการล าเลียง เพ่ือเขียนเป็นแผนผงักระบวนการ 
รวมถึงท าความเขา้ใจโครงสร้างของเคร่ืองจกัรและการปฏิบติังานทั้งหมดของกระบวนการล าเลียง โดยใชแ้ผนภูมิ
การผลิต 
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     3.2 ศึกษาสาเหตุความสูญเปล่าที่เกดิจากการรอคอย ในกระบวนการล าเลยีงม้วนกระดาษ 

     3.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง รวมถึงการสร้างรหสัใหก้บักลุ่มตวัอย่าง มีวิธีการเลือกและสร้างรหสัเช่นเดียวกนักบั

การศึกษาสภาพปัจจุบนัของกระบวนการล าเลียง (ดงัแสดงตามหวัขอ้ 3.1.1) 

     3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ การสงัเกตและสมัภาษณ์เก่ียวกบัการผลิต โดยอาศยัเคร่ืองมืออ่ืนๆเขา้ช่วย ดงัน้ี 
     1 การก าหนดสาเหตุท่ีเป็นไปไดข้องปัญหาโดยจดัหมวดหมู่  
     2 แบบสมัภาษณ์  

     3.2.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู   

     1 ท าการเกบ็ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษโดยท าการเกบ็ขอ้มลูดงัน้ี 

     1) การสงัเกต เป็นการสงัเกตการณ์ปฏิบติังานของพนกังาน เพ่ือก าหนดสาเหตุท่ีเป็นไปไดข้องปัญหา 
     2) การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใชค้ าถามปลายเปิด ดงัการออกแบบสมัภาษณ์ท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของ
ใจความส าคญัท่ีตอ้งการคน้หาในการศึกษากระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ  โดยค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ใน
ส่วนของการศึกษาการไหลมีทั้งหมด 5 ค าถาม  
     2 ขอ้มลูทุติยภูมิ 

     ท าการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของการปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งเอกสารทางวิชาการ บทความท่ีอยู่บน
เครือข่ายอินเตอร์เนท และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยการค้นควา้จากโครงข่ายห้องสมุดในประเทศไทย เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของกรณีศึกษา 
     3.2.4 การตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 
     1   ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาการไหลของกระบวนการล าเลียง มาจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ผูท่ี้ปฏิบติังาน
จริง ซ่ึงการตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลในการศึกษา อาศยัการกลบัมาทวนเช็คค าตอบดว้ยการกลบัมาทวน
เช็คจากการกระบวนการท างานท่ีแทจ้ริง และจากผูส้มัภาษณ์อีกคร้ัง โดยการใหผู้ส้มัภาษณ์ไดอ่้านขอ้ความท่ีไดจ้าก
การรวบรวมหลงัจากท่ีไดมี้การสังเกตและสัมภาษณ์ว่ามีความถูกตอ้งตามท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอ้งการส่ือความหมาย
หรือไม่ 
     2  ตรวจสอบความไวว้างใจได้ของข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่การตรวจสอบด้านข้อมูลโดย
พิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานท่ีและแหล่งบุคคลท่ีแตกต่างกนั คือ ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ ถา้
ขอ้มูลต่างสถานท่ีกันจะเหมือนกนัหรือไม่ และถา้บุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลเปล่ียนไปขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ การ
ตรวจสอบสามเสา้ดา้นผูวิ้จยั โดยการเปล่ียนผูส้ังเกต และการตรวจสอบสามเสา้ดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูลโดยใชวิ้ธีเก็บ
รวบรวมขอ้มลูต่างๆกนัเพ่ือรวบรวมเร่ืองเดียวกนั เช่นใชวิ้ธีการสงัเกตควบคู่ไปกบัการซกัถาม 
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     3.2.5 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
     น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการล าเลียง  มาวิเคราะห์แยกประเภทกิจกรรมใน
กระบวนการร่วมกบการศึกษาเวลาในแต่ละขั้นตอนการปฏิบติังาน โดยใชแ้ผนภูมิการไหล เพ่ือมองหากระบวนการ
ท่ีสามารถท าการปรับปรุงได ้ 

     3.3 ศึกษาการลดความสูญเปล่าจากการรอคอยในกระบวนการล าเลยีงม้วนกระดาษ 

     3.3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึงการสร้างรหสัใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง มีวิธีการเลือกและสร้างรหสัเช่นเดียวกนักบั
การศึกษาสภาพปัจจุบนัของกระบวนการล าเลียง (ดงัแสดงตามหวัขอ้ 3.1.1) 

     3.3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
     1) เทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H เพ่ือการพิจารณาวิธีการปรับปรุงการท างาน โดยใชเ้ทคนิคน้ีร่วมกบัหลกัการ
ปรับปรุง ECRS 
     2) หลกัการ ECRS เพ่ือการก าจดัความสูญเปล่าจากการรอคอยในกระบวนการล าเลียง 
     3) การลดความสูญเปล่า เพ่ือพิจารณาหากิจกรรมการท างานท่ีมีไม่จ าเป็นตอ้งท า เพ่ือลดเวลาในกระบวนการ
ล าเลียงมว้นกระดาษ 

     3.3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
     1 ขอ้มลูปฐมภูมิ 
     ท าการเกบ็ขอ้มูลของกระบวนการล าเลียงโรงงาน ABC โดยท าการเกบ็ขอ้มลู ดงัน้ี 
     1) การสงัเกต เป็นการสงัเกตการณ์การปฏิบติังานของพนกังานในกระบวนการล าเลียง เพ่ือหาแนวทางการลด
ความสูญเปล่าในกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ 
     2) การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใชค้ าถามปลายเปิด ดงัการออกแบบสมัภาษณ์ท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของ
ใจความส าคญัท่ีตอ้งการคน้หาในการศึกษากระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ  คือ แนวทางการปรับปรุง และการ
ยอมรับการปรับปรุง โดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key information) คือวิศวกร หัวหน้ากะ และพนักงานท่ี
ปฏิบติังานใน โดยค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ในส่วนของการศึกษาการไหลมีทั้งหมด 5 ค าถาม  
     2 ขอ้มลูทุติยภูมิ 
     รายละเอียดเช่นเดียวกนักบัหวัขอ้ 3.2.3 

     3.3.4 การตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 
    รายละเอียดเช่นเดียวกนักบัหวัขอ้ 3.2.4 

     3.3.5 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
     น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาการไหลของกระบวนการ Roll handling มาวิเคราะห์หาวิธีในการก าจดักระบวนการ
ท่ีมีความซ ้ าซอ้นเพ่ือลดเวลาในกระบวนการผลิต โดยใชเ้ทคนิคค าถาม 5W1H ร่วมกบัหลกัการ ECRS และการลด
ความสูญเปล่า พร้อมทั้ งน าผลการสัมภาษณ์มาประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย  

4.1 ผลการศึกษาความสูญเปล่าที่เกดิจากการรอคอย ในกระบวนการล าเลยีงม้วนกระดาษ 

4.1.1 แผนผงักระบวนการล าเลียง 

     ผูศึ้กษาไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนัของแผนผงักระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ เพ่ือทราบถึงเส้นทางการไหลของ
กระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ พบว่าในกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษมีกิจกรรมยอ่ยทั้งหมด 5 กิจกรรม โดย
มีพนักงานจ้างเหมาดูแลการตรวจสอบมว้นและติดฝากันกระแทก 3 คน ส่วนกิจกรรมชั่งน ้ าหนัก พันฟิล์มใน
แนวแกน พนัฟิล์มในแนวเส้นผ่านศูนยก์ลาง และการตั้งมว้น เป็นกิจกรรมท่ีท างานเป็นระบบควบคุมอตัโนมติั 
(Automation) ซ่ึงมีพนกังานรับเหมาติดตามสภาพการท างานทัว่ไป 1 คน ดงัแสดงตามรูปท่ี 1 
 

 

รูปที1่     แผนผงักระบวนการล าเลียง 
 
4.1.2 แผนภูมิการกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ 
     ผูศึ้กษาได้ท าการสังเกตกระบวนการล าเลียงม้วนกระดาษโดยละเอียดและสามารถน ามาเขียนแผนภูมิ
กระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ เพ่ือให้สามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการผลิตทั้งหมดและรู้ถึงการใช้
ช้ินส่วนต่างๆในแต่ละกิจกรรม ซ่ึงจากแผนภูมิกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษพบว่า วตัถุดิบหลกัคือ มว้น
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กระดาษ ฝากระดาษคราฟท์ เทปกาว สต๊ิกเกอร์บอกสถานะ แผ่นฟิลม์หนา 30 ไมครอน โดยกระบวนการล าเลียง
มว้นกระดาษมีขั้นตอนการท างานทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดงัแสดงตามรูปท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที2่     แผนภูมิกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ 
 

4.1.3 แผนภูมิการไหลกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ 
     กระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ สามารถแยกยอ่ยกระบวนการไดท้ั้งหมด 16 ขั้นตอน เป็นขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน 4 ขั้นตอน ขั้นตอนการขนส่ง 7 ขั้นตอน ขั้นตอนการรอคอย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนการตรวจสอบ 1 ขั้นตอน 
และขั้นตอนการเกบ็รักษา 1 ขั้นตอน ซ่ึงใชเ้วลารวมในการปฏิบติังาน 14:34 นาที และระยะทางในการเดินทาง
ทั้งหมด 41.5 เมตร ดงัแสดงตามรูปท่ี 3  
 

มว้นกระดาษ 

ปล่อยมว้นมาท่ี Stopper 

ปล่อยมว้นชุดแรกมาท่ีสายพาน 

ตรวจสอบ 

ระบุสถานะและติดฝา 

ชัง่น ้าหนกัมว้นกระดาษ 

พนัฟิลม์ในแนวแกน 

พนัฟิลม์ในแนวเส้นผา่นศูนยก์ลาง 

ตั้งมว้น 

รถฟอร์คลิฟทคี์บมว้นกระดาษไปจดัเกบ็ 

ตรวจสอบ 

สต๊ิกเกอร์บอก 

สถานะ เทปกาว 
ฝากระดาษ

คราฟท ์

แผน่ฟิลม์ยืด หนา 30 ไมครอน 
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รูปที3่     แผนภูมิการไหลกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ 
      
         จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปไดว้า่กิจกรรมการพนัฟิลม์ในแนวแกน เป็นกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดการรอคอย ใน
กระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ ดงัแสดงตามรูปท่ี 4 ซ่ึงจะเห็นว่ามีมว้นกระดาษรอคอยอยู่บนสายพานเขา้สู่
กิจกรรมการพนัฟิล์มในแนวแกน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนภูมิการไหลท่ีพบว่ากิจกรรมการพนัฟิล์มในแนวแกน มี
ขั้นตอนในการปฏิบติังานยาวนานท่ีสุดจาก 4 ขั้นตอน เป็นระยะเวลา 1:17 นาที 
 

 
 
รูปที4่     ภาพถ่ายจากกลอ้งวงจรปิดแสดงการการรอคอยของมว้นกระดาษ 
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4.2 ผลการศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่าที่เกดิจากการรอคอย ในกระบวนการล าเลยีงม้วนกระดาษ 

4.2.1 การก าหนดสาเหตุท่ีเป็นไปไดข้องปัญหาโดยจดัหมวดหมู่ 
     ผูศึ้กษาไดแ้บ่งปัญหาออกเป็น 5 หมวด ซ่ึงประกอบไปด้วย พนักงาน วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการท างาน วตัถุดิบในกระบวนการ และสภาพแวดลอ้มการท างาน  พบว่ากิจกรรมการพนั
ฟิลม์ในแนวแกน ในกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ มีสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการรอคอยจาก จ านวนคร้ังของการพนั
ฟิลม์ ปัญหาเคร่ืองจกัรจากสายไฮดรอลิคและลกูปืนเส่ือมสภาพ  ดงัแสดงตามรูปท่ี 5 

 

รูปที5่     สาเหตุท่ีเป็นไปไดข้องปัญหา  
 
4.3  ผลการศึกษาการลดความสูญเปล่าที่เกดิจากการรอคอย ในกระบวนการล าเลยีงม้วนกระดาษ 
     จากผลการศึกษาการไหลในกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษในหัวขอ้ 4.1.3 กิจกรรมท่ีเลือกมาปรับปรุงคือ 
กิจกรรมการพนัฟิลม์ในแนวแกน เพ่ือน ามาหาแนวทางในการลดความสูญเปล่า โดยผูศึ้กษาไดใ้ชเ้ทคนิคค าถาม 
5W1H ร่วมกบัหลกัการ ECRS ซ่ึงประกอบดว้ยการขจดั (Eliminate) การรวม (Combine) การจดัเรียง (Rearrange) 
และท าให้ง่าย (Simplify) รวมถึงผลจากการสัมภาษณ์มาหาแนวทางในการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย  
ดงัแสดงตามรูปท่ี 6 
 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      1061  
 

รูปที ่ 6   ค าถามการพิจารณาขั้นตอนเพ่ือการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย กิจกรรมการพนัฟิลม์ในแนวแกน  
     ผลจากค าถามดงักล่าวท าให้ไดแ้นวคิดการลดเวลาปฏิบติังานของกิจกรรมการพนัฟิล์มในแนวแกน จากการ
ประยุกต์แนวทาง ECRS พบว่าสามารถขจดั (Eliminate) โดยการลดรอบการพนัฟิลม์ไดโ้ดยการใชฟิ้ลม์ท่ีมีขนาด
หนาข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์ท่ีมีความคิดเห็นเช่นเดียวกนั ดงัน้ี 

- ปัจจุบนั (ฟิลม์ หนา 30 ไมครอน): Axial wrapper 3 layer + Radial wrapper 2 layer  เท่ากบั  
(30+30+30) + (30+30) = 150 ไมครอน 

- ปรับปรุง  (ฟิลม์ 40 ไมครอน): Axial wrapper 2 layer + Radial wrapper 2 layer  เท่ากบั                                   
(40+40) + (40+40) = 160 ไมครอน 

 
   เม่ือน าหลกัการดงักล่าวมาสรุปผลการศึกษา โดยใชแ้ผนภูมิการไหล พบวา่หลงัการปรับปรุงกระบวนการล าเลียง
สามารถใชเ้วลารวมลดลงเหลือ 12:28 นาที ซ่ึงสามารถลดขั้นตอนการปฏิบติังานได ้41 วินาที และลดขั้นตอนการ
รอคอยได ้25 วินาที ดงัแสดงตามรูปท่ี 7 
              

 
รูปที7่     แผนภูมิการไหลกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษหลงัการปรับปรุง 

 
     4.4 อภิปรายผล 
จากการน าหลกัการ ECRS ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีใชใ้นการมองหาแนวทางในการลดความสูญเปล่า ผลจากการศึกษาน้ี
สามารถลดเวลากิจกรรมการพนัฟิล์ม โดยลดขั้นตอนปฏิบัติงานท่ีไม่จ าเป็น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
(นลิน นิลผึ้ ง, 2556) ท่ีท าการหาเวลามาตรฐานในการท างานและลดขั้นตอนในการท างานท่ีไม่จ าเป็น ส่งผลให้
สามารถลดเวลาท่ีใชใ้นการผลิตลงได ้35.08 เปอร์เซ็นต ์(ภีม พรประเสริฐ & คณิสร ภูนิคม, 2556) นอกจากน้ี วรรณภสัร์ 
พลูสุวรรณ, 2553 ยงัใชห้ลกั ECRS เพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการ เช่นเดียวกบัภูริทติั สุระนากลุ, 2548 ท่ีน า
หลกัการ ECRS มาประยุกตใ์ชเ้พ่ือก าจดัความสูญเปล่าในกระบวนการ โดยสามารถลดขั้นตอนในกระบวนการและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
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     5.  สรุปผลการศึกษา  

     จากการศึกษาลดความสูญเปล่าจากการรอคอย ในกระบวนการล าเลียงมว้นกระดาษ กรณีศึกษา โรงงาน ABC จ.
ขอนแก่น ซ่ึงมีกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยการสังเกตและสัมภาษณ์ด้วยค าถาม
ปลายเปิด โดยเร่ิมจากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและความสูญเปล่าจากการรอคอย ซ่ึงผลปรากฏวา่ กิจกรรมพนัฟิลม์
ในแนวแกน ใชเ้วลาสูงสุดในขั้นตอนการปฏิบติัการเป็นเวลา 1:17 นาที จากนั้นจึงก าหนดสาเหตุท่ีเป็นไปไดข้อง
ปัญหาโดยจดัหมวดหมู่มีสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการรอคอยจาก จ านวนคร้ังของการพนัฟิลม์ ปัญหาเคร่ืองจกัรจากสายไฮ
ดรอลิคและลกูปืนเส่ือมสภาพ ในส่วนของปัญหาเคร่ืองจกัรไดถู้กรับผิดชอบโดยหน่วยงานซ่อมบ ารุงในการตั้งเวลา
ส าหรับการเปล่ียนอุปกรณ์ดงักล่าวก่อนท่ีจะช ารุด (Time base) และไดพิ้จารณาลดเวลากิจกรรมการพนัฟิล์มใน
แนวแกน โดยใชเ้ทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H ร่วมกบัหลกั ECRS  ซ่ึงสามารถรอบของการพนัฟิลม์ในแนวแกนได ้
จาก 3 รอบเหลือ 2 รอบ โดยใชฟิ้ลม์ยืดท่ีมีความหนาเป็น 40 ไมครอน จาก 30 ไมครอน ซ่ึงสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบติังานได ้41 วินาที, ลดขั้นตอนการรอคอยได ้25 วินาที และกระบวนการล าเลียงใชเ้วลารวมลดลงเหลือ 12:28 
นาที ลดลง 7.5 เปอร์เซ็นต ์ดงัแสดงตามรูปท่ี 8 
 

 
 
รูปที ่ 8     กราฟแท่งเปรียบเทียบเวลาก่อนและหลงัการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา (วินาท)ี 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      1063  
 

 

บรรณานุกรม  
 
ทศพล เกียรติเจริญผล. (2553). กลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงวิศวกรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั. 
นลิน นิลผึ้ง. (2555). การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยลดรอบเวลา กรณีศึกษาโรงงานผลิตยา. วิทยานิพนธ์

ปริญญาวิศวกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสากการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ. 

ภีม พรประเสริฐ และคณิสร ภูนิคม. (2556). การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา กรณีศึกษา กลุ่ม
ชุมชนปากห้วย จงัหวดัอุบลราชธานี. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวิจัยด าเนินงานแห่งชาติ, 
นครราชสีมา. 

ภูริทตั สุระนากุล. (2548). การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตตัวยึดหูจับหม้อไฟ. วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัพระ
จอมเกลา้ธนบุรี. 

วรรณภัส พูลสุวรรณ. (2553). การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 
กรณีศึกษา การผลิตอลูมิเนียมส าหรับบ้าน. การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองวิศวกรรมศาสจร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพฒันางานอุตสาหกรรม ภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วนัรัตน ์จนัทกิจ. (2554). 17 เคร่ืองมอืนักคิด. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ ยเูคชัน่. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                      1064  
 

การศึกษาความพงึพอใจที่มีต่อการมาใช้บริการของลูกค้า  
กรณศึีกษาธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัชัยภูมิ 

The study of Satisfaction Affecting to customers service: 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการมาใชบ้ริการของธนาคารออมสิน ใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจสอบถาม
ความพึงพอใจ โดยการสัมภาษณ์จากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารออมสินจ านวน  10 คน พบว่า ลูกคา้เห็นดว้ย
กบัคุณภาพในดา้นการบริการ แต่ยงัไม่พึงพอใจในเร่ืองระยะเวลาในการใหบ้ริการ แสดงถึงความคาดหวงัของลกูคา้
ท่ีมีต่อการใชบ้ริการไม่ตรงตามความคาดหวงั ผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นแนวทางแกไ้ขปัญหาต่อความพึงพอใจของลูกคา้
เพ่ือการมาใช้บริการให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้บริการไดอ้ย่างรวดเร็วข้ึน อนัจะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึง
พอใจ  
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, บริการ, ธนาคารออมสิน, ลูกค้า 
 

  ABSTRACT 
The study of customer satisfaction on services provided by the Government Saving  Bank as well as to use the 
survey results to improve the bank’service. The sample used in this  interview were 10 customers. The survey 
results showed that customers satisfied with services provided by the bank except for service time. Arising and 
thus cause customer non-satisfaction. The study result will be used further to improve service quality of the bank 
to meet customer expectation and increase customer satisfaction level. 
Keywords: satisfaction, service, Government Savings Bank , custom 
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1. บทน า 
 
     ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย  ์เพ่ือให้
ประชาชนไดรู้้จกัการเก็บออม รวมถึงมีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นเงินทองของประชาชน พระองคไ์ดท้รงริเร่ิมน า
กิจการดา้นการออมสินมาใชเ้ป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2450 โดยจดัตั้งคลงัออมสินทดลองข้ึน และทรงพระราชทาน
นามแบงคว์่า “ลีฟอเทีย” เพ่ือทรงใชศึ้กษาและส ารวจนิสยัคนไทยในการออมเบ้ืองตน้ต่อมาในปีพ.ศ. 2456 พระองค์
จึงไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหด้ าเนินการจดัตั้ง“คลงัออมสิน” ข้ึนในสังกดักรมพระคลงัมหาสมบติั กระทรวง
พระคลงัมหาสมบติั พระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช ้“พระราชบญัญติัคลงัออมสิน พ.ศ. 2456” ประกาศใช้
ในวนัท่ี 1 เมษายน  พ.ศ. 2456 กิจการคลังออมสินด าเนินการมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2472) ทรงมีพระราชด าริเห็นควรโอนกิจการคลงัออมสินให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมไปรษณียโ์ทรเลข กิจการคลงัออมสินไดเ้ร่ิมแพร่หลายและเป็นท่ีนิยมของประชาชนอย่างกวา้งขวาง เรียก
ไดว้่าเป็น "ยุคแห่งความกา้วหนา้ของการคลงัออมสินแห่งประเทศไทย"ต่อมาภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดยุ้ติ
ลง รัฐบาลไดเ้ห็นถึงคุณประโยชน์ของการออมทรัพยแ์ละความส าคญัของคลงัออมสินท่ีมีต่อการพฒันาประเทศ จึง
ไดท้ าการยกฐานะของคลงัออมสินข้ึนเป็นองคก์ารของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และด าเนินธุรกิจภายใต ้“พระราชบญัญติั
ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489” มีการบริหารงานโดยอิสระ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั กิจการคลงัออมสินเร่ิมด าเนินธุรกิจในรูปแบบของธนาคารออมสิน ตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษายน 2490 และค าว่า “คลังออมสิน” ได้เปล่ียน เป็นค าว่า “ธนาคารออมสิน” นับตั้ งแต่บัดนั้นเป็น             
ตน้มา (ธนาคารออมสิน,2557) 
      การด าเนินงานตลอดระยะเวลา 101 ปีท่ีผ่านมา ธนาคารออมสินไดป้รับปรุง เปล่ียนแปลง และพฒันาระบบการ
ด าเนินงาน และการบริการในทุกดา้นอย่างเป็นพลวตัร ธนาคารมีการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ เพ่ือรักษาฐาน
ลกูคา้มากกว่า 26 ลา้นบญัชี โดยการระดมทรัพยากรในทุกดา้นเตรียมการเพ่ือปรับปรุงภาพลกัษณ์ และรูปแบบการ
ใหบ้ริการท่ีทนัสมยัและครบวงจรมากยิ่งข้ึน เพ่ือรองรับการใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งต่อความตอ้งการและครอบคลุม
ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวยั 
     ในยุคการค้าเสรีในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจในด้านการบริการทางการเงินของสถาบันการเงินต่างๆมี
แนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน อนัเน่ืองมาจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงิน รวมถึง
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกิดความผนัผวน อัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารมีการปรับลดตัว
ลง ก่อให้เกิดส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ือแย่งชิงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างเขม้ขน้ ต่างฝ่ายต่างพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงรวมทั้งพฒันาสินคา้และบริการของตนเองให้ทนัสมยัเพ่ือรองรับนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีก าลงัจะเขา้
มา โดยการคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ ตลอดจนการค้นควา้เพ่ือพัฒนากลยุทธ์เดิมท่ีมีอยู่แล้ว ถือเป็นการสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั เพ่ือสามารถรักษาสถานภาพทางการแข่งขนัของตนเองใหอ้ยูร่อดได ้สถาบนัการเงิน
ต่างๆจึงมุ่งเนน้ท่ีจะปรับปรุงคุณภาพบริการมากกวา่การแข่งขนัทางดา้นราคา จึงหนัมาใหค้วามส าคญัในการปรับตวั
ดา้นคุณภาพบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกค้าไดอ้ย่างย ัง่ยืน อีกทั้งยงัเป็นการรักษา
ฐานลกูคา้เดิมไว ้
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     จากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบนัการแข่งขนัจะเนน้ไปท่ีการให้บริการของธนาคาร
อย่างมีคุณภาพถือเป็นจุดหลกัในการดึงลูกคา้เพ่ือมาใช้บริการกบัทางธนาคาร เพราะการบริการนับว่าเป็นหลกั
ส าคัญของธุรกิจการให้บริการของทุกๆธนาคาร ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีทุกธนาคารต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพ
บริการ และมีการพฒันาคุณภาพบริการและการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
 

บทที ่2 ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 
     ความพึงพอใจนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ช้บริการไดรั้บสินคา้หรือบริการแลว้ และมีความสัมพนัธ์กับความ
คาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้และบริการนั้นๆ ถา้สินคา้หรือบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บต ่ากว่าความ
คาดหวงัก็จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ และถ้าสินค้าหรือบริการท่ีผูใ้ช้บริการได้รับตรงกับความคาดหวงั
ผูใ้ชบ้ริการก็จะเกิดความพึงพอใจ และถา้สินคา้หรือบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บมากกว่าความคาดหวงัก็จะส่งผลให้
เกิดความพึงพอใจมากข้ึน (Kotlerand  Armstrong, 2001) ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนอง
ดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัข้ามอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง หากไม่ได้รับการ
ตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้่าจะมีมากหรือนอ้ย (วิรุฬ พรรณเทวี, 2542) จากท่ีกล่าวมา
ความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการให้บริการและไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มี
ความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะใหบ้ริการ มีขวญัและมีก าลงัใจ มีความผกูพนักบัองคก์ร มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จ
ของการบริการท่ีท า และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการส่งผลต่อถึง
ความกา้วหน้าและความส าเร็จขององค์กรอีกดว้ย (ดิเรก ฤกษ์หร่าย, 2528) ดังนั้นความพึงพอใจเปรียบเสมือน
ความรู้สึกของบุคคลและองคก์รไปในทิศทางท่ีดี ความตอ้งการ ความสุขใจต่อสภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆ หรือเป็น
ความรู้สึกพอใจต่อส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความชอบความสบายใจ และเป็นความรู้สึกท่ีบรรลุถึงความตอ้งการ 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 
 
     การวดัคุณภาพของการใหบ้ริการสามารถวดัไดโ้ดยวดัช่องว่าง (Gap) ระหว่างผูใ้ชบ้ริการรับรู้และการบริการท่ี
ผูใ้ชบ้ริการคาดหวงับนพ้ืนฐานของ 5 ปัจจยั โดยมีรายละเอียดแต่ละปัจจยั ดงัน้ี 1) ความเช่ือถือได ้(reliability) คือ 
ความสามารถท่ีจะใหบ้ริการตามค ามัน่ดว้ยความถูกตอ้ง 2) ความสามารถตอบสนอง (responsiveness) คือ ความเต็ม
ใจท่ีจะช่วยเหลือและบริการอย่างรวดเร็ว 3) ความแน่นอน  (assurance) คือ การให้ความรู้ความสุภาพของผู ้
ให้บริการและความสามารถในการส่งมอบความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ให้กับผูใ้ช้บริการ 4) ความเข้าใจ
ผู ้ใช้บ ริการ  (empathy) คือ  การดู แลผู ้ใช้บ ริการของกิจการอย่างทั่ว ถึ งเฉพ าะราย  5) ลักษณะท่ีสัมผัส
ได ้(tangible) คือ แสดงลกัษณะทางกายภาพของส่ิงอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ บุคคล และวสัดุอุปกรณ์ในการ
ติดต่อส่ือสาร (Parasuraman et.al., 1991) ซ่ึงหลกัของการให้บริการนั้นตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
บุคคลส่วนใหญ่ได ้โดยใหก้ารบริการอย่างเท่าเทียมกนั      อีกทั้งยงัใหค้วามสะดวกสบาย และไม่สร้างความยุ่งยาก
ให้แก่ผู ้ใช้บริการมากจนเกินไป  โดยการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู ้ใช้บริการมาก
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ท่ีสุด คือ การให้บริการท่ีไม่ค านึงถึงตวับุคคลหรือเป็นการให้บริการท่ีปราศจากอารมณ์ไม่มีความชอบพอ (พงษ์
เทพ สันติพันธ์, 2546) การให้บริการในรูปแบบลกัษณะเฉพาะขององค์กร  ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่สามารถ
ครอบครองเป็นเจา้ของในรูปธรรมและไม่จ าเป็นตอ้งรวมอยู่กบัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆทั้งยงัเกิดจากความเอ้ือ
อาทร มีน ้ าใจ ไมตรี เป่ียมดว้ยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเก้ือกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและ
ความเสมอภาค (ไพรพนา ศรีเสน, 2544) ดงันั้นความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้
คุณภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริการ ตามลกัษณะของการบริการ ระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงถา้ตรงกบัส่ิงท่ี
ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการหรือตรงกบัความคาดหวงัท่ีมีอยู ่กย็่อมจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจในบริการนั้น แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ส่ิงท่ีผูใ้ช้บริการได้รับจริงไม่ตรงกับการรับรู้ท่ีคาดหวงั ผูใ้ช้บริการย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อ
ผลิตภณัฑแ์ละการน าเสนอบริการได ้ 
 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพบริการ 
 
     คุณภาพบริการข้ึนอยู่กบัช่องว่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ เก่ียวกบับริการท่ีไดรั้บจริง       
ซ่ึงความคาดหวงัของผู ้ใช้บริการเป็นผลจากค าบอกเล่าท่ีบอกต่อกันมา จากความต้องการของผู ้ใช้บริการ                    
และประสบการณ์ในการใชบ้ริการท่ีผ่านมา รวมถึงข่าวสารจากผูใ้หบ้ริการทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ส่วนการรับรู้
ของผูใ้ชบ้ริการเป็นผลมาจากการไดรั้บบริการและการส่ือสารจากผูใ้ห้บริการไปยงัผูใ้ชบ้ริการ  ถา้บริการท่ีไดรั้บ
จริงดีกว่าหรือเท่ากบัความคาดหวงัถือว่าบริการนั้นมีคุณภาพ (Parasuraman, 1985) ดงันั้นคุณภาพของบริการจึงมี
ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ระดบัความสามารถของบริการในการบ าบดัความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการหรือระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้ (วีรพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์, 2539) 

 
3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการมาใชบ้ริการของธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัชยัภูมิ ผูศึ้กษาไดใ้ช้
วิธีศึกษา โดยการสัมภาษณ์จากลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ  ถือเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการ
ศึกษาดงัน้ี 
 
3.1 ประชากร 
      
     ประชากร คือ จ านวนประชากรท่ีมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัชยัภูมิ จ านวน 323,909 บญัชี       
ณ วนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 
 
3.2 กลุ่มตวัอย่าง 
      
     กลุ่มตวัอย่าง คือ จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัชยัภูมิ จ านวน 10 คน ดว้ย
ระยะเวลาท่ีจ ากดัและลกูคา้บางรายไม่สามารถใหข้อ้มลูได ้
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสมัภาษณ์ โดยการใชห้ลกัทฤษฎีและแนวคิด ดงัต่อไปน้ี ทฤษฎีความพึง
พอใจ แนวคิดเก่ียวกบัการบริการ และแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพบริการ 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ ท าโดยการเก็บขอ้มูล จดัล าดบัความส าคญัในส่ิงท่ีผูศึ้กษาไดย้ิน วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และตีความออกมารวบรวมเป็นประเดน็ต่างๆดงัต่อไปน้ี 
     3.3.1 ดา้นความพึงพอใจ 
     3.3.2 ดา้นการบริการ 
     3.3.3 ดา้นคุณภาพบริการ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
     ผู ้ถูกสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว  พนักงานธนาคาร  เกษตรกร  รับ
ราชการ โดยรวมแลว้มาใชบ้ริการของธนาคารออมสินเก่ียวกบัการฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงินระหว่างธนาคาร ช าระ
ค่าสินคา้และบริการต่างๆ รวมถึงเปิดบญัชีใหม่  
 
4.2 ด้านความพงึพอใจ  
 
     ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเน่ืองจากธนาคารอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บริการ เช่น ในปัจจุบัน
ผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งเขียนสลิปฝากถอนเพราะระบบสามารถพิมพใ์บสลิปไดอ้ตัโนมติั ผูใ้หบ้ริการท ารายการไดต้รง
ตามความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ การช าระค่าสินคา้และบริการผูใ้ห้บริการท าการตรวจสอบรหัสสินคา้ เลขท่ี
ทะเบียนสินคา้อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน   
 
4.3 ด้านการให้บริการ 
 
     ผูใ้หบ้ริการปฏิบติัโดยยึดหลกัจรรยาบรรณการบริการต่อผูใ้ชบ้ริการดว้ยความสุภาพ ยิ้มแยม้แจ่มใส พูดจาดว้ย
ถอ้ยค าและน ้ าเสียงท่ีสุภาพ รวมทั้ งแสดงถึงความสนใจเอาใจใส่ต่อผูใ้ช้บริการ และยึดหลกัผลประโยชน์ของ
ผูใ้ชบ้ริการเป็นท่ีตั้ง ผูใ้ห้บริการสามารถอธิบาย ช้ีแจงรายละเอียดของขอ้มูลให้ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างชดัเจน ในการ
ปฏิบติังานผูใ้หบ้ริการมีความกระตือรือร้นเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการเขา้มาในธนาคาร  ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความรู้สึกยินดี
มีความสุขเวลาท่ีมีคนมาคอยบริการ ท าใหท้ั้งสองฝ่ายต่างยอมรับในการใหบ้ริการและใชบ้ริการซ่ึงกนัและกนั 
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4.4 ด้านคุณภาพบริการ 
 
     ในดา้นของผูใ้หบ้ริการมีการปฏิบติังานอย่างเตม็ท่ี สามารถเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี ตรงตามท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัไว ้ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการบริการท่ีเรียบ
ง่ายและถูกตอ้ง เม่ือผูใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการกบัทางธนาคาร ผูใ้หบ้ริการแสดงออกถึงความกระตือรือร้น เต็มใจและ
มุ่งมัน่ท่ีจะใหบ้ริการ รวมทั้งบริการดว้ยความเป็นมิตรและพูดจาแนะน าอย่างสุภาพ สามารถแนะน าผลิตภณัฑแ์ละ
ขอ้มูลท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบไดอ้ย่างชดัเจนและถูกตอ้ง ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการกบัทาง
ธนาคารอีกคร้ัง รวมถึงผูใ้ชบ้ริการมีการบอกต่อกนัเก่ียวกบัการมาใชบ้ริการกบัทางธนาคารออมสิน ถือเป็นการ
ขยายฐานลกูคา้ใหเ้พ่ิมมากยิ่งข้ึน  

 
5. สรุปผลการศึกษา 
 
     การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการมาใช้บริการของธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัชัยภูมิ จากผล
การศึกษาและอภิปรายขา้งตน้ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในงานบริการของธนาคารออมสิน เน่ืองจากในปัจจุบนัมี
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในด้านการอ านวยความสะดวก ท าให้เกิดความรวดเร็วในการใช้บริการ รวมถึง
การศึกษาในคร้ังน้ี         ผูใ้ห้บริการสามารถน ามาพฒันาเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงการให้บริการถือเป็น
หลกัส าคญัของงานธนาคาร  
และผู ้ให้บริการควรยึดหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเองในการปฏิบัติ  ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ทั้งผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่างเกิดความพึงพอใจซ่ึงกนัและกนั แสดงถึงคุณภาพของงานบริการส าเร็จ
ตามเป้าหมาย เม่ือผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจมีการบอกต่อกนัเก่ียวกบัการมาใชบ้ริการของธนาคาร ก็ถือเป็นการ
ขยายฐานลกูคา้ใหเ้พ่ิมมากยิ่งข้ึนดว้ย 
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การศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการ 
ของอู่ยุทธนาการช่าง อ าเภอบ้านดุง จงัหวดัอดุรธานี 

THE STUDY TO GUIDELINES FOR DEVELOPING  
SERVICE QUALITY OF YUTTANA KANCHANG GARAGE   

AT BANDUNG DISTRICT, UDONTHANI PROVINCE 
ศรัญญา หากนัได้* และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกุล** 

Saranya Hakandai and Pattarawadee Permwanichagun 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพการบริการและเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางพฒันาคุณภาพการบริการของอู่ยุทธนาการช่าง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี การศึกษาคร้ังน้ีใชวิ้ธีการ
สมัภาษณ์โดยใชเ้คร่ืองมือ SERVQUAL ซ่ึงวดัคุณภาพบริการ 5 ดา้น จากการศึกษาความพึงพอใจจึงไดแ้นวทางการ
พฒันาคุณภาพการบริการในแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ คือ ป้ายร้านและพ้ืนท่ีจอดรถ 
ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้คือ การให้บริการไดต้รงตามเวลาท่ีนัดหมายไว ้ดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการลกูคา้ คือ การแจง้คิวในการบริการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ คือ เร่ืองการดูแลทรัพยสิ์นลกูคา้ และดา้นการเอา
ใจใส่ลกูคา้ คือ การติดตามความกา้วหนา้ของงานใหก้บัลกูคา้แต่ละราย 
ค าส าคัญ: อู่ซ่อมรถยนต์, รถยนต์, ความพึงพอใจ, คุณภาพบริการ 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate the satisfactions of customers to service quality and suggestions 
to improve the services of Yuttana Kanchang garage in Bandung district, Udonthani province. Interview were 
based on the concept which is called “SERVQUAL” 5 dimensions. It concluded that the study proposed five 
suggestions to improve the service quality as follows; Tangibles dimension, a signboard and car park. Reliability 
dimension, the promised time. Responsiveness dimension, notify queue to customer. Assurance dimension, take 
care customer’s property and Empathy dimension, report the progress to customer.  
Keywords: Garage, Car, Satisfaction, Service quality 
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1. บทน า 
     ปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตต่์างมุ่งเนน้กนัท่ีการพฒันาคุณภาพบริการใหมี้ความหลากหลาย พร้อม
ทั้งอ  านวยความสะดวก เพ่ือใหล้กูคา้ไดรั้บความพึงพอใจในการบริการ จูงใจใหลู้กคา้หนัมาใชบ้ริการของตน อนัจะ
น าไปสู่ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพบริการ Kotler and Keller (2012) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพการบริการ คือ
การสร้างคุณภาพการบริการใหเ้ท่ากบัหรือมากกว่าท่ีลูกคา้คาดหวงั เม่ือลูกคา้ไดรั้บบริการจะเปรียบเทียบคุณภาพ
การบริการท่ีไดรั้บกบัคุณภาพการบริการท่ีคาดหวงัไว ้ถา้ผลท่ีไดพ้บว่าคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บจริงน้อยกว่าท่ี
คาดหวงัไว ้ลกูคา้จะไม่พอใจและไม่มาใชบ้ริการอีก ในทางตรงกนัขา้มถา้การบริการท่ีไดรั้บจริงเท่ากบัหรือมากกว่า
ท่ีคาดหวงั ลูกคา้จะพอใจและกลบัมาใชบ้ริการอีก ทั้งน้ีในการศึกษาจะใชเ้คร่ืองมือประเมินคุณภาพท่ี Parasuraman 
et al. (1988) พฒันามาจาก SERVQUAL ซ่ึงศึกษาปัจจยัส าคญัของคุณภาพบริการท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัไว ้5 ดา้น 
ดงัน้ี ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles), ความน่าเช่ือถือหรือความไวว้างใจได้ (Reliabilities), การ
ตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness), การให้ความมัน่ใจในการบริการ (Assurance) และการเอาใจใส่ลูกคา้ 
(Empathy) 
     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คุณภาพการบริการจึงมีความส าคญัมากต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีจะส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพบริการของอู่ยุทธนาการช่าง 
อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงเป็นอู่ซ่อมรถยนตท์อ้งถ่ิน ประเภทเคาะและพ่นสีตวัถงัรถยนต ์ก่อตั้งกิจการเม่ือปี
พ.ศ. 2532 ด าเนินกิจการมากว่า 26 ปี ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมี
ต่อคุณภาพบริการของอู่ยทุธนาการช่าง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี และเพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาการท างาน 
และการปรับปรุงคุณภาพการบริการของอู่ยทุธนาการช่าง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี โดยในการศึกษาความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพบริการ ผูศึ้กษาเลือกใช้การประเมินคุณภาพแบบ SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษา ซ่ึงสามารถน าผลการศึกษาท่ีได้มาเป็นแนวทางท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือเป็นแนว
ทางการพฒันาการท างาน และการปรับปรุงคุณภาพการบริการของอู่ยุทธนาการช่าง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี
ต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ในการศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของอู่ยทุธนาการช่าง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานีใน
คร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆไวด้งัน้ี 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริการ (Services) 

     2.1.1 ความหมายของการบริการ 
     การบริการ เป็นการปฏิบติังานท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอใหก้บัอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงกระบวนการอาจผกูพนักบัตวัสินคา้ แต่การ
ปฏิบติังานนั้นเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น จบัตอ้งไม่ได ้และไม่สามารถครอบครองได ้บริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
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สร้างคุณค่าและใหป้ระโยชนแ์ก่ลกูคา้ในเวลาและสถานท่ีเฉพาะท่ีเป็นผลจากการท่ีผูรั้บบริการน าความเปล่ียนแปลง
มาให ้(Lovelock and Wright, 2002) 
     การบริการ คือ การกระท าหรือผลประโยชน์ใดๆท่ีฝ่ายหน่ึงสามารถน าเสนอให้อีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่
สามารถจบัตอ้งได ้และไม่ท าใหเ้กิดผลในความเป็นเจา้ของ โดยการผลิตการบริการนั้นอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
สินคา้หรือไม่กไ็ด ้(Kotler and Keller, 2012) 

     2.1.2 ลกัษณะของการบริการ 
     เน่ืองจากการบริการมีความแตกต่างจากสินคา้อยู่หลายประการ ซ่ึงมีนกัการตลาดหลายท่านไดท้ าการศึกษาใน
เร่ืองลกัษณะของการบริการ และได้สรุปออกมาได้ทั้ งหมด 4 ประการ ดังน้ี การบริการไม่สามารถจบัตอ้งได ้
(Intangibility), การบ ริการไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตและกระบวนการบ ริโภคออกจากกันได ้
(Inseparability), คุณภาพการบริการไม่คงท่ี/ไม่มีมาตรฐานการบริการท่ีแน่นอน (Variability/Heterogeneity), และ
การบริการไม่สามารถเกบ็รักษาไวไ้ด ้(Perishability) (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2546) 
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ (Service Quality) 

     2.2.1 ความหมายของคุณภาพของบริการ (Service Quality) 
     คุณภาพบริการข้ึนอยู่กบัช่องว่างระหว่างความคาดหวงั และการรับรู้ของผูรั้บบริการท่ีไดรั้บบริการจริง ซ่ึงความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการเป็นผลจากการบอกต่อกนัมา ความตอ้งการของผูรั้บบริการเอง และประสบการณ์ในการรับ
บริการท่ีผา่นมา รวมถึงข่าวสารจากผูใ้หบ้ริการทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ส่วนการรับรู้ของผูรั้บบริการเป็นผลมาจากการ
ไดรั้บบริการและการส่ือสารจากผูใ้ห้บริการไปยงัผูรั้บบริการ ถา้บริการท่ีไดรั้บจริงดีกว่าหรือเท่ากบัความคาดหวงัถือ
วา่การบริการนั้นมีคุณภาพ (Parasuraman et al., 1988) 
     นกัการตลาดไดน้ าแนวคิดดา้นการตลาดในการสร้างคุณภาพการบริการให้เท่ากบัหรือมากกว่าท่ีลูกคา้คาดหวงั เม่ือ
ลูกคา้ไดรั้บบริการจะเปรียบเทียบคุณภาพการบริการท่ีได้รับกบัคุณภาพการบริการท่ีคาดหวงัไว ้ถา้ผลท่ีไดพ้บว่า
คุณภาพการบริการท่ีไดรั้บจริงนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ลกูคา้จะไม่พอใจและไม่มาใชบ้ริการอีก ในทางตรงกนัขา้มถา้การ
บริการท่ีไดรั้บจริงเท่ากบัหรือมากกวา่ท่ีคาดหวงั ลกูคา้จะพอใจและกลบัมาใชบ้ริการอีก (Kotler and Keller, 2012) 
 

     2.2.2 แบบประเมนิคุณภาพการบริการ SERVQUAL Model 
     จากการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการบริการวา่ดว้ยปัจจยัพ้ืนฐานท่ีท าใหผู้บ้ริโภคใชต้ดัสินคุณภาพของการบริการมี 
10 ด้าน โดยมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู้และด้านการคาดหวงั  ประกอบด้วย ความ
ไว้วางใจได้ (Reliability), การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness), ความสามารถของผู ้ให้บริการ 
(Competence), การเขา้ถึงการบริการ (Access), ความมีอธัยาศยั (Courtesy), การติดต่อส่ือสาร (Communication), 
ความน่าเช่ือถือ (Credibility), ความปลอดภยั (Security), การเขา้ใจและการรู้จกัลูกคา้ (Understanding/Knowing the 
customer) และความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) และต่อมา Parasuraman ไดน้ าปัจจยัทั้ง 10 ดา้นขา้ง
ตน้มาพฒันาเป็นเคร่ืองมือประเมินคุณภาพบริการ SERVQUAL ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัในการประเมินคุณภาพ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1074 

 

บริการ 5 ด้าน  มีดังน้ี  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  (Tangibles), ความน่าเช่ือถือ หรือไว้วางใจได ้
(Reliabilities), การตอบสนองความต้องการต่อลูกค้า (Responsiveness), การให้ความมั่นใจในการบริการ 
(Assurance) และการเอาใจใส่ลกูคา้ (Empathy) (Parasuraman et al., 1988) 
     เคร่ืองมือ SERVQUAL ตามปัจจยัประเมินคุณภาพ 5 ดา้นน้ี ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 22 ขอ้ (Items) แบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการประเมินคุณภาพบริการดา้นความคาดหวงั ส่วนท่ี 2 เป็นการประเมินคุณภาพบริการดา้น
การรับรู้ของผูรั้บบริการ ถึงแม ้SERVQUAL จะประกอบด้วยปัจจัยในการวดัคุณภาพบริการเพียง 5 ด้านแต่ก็
ครอบคลุมแง่มุมต่างๆของคุณภาพบริการเดิมทั้ง 10 ดา้น เป็นแนวคิดท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลายในการประเมินคุณภาพ
บริการในมุมมองของผูรั้บบริการ (Parasuraman et al., 1988) 
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ (Satisfaction) 

     2.3.1 ความหมายของความพงึพอใจ  
     ความหมายของค าวา่ “พึงพอใจ” หมายถึง รัก ชอบใจ และ “พึงใจ” หมายถึง พอใจ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิต
สถาน, 2556) 
     นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการท่านอ่ืนไดใ้ห้ความหมาย ความพึงพอใจ ไวว้่า เป็นระดบัความรู้สึกของบุคคลว่าช่ืน
ชอบหรือผิดหวงั ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานของผลิตภณัฑต์ามท่ีรับรู้กบัความคาดหวงั โดย
ถา้ระดบัของผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้จะท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ และ
ถา้ระดบัของผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการสูงกวา่ความคาดหวงัท่ีตั้งไว ้จะท าใหล้กูคา้เกิดความประทบัใจ แต่ถา้
ระดบัของผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการต ่าวา่ความคาดหวงัของลกูคา้ จะท าใหลู้กคา้เกิดความไม่พึงพอใจ (Kotler 
and Keller, 2012) 

     2.3.2 ความส าคญัของความพงึพอใจในการบริการ 
     จุดมุ่งหมายหมายสูงสุดของความส าเร็จในงานบริการข้ึนอยู่กบัการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ เพ่ือใหลู้กคา้
เกิดความรู้สึกท่ีดีและประทับใจ จนติดใจและกลบัมาใช้บริการอีก ดังนั้นการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า
ตลอดจนผูป้ฏิบติังานจึงเป็นเร่ืองส าคญั เพราะความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีจะน ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบในเชิงการ
แข่งขนัทางการตลาด เพ่ือความกา้วหนา้และการเติบโตของธุรกิจบริการ และยงัส่งผลใหส้ังคมส่วนรวมมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน จึงกล่าวไดว้า่ ความพึงพอใจมีความส าคญัต่อผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ (อินทิรา เพง็แกว้, 2538) 

     2.3.3 การวดัความพงึพอใจ 
     ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนนั้น ข้ึนอยู่กบักระบวนการจดัการเรียนรู้ และระดบัความรู้สึก การวดั
ความพึงพอใจท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ 1) การใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใชม้ากอย่างแพร่หลายวิธีหน่ึง 2) การ
สมัภาษณ์ เป็นวิธีท่ีตอ้งอาศยัเทคนิคของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจใหผู้ต้อบค าถามตามขอ้เทจ็จริง และ3) การสังเกต เป็น
การสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนการปฏิบติักิจกรรม ขณะปฏิบติักิจกรรมและหลงัการปฏิบติักิจกรรม ซ่ึงการวดัความ
พึงพอใจในการเรียนรู้สามารถท่ีจะวดัไดห้ลายวิธีทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมาย
ของการวดัดว้ย จึงจะท าใหก้ารวดัความพึงพอใจนั้นมีความน่าเช่ือถือ (วารินทร์ สินสูงสุด, 2546) 
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3. วธิีการศึกษา 
     การศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของอู่ยทุธนาการช่าง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี เป็นการ
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูศึ้กษาไดก้ าหนดวิธีการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 ประชากร 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการอู่ยุทธนาการช่าง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานีตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ  
มีจ านวนผูใ้ชบ้ริการสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ทั้งส้ิน 3,907 คน  

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาผูศึ้กษาจึงใชวิ้ธีเกบ็ขอ้มลูโดยวิธีการสมัภาษณ์ 
ซ่ึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารสุ่มแบบเจาะจง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) เฉพาะผูท่ี้เคยใชบ้ริการอู่ยุทธนาการ
ช่าง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี และเป็นผูท่ี้สะดวกใหข้อ้มูลในการสัมภาษณ์ จ านวน 30 คน ผูศึ้กษาไดท้ าการ
ปรึกษากบัเจา้ของกิจการและไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คนน้ี โดยเลือกเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั ซ่ึงเป็นลูกค้า
ประจ าท่ีใชบ้ริการมากกวา่ 10 ปี เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างเหล่าน้ีสามารถรับรู้ถึงคุณภาพการใหบ้ริการในดา้นต่างๆได้
เป็นอยา่งดี สามารถใหค้ าแนะน าและใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในปรับปรุงคุณภาพการบริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ การสัมภาษณ์ ในหัวขอ้เร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ
ของอู่ยทุธนาการช่าง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไป ส่วนน้ีจะถามขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผู ้
ถกูสมัภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน เป็นตน้ 
     ส่วนท่ี 2 : ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของอู่ยุทธนาการช่าง อ าเภอบา้นดุง 
จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงไดน้ าทฤษฎี SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) มาใชใ้นการสัมภาษณ์ เป็นการประเมิน
คุณภาพการบริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles), ความน่าเช่ือถือ 
หรือไวว้างใจได ้(Reliabilities), การตอบสนองความตอ้งการต่อลูกคา้ (Responsiveness), การใหค้วามมัน่ใจในการ
บริการ (Assurance) และ การเอาใจใส่ลูกคา้ (Empathy) ซ่ึงการสัมภาษณ์ในส่วนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบนัทึกขอ้มูล
ความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของอู่ยุทธนาการช่าง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั
อุดรธานี 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
     ส าหรับวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นการเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) คือ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอยา่งลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการอู่ยทุธนาการช่าง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี จ านวน 30 คน เน่ืองจากใช้
วิธีการสมัภาษณ์ จึงใชก้ารเกบ็รวมรวมขอ้มลูโดยการบนัทึกเสียง ทั้งน้ีในการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งไดมี้การอธิบาย
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วตัถุประสงคข์องการศึกษาและเปิดโอกาสใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ถาม หากมีขอ้สงสยัก่อนตอบค าถามนั้นๆ โดยผูศึ้กษา
ไดมี้การด าเนินการสมัภาษณ์ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีการวิเคราะห์ผลขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
ประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ดว้ยการจดัระเบียบขอ้มูลและจดักลุ่มขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ เพ่ือน ามา
สรุปและอภิปรายผลในแต่ละประเด็นของคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้นท่ีลูกคา้พอใจและไม่พอใจ เพ่ือให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีตอ้งการดงัน้ี ศึกษาความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของอู่ยทุธนา
การช่าง และศึกษาแนวทางการพฒันาการท างานและปรังปรุงคุณภาพบริการของอู่ยุทธนาการช่าง อ าเภอบา้นดุง 
จงัหวดัอุดรธานี 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพบริการของอู่ยุทธนาการช่าง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี สามารถ
อภิปราย โดยแบ่งตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

4.1 ผลการศึกษาความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ต่ีอคุณภาพการบริการของอู่ยุทธนาการช่าง อ าเภอ
บ้านดุง จงัหวดัอดุรธานี 

     ผูศึ้กษาไดใ้ชก้ารสัมภาษณ์ในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของอู่ยุทธนาการช่างจริง จ านวน 30 
คน โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสามารถน าเสนอเป็น 2 ส่วน ไดด้งัน้ี 

     4.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
     จากการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตวัอย่าง 30 คน โดยการสัมภาษณ์คร้ังน้ีผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนใหญ่
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือเป็นเพศชาย 20 คน และเป็นเพศหญิง 10 คน มีอายุตั้งแต่ 37 ปี – 51 ปี มีระดบั
การศึกษาตั้งแต่ ป.6 ไปจนถึงปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 
30,000 บาทไปจนถึง 100,000 บาท เป็นตน้ 

     4.1.2 ผลการศึกษาข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ต่ีอคุณภาพการบริการของ        
อู่ยุทธนาการช่าง อ าเภอบ้านดุง จงัหวดัอดุรธานี 
     จากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของอู่ยุทธนาการช่าง อ าเภอบา้นดุง 
จงัหวดัอุดรธานี โดยผูถ้กูสมัภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
     (1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ลกูคา้ส่วนใหญ่พึงพอใจอู่ยทุธนาการช่าง ในเร่ืองของการรับรองลกูคา้ 
คือมีหอ้งรับรองท่ีสะดวก มีโทรทศัน์ มีเคร่ืองด่ืมและขนมไวค้อยบริการ มีการจดัพ้ืนท่ีปฏิบติังานเหมาะสมกบัการ
บริการ คือมีการแยกส่วนปฏิบติังานท่ีชดัเจน เช่น ส่วนเคาะ/ปะ/ผุตวัถงั ส่วนซ่อมสี และส่วนรับรองลูกคา้ เป็นตน้ 
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และในส่วนท่ีลูกคา้อยากให้ปรับปรุงในดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ คือ เร่ืองของป้ายร้านท่ีมีขนาดเล็ก 
ไม่ค่อยโดดเด่น และเร่ืองพ้ืนท่ีในการจอดรถท่ีไม่เพียงพอ เป็นตน้ 
     (2) ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ ส่วนใหญ่ลูกคา้ไวว้างใจอู่ยุทธนาการช่าง เน่ืองจากเป็นอู่ท่ีเปิดมานาน มี
ประสบการณ์มามากกวา่ 20 ปี เป็นอู่ซ่อมรถยนตร์ายแรกๆ ของอ าเภอบา้นดุง และคุณภาพของงานซ่อมมีคุณภาพดี 
คือสามารถแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ไดทุ้กราย โดยไม่มีการซ่อมซ ้ า และมีการรับประกนังานท่ีเขา้รับบริการ เช่น หาก
เกิดปัญหาสามารถเขา้มาใหท้างร้านตรวจสอบหรือแกไ้ขไดโ้ดยท่ีทางอู่จะไม่คิดค่าบริการ ซ่ึงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมี
ปัญหาในเร่ืองการซ่อมซ ้ า และในส่วนท่ีลกูคา้อยากใหป้รับปรุงในดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ คือ ในเร่ืองการ
บริการตามเวลาท่ีตกลงกนัไว ้ซ่ึงควรจะตรงเวลา หรือหากมีเหตุท่ีท าให้งานท่ีท าตอ้งส่งมอบชา้ ควรมีการช้ีแจงให้
ลูกคา้รับรู้ถึงปัญหานั้นๆ เพ่ือท่ีจะท าให้ลูกคา้เขา้ใจเหตุท่ีจ าเป็นนั้นๆ เช่น การรอช้ินส่วนอะไหล่ท่ีตอ้งใชเ้วลารอ
นานเกินกวา่ท่ีก าหนด จึงท าใหข้ั้นตอนการประกอบช้ินส่วนเกินการล่าชา้ไปดว้ย เป็นตน้ 
     (3) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อลูกคา้ ส่วนใหญ่ลูกคา้มีความพึงพอใจอู่ยุทธนาการช่าง ในเร่ืองท่ีอู่มี
ความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกคา้เสมอ เช่น การให้บริการตามเวลาท่ีลูกคา้สะดวก ถึงแมจ้ะยงัไม่อยู่ในเวลาท่ี
ร้านเปิดให้บริการก็ตาม เม่ือลูกคา้มีปัญหาหรือเร่ืองใหช่้วยเหลือทางอู่ก็พร้อมรับฟังและเต็มใจรับใชบ้ริการเสมอ 
นอกจากน้ีช่างท่ีปฏิบติังานยงัใหค้ าแนะน าท่ีดีแก่ลูกคา้และยงัสามารถตอบขอ้สงสัยไดต้รงประเด็น และในส่วนท่ี
ลกูคา้มีความเห็นวา่ควรปรับปรุง คือ ควรการแจง้คิวการบริการ เน่ืองจากรถยนตท่ี์เขา้มารับบริการมีจ านวนมาก ท า
ใหต้อ้งลกูคา้ตอ้งรอนาน เป็นตน้ 
     (4) ดา้นการให้ความมัน่ใจในการบริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่มัน่ใจการบริการของอู่ยุทธนาการช่างในดา้นท่ีช่างท่ี
ปฏิบติังานมีความรู้ ความสามารถ มีความช านาญในงานซ่อม งานสีเป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นช่างท่ีมีประสบการณ์
การท างานมากกว่า 20 ปี รวมถึงการท่ีเจา้ของกิจการท าการควบคุมคุณภาพของช้ินงานดว้ยตวัเองในทุกๆขั้นตอน 
ท าใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจในการใชบ้ริการ และในส่วนน้ีลูกคา้มีขอ้เสนอแนะว่าอยากใหมี้การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
เพราะลกูคา้จะไดม้ัน่ใจในการเขา้ใชบ้ริการมากข้ึน เป็นตน้ 
     (5) ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ ลูกคา้ส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นน้ี คือ มีการบริการส่งรถยนต์ใหก้บัลูกคา้ถึงสถานท่ี 
โดยเฉพาะลูกคา้ในต่างอ าเภอ ซ่ึงถือเป็นการบริการท่ีอู่ซ่อมรถยนตส่์วนใหญ่ยงัไม่มีการใหบ้ริการ ท าใหลู้กคา้เกิด
ความประทบัใจ เน่ืองจากสะดวกต่อลูกคา้ท่ีไม่สามารถจะเขา้มารับรถเองได ้และในส่วนท่ีลูกคา้อยากใหป้รับปรุง 
ในดา้นการเอาใจใส่ลกูคา้ คือ อยากใหมี้การรายงานความกา้วหนา้ของงานใหล้กูคา้รับรู้เป็นระยะๆดว้ย เป็นตน้ 

4.2 ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาการท างานและการปรับปรุงคุณภาพในการบริการของ         
อู่ยุทธนาการช่าง อ าเภอบ้านดุง จงัหวดัอดุรธานี 

     จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ทีมีต่อคุณภาพการบริการของอู่ยุทธนาการช่าง อ าเภอบ้านดุง จงัหวดั
อุดรธานี ผูศึ้กษาไดน้ าผลการศึกษาท่ีไดม้า ก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการให้บริการของอู่ยุทธนา
การช่าง โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น ตาม SERVQUAL Model ไดด้งัน้ี 
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     4.2.1 แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
(Tangibles)  
     เม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นความเป็นรูปธรรมหรือดา้นการบริการท่ีจบัตอ้งไดน้ี้ พบวา่ มีการ
บริการท่ีลูกคา้ไม่ค่อยพึงพอใจ ซ่ึงตอ้งน ามาปรับปรุงเป็นอนัดบัแรก ดงัน้ี ป้ายร้าน เน่ืองจากป้ายมีขนาดค่อนขา้ง
เล็ก ไม่ค่อยโดดเด่น ท าให้ผูใ้ชบ้ริการมองเห็นไดย้าก ดงันั้นจึงควรท าป้ายร้านให้มีขนาดใหญ่ข้ึน มีไฟส่องสว่าง
ชดัเจนทั้ ง 2 ดา้น เพ่ือให้ง่ายต่อการมองเห็น และควรท าการปรับปรุงพ้ืนท่ีในการจอดรถให้มีความสะดวกและ
เพียงพอต่อปริมาณรถมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัตอ้งท าการพฒันาคุณภาพบริการในดา้นอ่ืนๆท่ีดีอยูแ่ลว้ดว้ย 

     4.2.2 แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพบริการด้านความน่าเช่ือถือ หรือไว้วางใจได้ 
(Reliabilities)  
     เม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจของลูกค้าในด้านความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจได้ในการบริการท่ีควรน ามา
ปรับปรุง คือ การบริการตรงตามเวลาท่ีตกลงกนัไว ้เช่น กรณีท่ีผูใ้ห้บริการมีการส่งมอบงานชา้กว่าท่ีตกลงกนัไว ้
เน่ืองจากมีการชะลองานในส่วนของการรอช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์ท่ีตอ้งสั่งจองและใชเ้วลานานเกินกว่าท่ีก าหนด 
ท าใหเ้วลาการส่งมอบงานท่ีตกลงกนัไวก้บัลูกคา้เกิดล่าชา้ตาม ดงันั้นทางอู่ควรมีความพร้อมในเร่ืองของการสต็อก
อะไหล่ การตรวจสอบว่าช้ินส่วนอะไหล่ส่วนใดท่ีตอ้งใชเ้วลาในการสั่งจองนาน เพ่ือจะสามารถช้ีแจง้รายละเอียด
ใหล้กูคา้เขา้ใจ 

     4.2.3 แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพบริการด้านการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า (Responsiveness)  
     เม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ท่ีควรน ามาปรับปรุง คือ การ
แจง้คิวการบริการ เน่ืองจากปริมาณรถท่ีเขา้มาใชบ้ริการมีจ านวนมาก อาจท าใหต้อ้งเกิดการรอคิว ส่ิงท่ีควรปรับปรุง
คือ ควรมีการแจง้คิวให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้ถึงระยะเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งรอ เม่ือถึงคิวบริการของลูกคา้ มีการแจง้ให้
ลกูคา้ทราบโดยการโทรแจง้ เพ่ือสะดวกแกก้ารเขา้รับบริการต่อไป 

     4.2.4 แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพบริการด้านการให้ความมัน่ใจในการบริการ 
(Assurance)  
     เม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจของลกูคา้ในดา้นการใหค้วามมัน่ใจในการบริการท่ีควรน ามาปรับปรุง คือ การดูแล
ทรัพยสิ์นลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้ตอ้งน ารถเขา้จอดรับบริการของท่ีอู่เป็นระยะเวลานาน ส่ิงท่ีเป็นขอ้เสนอแนะจาก
ลกูคา้วา่ควรมีในคุณภาพการบริการดา้นน้ี คือ กลอ้งวงจรปิด เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ในการเขา้ใช้
บริการอีกระดบัหน่ึง อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์กบัทางอู่ดว้ย เช่น สามารถดูความเคล่ือนไหวของพนักงานได ้การ
ระมดัระวงัการลกัขโมย รวมไปถึงการป้องกนัภยัต่างๆ เป็นตน้ 

     4.2.5 แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพบริการด้านการเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy)  
     เม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้บริการท่ีควรน ามาปรับปรุง คือ การติดตาม
ความกา้วหนา้ของงานใหก้บัลูกคา้ในแต่ละราย เน่ืองจากทางร้านไม่มีการแจง้รายงานความกา้วหนา้ใหลู้กคา้ทราบ 
จึงควรมีการแจง้ความกา้วหนา้ของงานใหล้กูคา้ทราบเป็นระยะๆ โดยอาจผ่านทาง E-mail, Facebook และ Line ใน
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กรณีท่ีลูกคา้ไม่สะดวกใชเ้ทคโนโลยีเหล่าน้ี ก็สามารถแจง้ความกา้วหนา้ของงานให้ลูกคา้ทราบไดท้างโทรศพัท ์
เป็นตน้ นอกจากน้ีอู่ยุทธนาการช่างยงัตอ้งท าการพฒันาคุณภาพบริการในดา้นอ่ืนๆท่ีดีอยู่แลว้ต่อไปดว้ย เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ท่ีมีต่อการบริการของอู่ยทุธนาการช่างมากข้ึน  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

     การศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของอู่ยุทธนาการช่าง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี จากการ
ส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการสามารถสรุปไดว้่า ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพ
บริการของอู่ยุทธนาการช่างทั้ง 5 ดา้น ตามแบบ SERVQUAL มีดงัน้ี 1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ โดย
ลูกคา้ส่วนใหญ่พึงพอใจ เร่ืองการจดัห้องรับรองลูกคา้ท่ีมีสะดวก สบาย และเร่ืองการมีพ้ืนท่ีปฏิบติังานท่ีแยกเป็น
ส่วนชดัเจน เป็นตน้ 2) ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ โดยลกูคา้ส่วนใหญ่วางใจอู่ในเร่ือง คุณภาพงานซ่อมของอู่
ท่ีไดคุ้ณภาพ ไม่เกิดการซ่อมซ ้ า และมีการรับประกนังานทุกคร้ัง 3) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อลูกคา้ โดย
ส่วนใหญ่ลูกคา้มีความพึงพอใจ ในดา้นท่ีผูใ้ห้บริการมีความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ ให้ค าแนะน าและสามารถ
ตอบขอ้สงสัยลูกคา้ไดต้รงประเด็น 4) ดา้นการใหค้วามมัน่ใจในการบริการ โดยส่วนใหญ่ลูกคา้มัน่ใจอู่ ในเร่ืองท่ี
ช่างท่ีปฏิบติังานมีความรู้ ความช านาญในงานซ่อมเป็นอยา่งดี และการท่ีเจา้ของกิจการควบคุมคุณภาพของช้ินงาน
ดว้ยตวัเองในทุกๆขั้นตอน และ 5) ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ โดยลูกคา้พึงพอใจเร่ือง การบริการส่งมอบรถยนต์เม่ือ
เสร็จใหก้บัลกูคา้ถึงท่ี เป็นตน้ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

     จากผลส ารวจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหส้ามารถน าผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางท่ีจะน าไปเป็นขอ้เสนอแนะใน
การวางแผนเพ่ือพฒันาการท างาน และปรับปรุงคุณภาพการบริการของอู่ยุทธนาการช่าง ไดแ้ก่ 1) ท าป้ายร้านให้มี
ขนาดใหญ่ข้ึน มีไฟส่องสวา่งชดัเจนทั้งสองดา้น และปรับปรุงพ้ืนท่ีในการจอดรถใหมี้ความสะดวกและเพียงพอต่อ
ปริมาณรถมากยิ่งข้ึน 2) ปรับปรุงเร่ืองเวลาส่งมอบรถตอ้งตรงตามเวลาท่ีตกลงกนัไว ้3) มีการแจง้คิวใหลู้กคา้ทราบ
ล่วงหนา้ถึงระยะเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งรอเขา้รับบริการ 4) มีกลอ้งวงจรปิด เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ใน
การเขา้ใชบ้ริการ และ5) มีการแจง้ความคืบหนา้ของงานให้ลูกคา้ทราบเป็นระยะๆ นอกจากน้ีอู่ยุทธนาการช่างยงั
ควรท าการพฒันาคุณภาพการบริการในหวัดา้นอ่ืนๆท่ีดีอยู่แลว้ต่อไปดว้ย เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ท่ีมีต่อ
การบริการของอู่ยทุธนาการช่างมากยิ่งข้ึน 
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การลดความสูญเปล่าทีเ่กดิจากความล่าช้าในกระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคลิ 
ด้วยแนวคดิลนี กรณศึีกษา ร้าน ธนพล อ.พล จ.ขอนแก่น 

Reducing on Waste Reduction from Delayed Recycle Materials Purchasing 
Process with Lean Thinking in Case Study Thanapol shop, Pol, Khonkaen 

วรีวฒัน์ แก้วมรินทร์1 และ ปณทัพร เรืองเชิงชุม2 

Weerawat Kaewmarin and Panutporn Ruangchoengchum 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสูญเปล่ารวมถึงสาเหตุ และศึกษาการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนจากความ
ล่าชา้ในกระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การสังเกต และเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั
กระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล  ดว้ยการศึกษาเวลา กระบวนการ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
ด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุดว้ยแผนผงัเหตุและผล แผนผงักระบวนการ ผลจากการศึกษาพบวา่สาเหตุท่ี ความสูญ
เปล่าคือ ความล่าชา้จากกระบวนการ และการจดัแผนผงั จึงน าเสนอแนวทางลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ 
โดยรวมกิจกรรมท่ีสามารถรวมกนัไดแ้ละปรับปรุงแผนผงับริเวณรับซ้ือขยะรีไซเคิล ซ่ึงสามารถรับซ้ือขยะรีไซเคิล
ไดม้ากข้ึนเป็น 2 เท่า และลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ไดล้ดลงถึง 25 นาที เพ่ือใหเ้กิดคุณค่าสูงสุดกบัลกูคา้ 
และร้าน ธนพล อ.พล จ.ขอนแก่น 
 

ค าส าคัญ: ความสูญเปล่า, ความล่าช้า, ขยะรีไซเคิล, ลีน 
 

Abstract 
The purpose of the study is to analyzed in causing waste reduction on delayed in recycle materials purchasing 
process by In-depth interview, observation and data collection about purchasing them. The study involved time, 
process, and activities which are related to recycle materials purchasing by analyzed in the cause from the cause-
effect layout and processing layout. The study found that causing in waste reduction is from delayed in 
processing and manage in the layout. As the result, it is the way to reduce in waste reduction to integrate 
activities which can cover ECRS and improve the layout in recycle materials purchasing area. It can purchase 
more than 2 times and reduce in delayed purchasing to 25 minutes. It is a value to customers and Tanapol shop in 
Pol, Khonkaen. 
Keywords: Waste, Delay, Recycle Material, Lean 
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1. บทน า 
  
   จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ, (2556) พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชนประมาณ 26.777 ลา้นตนั
หรือประมาณ 73,355 ตนัต่อวนั เป็นขยะมลูฝอยท่ีเกิดข้ึนใน กรุงเทพมหานคร ประมาณ 4.137 ลา้นตนั (ร้อยละ 16) 
เกิดข้ึนในเทศบาล  ประมาณ 10.241 ลา้นตนั (ร้อยละ 38) และเกิดข้ึนในองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประมาณ 12,396 
ลา้นตนั (ร้อยละ 46) ซ่ึงขยะมูลฝอยบางส่วนจะถูกส่งไปก าจดัในสถานท่ีท่ีถูกตอ้งโดยการ ฝังกลบอย่างถูกหลกั
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineering Landfill) การฝังกลบแบบเทกองควบคุม 
(Control Dump) เตาเผาท่ีมีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน (WTE) การหมักท าปุ๋ย 
(Compost) และการก าจดัขยะมูลฝอยแบบเชิงกล - ชีวภาพ (MBT) แต่มีบางส่วนท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกตอ้ง 
โดยการเทกอง (Open Dump) การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) การเผากลางแจง้ (Open Burning) 
หรือการก าจดัโดยใชเ้ตาเผาท่ีไม่มีระบบก าจดัมลพิษทางอากาศ  ซ่ึงขยะมูลฝอยชุมชนบางประเภทสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะขยะรีไซเคิลท่ีมีการคดัแยกและน ากลบัคืนสู่วสัดุรีไซเคิลทั้งประเภท แกว้ กระดาษ พลาสติก 
เหลก็ อลมิูเนียม และอ่ืนๆ ผา่นกระบวนการรับซ้ือวสัดุรีไซเคิล ท่ีสามารถน าขยะรีไซเคิลกลบัมาใชป้ระโยชนไ์ดถึ้ง 
3.935  ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 76 (กรมควบคุมมลพิษ, 2556) ของขยะมูลฝอยท่ีถูกน ามาใชป้ระโยชน์ กระบวนการ
รับซ้ือขยะรีไซเคิล ตั้งแต่ กระบวนการรับซ้ือ การแยกชนิด การเก็บรักษา และการส่งขายต่อไปยงัโรงงานรีไซเคิล 
จึงมีความส าคญัท่ีสามารถเพ่ิมมลูค่าใหก้บัขยะรีไซเคิล ใหเ้กิดกบัผูข้ายขยะรีไซเคิล และร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
     อย่างไรก็ตาม กระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล ของร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิล  โดยเฉพาะ ร้าน ธนพล อ.พล             
จ.ขอนแก่นกลบัตอ้งเผชิญปัญหาความสูญเปล่าท่ีเกิดความล่าชา้ในกระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีคาดหวงัจะไดรั้บการบริการไม่เกิน 60 นาที 
     ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล ดว้ยแนวคิดลีน โดย
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและหาสาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ ตลอดจนลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจาก
ความล่าชา้ในกระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล  ซ่ึงผลจากการศึกษาจะท าให้ทราบสาเหตุความสูญเปล่าท่ีเกิดใน
กระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล  และสามารถก าหนดแนวทางลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนให้หมดไป หรือลดความ
สูญเปล่าให้เหลือน้อยท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในดา้นการเพ่ิมคุณค่ากบัลูกคา้ ผูป้ระกอบการร้านรับซ้ือขยะรี
ไซเคิล และสามารถน าแนวทางการลดความสูญเปล่าไปใชเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชนใ์นการบริหารจดัการไดสู้งสุด 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 

 
     2.1.1 การศึกษาเวลา (Time Study)  
     การศึกษาเพ่ือหาเวลาโดยตรง คือการศึกษาเวลาท่ีใชก้ารจบัเวลาพนกังานท่ีมีการเลือกไวแ้ลว้มาท าการจบัเวลา 
โดย นาฬิกา ทั้ งน้ีต้องมีการค านวณคร้ังในการจบัเวลา แลว้จึงน ามาหาเวลาท างานปรกติ (Normal Time) เวลา
มาตรฐาน เพ่ือใชเ้ป็นตวัช้ีวดัในการออกแบบ หรือปรับปรุงการท างาน วิธีน้ีมีขอ้ดีท่ีผูศึ้กษาสามารถมองเห็นลกัษณะ
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การท างานอย่างละเอียด และเวลาท่ีไดเ้ป็นเวลาท่ีท างานจริง แต่มีขอ้เสีย คือคนงานท่ีถูกท าการศึกษาอยู่นั้นอาจจะ
ไม่ท างานในลกัษณะปรกติ อาจจะเร่ง หรือท างานชา้กว่าปรกติได ้ดงันั้นก่อนท างานศึกษาตอ้งอธิบายให้พนกังาน
ทราบถึงวตัถุประสงคก่์อน 
 
     2.1.2//แผนภูมกิระบวนการผลติแบบต่อเน่ือง (Flow Process Chart)  
     แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเน่ืองเป็นแผนภูมิท่ีใชบ้นัทึกการเคล่ือนท่ีตามลาดบัก่อนหลงัของคน วสัดุและ
เคร่ืองจกัร โดยการบันทึกขั้นตอนการท างานทั้ งหมดอย่างละเอียด รวมไปถึงการบันทึกระยะทางและเวลาการ
ท างานของขั้นตอนต่างๆ สามารถแบ่งแผนภูมิออกได ้3 ประเภท (มาโนช ริทินโย, 2549) คือ  
     1.//แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเน่ือง ประเภทคน (Man Type) คือ แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเน่ืองท่ี
ใชบ้นัทึกขั้นตอนการท างานของคน  
     2.//แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเน่ือง ประเภทวัสดุ  (Material Type) คือ แผนภูมิกระบวนการผลิต
แบบต่อเน่ือง ท่ีใชบ้นัทึกขั้นตอนการนาวตัถุดิบไปกระท าใหเ้กิดเป็นผลิตภณัฑ ์เช่น การขนยา้ย การแปรรูป เป็นตน้  
     3.//แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเน่ือง ประเภทเคร่ืองจกัร (Machine Type) คือ แผนภูมิกระบวนการผลิต
แบบต่อเน่ืองท่ีใชบ้นัทึกวา่เคร่ืองจกัรท างานอยา่งไร 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงสญัลกัษณ์ ช่ือเรียกและคาจ ากดัความโดยยอ่ ท่ีใชก้ารศึกษางานแผนภูมิกระบวนการผลิต
แบบต่อเน่ือง 

สัญลกัษณ์ ช่ือเรียก คาจากดัความโดยย่อ 

 
 
  

 
 

Operation 
 

 

1.การเตรียมวสัดุเพ่ือช้ินงานต่อไป 
2.การเปล่ียนคุณสมบติัทางเคมี หรือทางฟิสิกส์ของ
วสัดุ 
3.การประกอบช้ินส่วนหรือการถอดประกอบออก 
4.การวางแผน การค านวณ การใชค้ าสัง่หรือการรับค าสัง่ 

 
 

 
Inspection 

1.การตรวจสอบคุณลกัษณะของวสัดุ 
2.การตรวจสอบคุณภาพหรือปริมาณ 

 
 

 
Transportation 

1.การเคล่ือนท่ีของวสัดุจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง 
2.พนกังานกาลงัเดิน 
3.มือกาลงัเคล่ือนท่ี 

  

Delay 
1.การเกบ็วสัดุชัว่คราวระหวา่งการปฏิบติังาน 
2.การรอคอยเพ่ือใหง้านขั้นต่อไปเร่ิมตน้ 

 Storage 1.การเกบ็ในท่ีถาวร ซ่ึงตอ้งอาศยัค าสัง่ในการ
เคล่ือนยา้ย 

ท่ีมา : มาโนช ริทินโย,  (2549) 
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     2.1.3  ผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
     ผงัแสดงเหตุและผล ผงักา้งปลาหรือ(Fish-bone Diagram) แผนผงัอิชิกาวา่ (Ishikawa Diagram) คือ แผนผงัแสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของปัญหากบัปัจจยัต่างๆ หรือสาเหตุ ท่ีเก่ียวขอ้งปัญหานั้น ส่วนใหญ่เกิดจาก
สาเหตุ 4 ประการ ไดแ้ก่ คน (Man) เคร่ืองจกัร (Machine) วิธีการ (Method) และวตัถุดิบ (Material) (กิติศกัด์ิ พลอย
พานิชเจริญ ,2551)   
    
     2.1.4  Work Simplification 
     ปรับปรุงงานใหง่้ายข้ึน โดยอาศยัหลกัการ ECRS คือ 1.การก าจดั (Eliminate) ก าจดัขั้นตอนการผลิตท่ีไม่จ าเป็น
ออกไป รวมทั้งการก าจดัความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ คือ การผลิตเกินจ าเป็น การเก็บวสัดุคงคลงั การขนส่ง การ
เคล่ือนไหว การผลิตมากขั้นตอน การรอคอย และการผลิตของเสีย การก าจดัเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิผลสูงสุดใน
การปรับปรุงงาน   2.การรวมกนั (Combine) การรวมขั้นตอนการผลิตใหเ้หลือนอ้ยลง โดยพิจารณาว่าสามารถรวม
ขั้นตอนการผลิตให้เหลือน้อยลงได้หรือไม่ ถา้ลดขั้นตอนการผลิตให้เหลือน้อยลงก็จะสามารถลดระยะทางการ
เคล่ือนท่ีท าให้ใช้เวลาในการผลิตน้อยลง  3. การจัดใหม่ (Rearrange) การจัดล าดับการผลิตใหม่โดยการโยกยา้ย
สับเปล่ียนขั้นตอนการผลิตให้เหมาะสมเพ่ือลดการเคล่ือนท่ีเกินจ าเป็นหรือลดการรอคอย และอาจจะสามารถรวม
ขั้นตอนการผลิตบางส่วนเขา้ดว้ยกนัได ้ 4.การท าใหง่้าย (Simplify) การปรับปรุงวิธีการท างานใหส้ะดวกและง่ายข้ึน  
 
     2.1.5 การวางผงัโรงงาน (Plant Layout) 
     การวางผงัโรงงานตามกระบวนการผลิต (Process Layout) การวางผงัโรงงานแบบน้ีเป็นการจดัเคร่ืองจกัร และ
อุปกรณ์ท่ีใชง้านประเภทเดียวกนัอยู่ในกลุ่มเดียวกนั หรือในแผนกเดียวกนั หรือ เป็นการวางผงัโรงงานตามชนิด
ของเคร่ืองจกัรนั่นเองหรือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือใช้งานเหมือนกนัควรจดัให้อยู่ในแผนก
เดียวกนั ซ่ึงเหมาะส าหรับการผลิตผลิตภณัฑท่ี์ผลิตเป็นจ านวนไม่มาก ขนาดของผลิตภณัฑไ์ม่แน่นอนแต่สามารถ
ผลิตผลิตภณัฑไ์ดห้ลายชนิด การวางผงัโรงงานตามกระบวนการผลิตจะมีความยึดหยุ่นมากกว่า การวางผงัโรงงาน
ตามชนิดผลิตภณัฑ ์
      
     2.1.6   แนวคิดลนี 
     Jay Heizer & Barry Render,  (2008) กล่าวไวว้่า ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production) จัดเป็นระบบการ
ผลิตท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้เป็นส าคญั โดยพยายามก าจดัและลดความสูญเสีย และพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยจะถูก
ขบัเคล่ือนดว้ยการดึงงานจากค าสัง่ของลกูคา้ 
     Womack & Jones, (2003) ได้กล่าวไวใ้นหนังสือ The Machine that Changed the world ว่า ระบบการผลิตท่ี
มุ่งเนน้เร่ืองการไหล (Flow) ของงาน โดยก าจดัความสูญเปล่า (Waste) ต่างๆ ของงาน เพ่ิมคุณค่า(Value) ให้กบัตวั
สินคา้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบหลกั  การระบุคุณค่าของ
สินคา้หรือบริการ (Specify Value)  การแสดงสายธารแห่งคุณค่าหรือแผนผงัแห่งคุณค่า (Value Stream)  การท าให้
คุณค่าเกิดการไหลอย่างต่อเน่ือง (Flow)  การให้ลูกคา้เป็นผูดึ้งคุณค่าจากกระบวนการ (Pull System)  การสร้าง
คุณค่าและการก าจดัความสูญเสียอยา่งต่อเน่ือง (Perfection)  
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      2.1.7  ความสูญเปล่า 
     ความสูญเปล่า (Waste)  คือ กิจกรรมใดๆ ท่ีเพ่ิมตน้ทุนหรือเวลา แต่ไม่เพ่ิมคุณค่า  ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 7 
อย่างคือ  ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการผลิตมากเกินไป (Over Production) ท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้ มากกว่าปริมาณ
ความตอ้งการจริง  ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting Time / Delay)  การรอคอยวสัดุ การยกซ่อมเคร่ือง การ
รอช้ินงานในกระบวนการผลิต  ความสูญเปล่าจากการขนส่ง (Unnecessary Transport) ท่ีอาจเกิดจากการวางผงั
โรงงานไม่เหมาะสม  ขาดการจัดระเบียบในการจัดเก็บ  ความสูญเปล่าจากกระบวนการท่ีไร้ประสิทธิผล 
(Ineffective Process) โดยแสดงในรูปของ การท างานท่ีไม่ไดส้ร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้หรือบริการ  ความสูญเปล่า
จากการจดัเก็บสินคา้คงคลงั (Excessive Inventory)  ความสูญเปล่าดงักล่าว มกัเกิดจากแนวคิดท่ีตอ้งการมีของให้
พร้อมส าหรับใช้  ความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหว (Unnecessary Motion Or Action) โดยมีสาเหตุจากการ 
จดัล าดบัการท างานไม่ถกูตอ้ง ท่าทางการเคล่ือนไหวไม่เหมาะสม การวางผงัท่ีไม่เหมาะสม ขาดความชดัเจน วิธีการ
ท างาน (Work Procedure)  ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสีย (Defects) มกัเกิดจากวิธีการผลิตท่ีไม่เหมาะสม การ 
ออกแบบการผลิตท่ีไม่ถูกตอ้ง วตัถุดิบไม่ไดคุ้ณภาพ ความสูญเปล่าจากการใชท้รัพยากรไม่เต็มก าลงั(Usability Of 
Not Full Capacity Resources) ท าใหเ้กิดความสูญเปล่าในรูปของเวลาวา่ง และตน้ทุนจมในสินทรัพยห์รือทรัพยากร
ท่ีไม่ไดถ้กูใช ้ประโยชนซ่ึ์งรวมถึงการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรแรงงานไม่เตม็ศกัยภาพ (วิทยา สุหฤทด ารง, 2549) 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
      
     สุปรีย ์ศาสตรพนัธ์ุ, (2557) ไดศึ้กษา แนวทางการลดเวลาปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการพิมพอ์อฟเซ็ท ดว้ย
เทคนิค SMED และ Work Simplification โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาขั้นตอน ระยะเวลา กิจกรรมภายใน และ
ก าหนดแนวทางการลดเวลาในการปรับตั้ งเค ร่ืองจักรในกระบวนการพิมพ์ออฟเซ็ท ด้วยเทคนิค Work 
Simplification โดยการปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่ายต่อการปรับตั้งเคร่ืองจกัร ซ่ึงสามารถลดขั้นตอนการลา้งหมึก
ได ้ร้อยละ 16.61 ขั้นตอนการข้ึนกระดาษ ร้อยละ 97.03 ขั้นตอนการเปล่ียนแม่พิมพ ์ร้อยละ 33.96 และขั้นตอนปรับ
หนา้กระดาษ ร้อยละ 84.50 
     นพพล บุญประเสริฐ, (2554) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบในอุสาหกรรมผลิตเลนส์
แว่นตา โดยการประยุกต์ใชห้ลกัการของ Work Simplification และใชห้ลกัการ ECRS โดยการเก็บขอ้มูลปัญหาท่ี
เกิดข้ึน และวิเคราะห์ความสูญเปล่า เพ่ือหากระบวนการท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าคือ การตรวจสอบเลนส์ดว้ยสายตา 
หลงัปรับปรุงพบว่า สามารถลดจ านวนสินคา้ท่ีส่งมอบไม่ทนัจากเดิมลดลงร้อยละ 23.4 และสามารถเพ่ิมผลิตภาพ
ไดร้้อยละ 27 
     พิพฒัพงศ์ ศรีชนะ และพรประเสริฐ ขาวล าธาร, (2555) ไดท้ าการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตอิฐ
บล็อกและหาแนวทางในการลดจ านวนของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อกและสาเหตุท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบมากท่ีสุด ซ่ึงด าเนินการส ารวจปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุดว้ยแผนภูมิกา้งปลา พบว่ามีหลายขั้นตอนมี
ของเสียหรือขอ้บกพร่องจากส่วนผสมของปูน และขนาดท่ีไม่เท่ากนั ดงันั้นผูวิ้จยัด าเนินการแกปั้ญหาโดยการ
ฝึกอบรมและติดตามอยา่งใกลชิ้ด ท าใหข้องเสียลดลง 
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     มุสตาซะห์ ยูโซะ, (2555) ไดศึ้กษา การลดเวลาน าในการผลิตและงานระหว่างผลิตในการผลิตตูนิ้รภยัโดยใช้
เทคนิคการผลิตแบบลีน โดยใชก้ารศึกษางาน (Work Study) ศึกษากระบวนการท างานและน าหลกัการ ECRS มาใช้
เพ่ือลดเวลาในการท างาน อีกทั้งไดน้ าแนวคิดการควบคุมดว้ยสายตา (Visual Control) มาใชใ้นกระบวนการดว้ย 
ผลการวิจยัพบว่า สามารถลดความสูญเปล่าจากการรอคอย ลดความแปรปรวนของเวลาน าในการผลิต และลดการ
ผลิตในปริมาณมากเกินจ าเป็น ส่งผลใหส้ามารถลดเวลาน าในการผลิตจากเดิมเฉล่ีย 2,220 นาที/ตู ้เหลือ 1,590 นาที/
ตูห้รือลดลงได ้28% ลดส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเวลาน าในกระบวนการผลิตอย่างไม่มีนยัส าคญัจากเดิมคือ 149.6 
นาทีลดลงเป็น 145.2 นาทีและลดจ านวนงานระหว่างผลิตทั้งกระบวนการเฉล่ียจากเดิม 103 ตู/้วนั เหลือ 77 ตู/้วนั 
หรือลดลงได ้25% 
     จกัรกฤษณ์ ฮัน่ยะลา (2552) ไดท้ าวิจยัปรับปรุงประสิทธิภาพในโรงงานผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป ซ่ึงใชวิ้เคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาโดยใชแ้ผนผงัแสดงเหตุและผล แลว้น าเทคนิคการศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลามาแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนโดยการศึกษากระบวนการผลิตดว้ยแผนผงัการไหลและแผนภูมิกระบวนการผลิต แลว้ท าการเปล่ียนแปลง
ขั้นตอนการท างานรวมทั้งยงัใชห้ลกัการดงักล่าวเพ่ือออกแบบวิธีการท างานของพนกังาน ผลการปรับปรุงพบว่า 
สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตจาก 30.24 นาที เป็น25.53 นาที คิดเป็น 15.57 % และลดขั้นตอนการผลิต
โดยการออกแบบอุปกรณ์ช่วยท าให้ขั้นตอนในกระบวนการผลิตลดลงจาก116 ขั้นตอน เป็น 97 ขั้นตอน คิดเป็น 
16.37 % โดยมีระยะคืนทุนจากการผลิต 10 วนั 

 
3. วธิีการศึกษา 

3.1 วธีิด าเนินการศึกษา 
 
     ใชก้ารศึกษาเวลา (Time study) ท าการศึกษาโดยวิธีการจบัเวลาโดยตรง จากกระบวนการท างานเพ่ือหาเวลาเฉล่ีย
ในกระบวนการและกิจกรรมย่อยดว้ยนาฬิกาจบัเวลา (Stop watch) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ท าการศึกษาดว้ยวิธีการสังเกตเชิงลึกกบักลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการศึกษาโดยละเอียดแบบมีส่วนร่วมและสมัภาษณ์เชิงลึก 
เพ่ือการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ร่วมกบัการสังเกต (Observations) การเฝ้าดูส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างใส่ใจ
และมีระเบียบวิธีหรือหาความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงอ่ืน โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) เขา้ไปร่วมท ากิจกรรมในกระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล  และปรับตวัใหเ้ขา้กบัพนกังานจนไม่เป็นท่ี
สังเกต และท าการสังเกตเพ่ือเก็บขอ้มูล (สุภางค์ จนัทวานิช, 2555) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
การสนทนาท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน  เพ่ือเรียนรู้ เขา้ใจในระดบัลึกในประเด็นการศึกษา มีรูปแบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview) ค าถามและล าดับค าถามมีความยืดหยุ่น และเป็นค าถามปลายเปิด มีค าส าคัญและ
ลกัษณะค าถามท่ีสามารถปรับเปล่ียนตามสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงและหลากหลาย  
(ชาย โพธิสิตาม, 2554) 
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3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
     ประชากรทั้งหมดของ ร้าน ธนพล รับซ้ือขยะรีไซเคิล  มี 11 ราย โดยผูศึ้กษาเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) ไดแ้ก่เจา้ของกิจการและพนกังานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล ซ่ึงมีอายุ
งานและประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี  จ านวน 3 ราย โดยเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key informant) 
  
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
      
     1. ปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กบัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
รับซ้ือขยะรีไซเคิล  (Key Informant) ดว้ยค าถามปลายเปิด (Opened Questions)ในประเด็นความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการรับซ้ือ บนัทึกผลการสัมภาษณ์ดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียง และใชก้ารสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) สังเกตพ้ืนท่ีการปฏิบติังาน เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ การปฏิบติังานของพนกังานในการรับซ้ือขยะรีไซเคิล  
และบนัทึกภาพเคล่ือนไหว  
     2. ทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มลูปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีเกิดข้ึน โดยการรวบรวมจาก ร้าน ธนพล กรณีศึกษา 
  
3.4  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 
      
     การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า (Triangulation) การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (data triangulation)พิจารณาในการ
ตรวจสอบไดแ้ก่ แหล่งเวลาหมายถึง ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ แหล่งสถานที่ หมายถึง  ขอ้มูลต่างสถานท่ี
กนัเหมือนกนัหรือไม่  แหล่งบุคคล ถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มูลเปล่ียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ การตรวจสอบสามเส้า
ดา้นผูว้ิจยั (investigator triangulation) คือ ตรวจสอบว่า ผูวิ้จยัแต่ละคนจะไดข้อ้มูลแตกต่างกนัอย่างไร โดยเปล่ียนตวัผู ้
สงัเกต แทนท่ีจะใชผู้วิ้จยัคนเดียวกนัสงัเกตโดยตลอด ในกรณีท่ีไม่แน่ใจในคุณภาพของผูร้วบรวมขอ้มูลภาคสนาม ควร
เปล่ียนให้มีผูว้ิจยัหลายคน และการตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (theory triangulation) การตรวจสอบว่า ถา้ผูวิ้จยัใช้
แนวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมจะท าใหก้ารตีความขอ้มูลแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด  
 
3.5  วเิคราะห์ข้อมูล 
     
     วิเคราะห์กิจกรรมของกระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล จากการสมัภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต สร้างแผนผงัการ
ไหล (Flow process chart) และท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน โดยการใช้แผนภูมิกา้งปลา 
(Fish Bone Diagram) ช่วยวิเคราะห์หาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมของกระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล  ซ่ึง
น าไปสู่การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล  
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1  ผลการศึกษา 
      
     จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสงัเกตกระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล พบวา่มีกระบวนการหลกั 2 กระบวนการ คือ
กระบวนการน าเขา้ขยะรีไซเคิล (Upstream) มาท่ีบริเวณรับซ้ือและกิจกรรมน าขยะรีไซเคิลออก (Downstream) จาก
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บริเวณรับซ้ือ ซ่ึงมีกิจกรรมย่อย ดา้นการน าเขา้ (Upstream) ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี 1.ลูกคา้เขา้มาบริเวณรับซ้ือ 
2.ลูกคา้น ารถเขา้ช่องจอด  3.ยกของลงจากรถ 4.ชัง่น ้ าหนกั 5.จดบนัทึกขอ้มูลชนิดน ้ าหนกั 6.ค านวณราคา และ7.
จ่ายเงินให้กับลูกค้า ส่วนกระบวนการหลกัอีกด้านหน่ึงคือกระบวนการน าออก (Downstream)  ประกอบด้วย
กิจกรรม 1.ยกของลงจากเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั 2.แยกประเภท 3.ยกข้ึนรถเพ่ือน าไปคลงัเก็บรักษา 4. การแปรรูป  5.ส่ง
ขายใหก้บัโรงงานรีไซเคิล 
      การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอย่าง 3 ราย พบว่ามีจุดร่วมของกิจกรรม สาเหตุ และการแกไ้ขความล่าช้าท่ี
เกิดข้ึนในกรบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล ดงัน้ี กิจกรรมท่ีท าให้เกิดความล่าชา้ในกระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล
ได้แก่ ยกของลงจากรถ  ชั่งน ้ าหนัก และพ้ืนท่ีบริเวณรับซ้ือไม่เหมาะสม ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดความล่าช้า คือ 
พนกังานไม่เพียงพอหรือท างานไม่เต็มท่ี เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัไม่เพียงพอ และการจดัรูปแบบบริเวณรับซ้ือขยะรีไซเคิล
ไม่เหมาะสม ซ่ึงการแกไ้ขความล่าชา้มีแนวทางคือ จดัรูปแบบบริเวณรับซ้ือใหม่ จดัท าช่องเพ่ือแยกประเภทของขยะ
รีไซเคิล 
      
     4.1.1 เวลาที่ใช้ในกจิกรรมย่อย  
     จากการเขา้ไปศึกษาโดยการจบัเวลาโดยตรง พบวา่กระบวนการหลกัการดา้นน าเขา้ (Upstream) และดา้นการน า
ออก (Downstream) ของการรับซ้ือขยะรีไซเคิล ซ่ึงพิจารณาแยกยอ่ยตามรายกิจกรรมต่างๆ ดงัตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.1 เวลาเฉล่ียของกิจกรรมยอ่ยในกระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
 

กระบวนการหลกั กจิกรรมย่อย เวลาเฉลีย่ (นาท)ี 

การน าเขา้ ลกูคา้น ารถเขา้ช่องจอด 3.0 
(Upstream) ยกของลงจากรถ 13.8 
 ชัง่น ้าหนกั 7.5 
 จดบนัทึกขอ้มูลน ้าหนกั 

ค านวณราคา 
จ่ายเงินใหก้บัลกูคา้ 

2.3 
7.0 
3.0 

 รวม (นาที)     36.6 
การน าออก 
(Downstream) 

ยกของลงจากเคร่ืองชัง่ 
แยกประเภท 

6.2 
21.5 

 ยกข้ึนรถน าไปเกบ็รักษา 
รวม (นาที) 

12.8 
40.5 

 รวมเวลาทั้งหมด (นาท)ี 77.1 

     จากตารางเวลาท่ีใชใ้นกิจกรรมยอ่ยต่างๆ มาสร้างแผนภาพแสดงการใชเ้วลาในแต่ละกิจกรรม เพ่ือคน้หากิจกรรม
ท่ีใชเ้วลาสูงสุด เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาสาเหตุของความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ ซ่ึงอาจจะมี
มากกวา่ 1 กิจกรรม ตามแผนภาพท่ี 4.1 ดงัน้ี 
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รูปที่ 4.1 เวลาท่ีใชใ้นกิจกรรมย่อยในกระบวนการรับขยะรีไซเคิล 
   
     เวลาท่ีใชใ้นแต่ละกิจกรรม พบวา่กิจกรรมท่ีใชเ้วลา มากท่ีสุด คือกิจกรรม แยกประเภทของขยะรีไซเคิลหลงัจาก
ชัง่น ้าหนกั กิจกรรมยกข้ึนรถไปเกบ็รักษา อยูใ่นกระบวนการหลกัการน าออก และ กิจกรรมยกของลงจากรถ อยูใ่น
กระบวนการหลกัการน าออก 
 
4.2 วเิคราะห์หาสาเหตุ 
     4.2.1  แผนผงักระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
     เม่ือน ากิจกรรมต่างมาเขียนแผนผงักระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิลพบว่า เกิด การล่าชา้ในการยกของลงจากรถ 
และการยกของลงจากเคร่ืองชัง่น ้าหนกั ซ่ึงเป็นส่วนเก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมอ่ืน ท าใหเ้กิดความล่าชา้ ดงัรูปท่ี4.2   

 
รูปท่ี 4.2 แผนผงักระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 

การน าออก (Downstream) 

การน าเข้า (Upstream) 
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         4.2.2  การวิเคราะห์หาสาเหตุความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ โดยการใชแ้ผนภูมกา้งปลา ดงั รูปท่ี 4.3 ซ่ึง
สามารถ วิเคราะห์ดา้นต่าง 4 ดา้นไดด้งัต่อไปน้ี 
   1)  ผูป้ฏิบติังาน (Man) 
     ร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลอาศยัแรงงานคนเป็นหลกั แรงงานมีทกัษะท่ีแตกต่างกนั มีการเก่ียงงานขาดความ
รับผิดชอบ และไม่มีการจดัต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีชดัเจน ท าใหเ้กิดความล่าชา้ 
     2)  เคร่ืองจกัร (Machine)  
     เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการับซ้ือขยะรีไซเคิล มีไม่เพียงพอ และมีขนาดเลก็ ท าใหไ้ม่สามารถรองรับปริมาณ
มากๆมากได ้ส่งใหเ้กิดการล่าชา้ในการรับซ้ือขยะรีไซเคิล  
     3)  วตัถุดิบ 
     ชนิดของขยะรีไซเคิลท่ีมีจ านวนมากและไม่ไดถ้กูคดัแยกชนิดมา ท าใหต้อ้งเสียเวลาในการบ่งช้ีชนิดของขยะรี
ไซเคิล 
    4)  วิธีการ (Method)  
     กระบวนการนรับซ้ือเกิดความไม่สมดุล เน่ืองจากร้าน ธนพล เนน้การน าเขา้ขยะรีไซเคิลมากเกินไปท าใหมี้ขยะรี
ไซเคิลท่ีคา้งอยูใ่นบริเวณรับซ้ือมาก กระบวนการน าออกใชเ้วลามากในการคดัแยกชนิดและส่งเขา้เกบ็รักษา เป็น
ท่ีมาของความล่าชา้ 
 

ความล่าช้า

ขาดแรงจูงใจ เคร่ืองชัง่น ้าหนกัไม่เพียงพอ

ชนิดของขยะ
ไม่สมดุลระหว่าง
ขาเขา้กับขาออก

ทกัษะ ขนาดของเคร่ืองชัง่น ้าหนกัเล็กเกินไป

การจดัรูปแบบ
การวางต าแหน่งไม่ชดัเจน

 
รูปท่ี 4.3 แผนผงักา้งปลา สาเหตุของความล่าชา้ 
 
     กระบวนการรับซ้ือในปัจจุบนัของ ร้าน ธนพล รับซ้ือของเก่า เนน้หนกัไปท่ีดา้นการน าเขา้ (Upstream) ซ่ึงเป็น
ผลดีกับลูกค้าท่ี เข้ามาใช้บริการ เน่ืองจากคุณค่าจะเกิดกับลูกค้า เม่ือถูกส่งต่อไปยงัแผนกบัญชีเพ่ือส่งมอบ
ค่าตอบแทนเป็นการส้ินสุดกระบวนการรับซ้ือดา้นลกูคา้ ซ่ึงถกูแยกออกจากการน าออก(Downstream)แต่กลบัพบว่า
กระบวนการน าออก เกิดการล่าชา้ เน่ืองจากไม่สามารถน าของออกจากบริเวณรับซ้ือไดอ้ยา่งเป็นระบบ และรวดเร็ว  
ส่งผลถึงคุณค่าท่ีเกิดข้ึนกบัร้าน ธนพล ไม่สามารถท าไดอ้ย่างเต็มท่ี หากมีของอยู่ในบริเวณรับซ้ือมากก็จะตอ้งเสีย
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แรงงานและเวลาเขา้มาจดัการมาก เป็นผลใหเ้กิดค่าเสียโอกาสในดา้นธุรกิจ โดยมีสาเหตุแยกตามกิจกรรมดงัตาราง 
4.2 และ 4.3 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.2  ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการรับซ้ือของเก่า ดา้นการน าเขา้ (Upstream) 
กจิกรรม ความสูญเปล่าที่เกดิจากความล่าช้า 

1.ลูกค้าน ารถเข้าช่องจอด แผนผงัของช่องจอดเพ่ือขนถ่าย ไม่ไดถ้กูออกแบบใหส้ะดวกในการเขา้จอด ลกูคา้
ตอ้งใชเ้วลาในการเขา้จอด และเสียเวลาในการเขา้ช่องจอด ส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ 

2. ยกของลงจากรถ ของเก่าส่วนมากถูกบรรจุอยูภ่ายในถุง แต่มีบางชนิดกไ็ม่ไดบ้รรจุถุง ซ่ึงมีการจดัเรียง
ชนิดมาแต่ยงัมีการปะปนกนัของชนิดสินคา้ การยกของลงจากรถจึงไม่สามารถระบุ
ชนิดไดท้นัที กล่าวคือ ไม่สามารถทราบชนิดและล าดบัก่อนหลงัได ้ท าใหเ้กิดความ
ล่าชา้ในบริเวณรับซ้ือ เน่ืองจากพนกังานตอ้งรอรับของเก่าโดยท่ีไม่รู้วา่ ของเก่า ชนิด
ใดและน ้าหนกัเท่าใด ประเมินไดเ้พียงขนาดของของเก่าเท่านั้น 

3. ช่ังน า้หนัก เคร่ืองชัง่น ้าหนกัมีขนาดเลก็ มีพ้ืนท่ี 1.0x0.8 เมตร  และวางของไดสู้งไม่เกิน 1.5 
เมตร เม่ือเกิดการขนถ่ายลงของเก่าจากรถ ท าใหเ้กิดการรอคอยการชัง่น ้าหนกั และ
การจดบนัทึก เกิดความไม่ต่อเน่ืองของการไหลของกระบวนการรับซ้ือ  

4. การจดบันทึก วิธีการจดบนัทึกยงัตอ้งใชค้นจดบนัทึก เน่ืองจากสินคา้ท่ีเขา้มาชัง่น ้าหนกั เขา้มาแบบ
สุม กล่าวคือชนิดสินคา้จะเปล่ียนไปตามล าดบัการลงสินคา้ ท าใหก้ารจดบนัทึก
กลบัไปกลบัมา ถึงจะมีแบบฟอร์มการบนัทึกน ้าหนกัแยกตามประเภท กย็งัท าใหเ้กิด
ความล่าชา้ การส่งต่อบนัทึกน ้าหนกัไปค านวณราคา ผูจ้ดบนัทึกตอ้งเดินจากเคร่ือง
ชัง่ไปยงัหอ้งแผนกบญัชี เกิดความสูญเปล่าในเร่ืองการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น 

5. การค านวณราคา การค านวณ ใชวิ้ธีการรวมยอดจากบนัทึกน ้าหนกั แลว้คูณกบัราคารับซ้ือ ดว้ยเคร่ือง
คิดเลข ซ่ึงตอ้งอาศยัความช านาญ หากมีของเก่ามากชนิดกจ็ะเสียเวลาในการค านวณ
และตรวจสอบ 

6. การจ่ายเงินให้กบัลูกค้า ฝ่ายบญัชีตอ้งเดินออกจากหอ้งเผื่อน าใบบนัทึกน ้าหนกั และรายการค านวณแจง้ต่อ
ลกูคา้บริเวณท่ีลกูคา้รอคอย 

ท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น  
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ตารางที่ 4.3   ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการรับซ้ือของเก่า ดา้นการน าออก (Downstream) 
 
กจิกรรม ความล่าช้าที่เกดิขึน้ 

1.ยกของลงจากเคร่ืองช่ัง
น า้หนัก  

การยกของลงจากเคร่ืองชัง่น ้าหนกั เป็นกิจกรรมเร่ิมตน้ของดา้นการน าออก 
(Downstream) แต่การยกของลงโดยไม่มีการคดัแยกเพ่ือการจดัเกบ็ ท าใหสู้ญเสียพ้ืนท่ี
บริเวณรับซ้ือไปกบัของท่ีกองท้ิงไว ้ และส่งผลต่อกระบวนการคดัแยก 

2.แยกประเภท ของเก่าถกูกองรวมกนั โดยไม่มีการแยกชนิด ท าใหต้อ้งแยกชนิดอีกคร้ัง เกิดความ
ล่าชา้ในการจดัเกบ็เขา้ไปท่ีคลงัสินคา้  

3. ยกขึน้รถเพือ่น าไปคลงั
เกบ็รักษา 

หลงัจากคดัแยกประเภทแลว้ การน าของเก่าเขา้สู่คลงัสินคา้ จะตอ้งใชพ้นกังานยกของ
ข้ึนรถเพ่ือขนส่งเขา้ไปเก็บในคลงัสินคา้ แต่รูปแบบท่ีไม่แน่นอนของสินคา้ท าใหก้าร
เคล่ือนท่ีของพนกังานเกิดความล่าชา้ เน่ืองจากมากองสินคา้ท่ีไม่เป็นระเบียบเกิดการ
เคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น 

    
4.3 การลดความสูญเปล่าที่เกดิจากความล่าช้าในกระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
    
     4.3.1 การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนจากความล่าชา้ ซ้ึงจะแยกออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นการน าเขา้ (Upstream) ซ่ึง
คุณค่าส่วนใหญ่จะเกิดกบัลูกคา้เป็นหลกั และดา้นการน าออก (Downstream) ซ่ึงคุณค่าจะเกิดกบั ร้าน ธนพล เม่ือท า
การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนทั้ง 2 ดา้น และจะท าใหเ้กิดความสมดุลของกระบวนการรับซ้ือ ผูศึ้กษาจึงน าเสนอการ
ลดความสุญเปล่าท่ีเกิดจากการล่าชา้ในกระบวนการรับซ้ือ ดงัตารางท่ี 4.4 และตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที่ 4.5  การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการรับซ้ือของเก่า ดา้นการน าเขา้ (Upstream) 
กจิกรรม การลดความล่าช้า 

1.ลูกค้าน ารถเข้าช่องจอด จดัรูปแบบช่องจอดใหง่้ายต่อการจอด 
2. ยกของลงจากรถ จดัรูปแบบขั้นตอนการน าของลงจากรถใหข้านชนิดของของเก่าวา่เป็น

ชนิดใด เพ่ือจะใหพ้นกังานทราบถึงชนิด เพ่ือเตรียมตวัรับสินคา้ 
3. ช่ังน า้หนัก จดัวางเคร่ืองชัง่น ้าหนกัในต าแหน่งท่ีสะดวกต่อการข้ึนชัง่และเพียงพอ 

ควรน าเคร่ืองชัง่ส ารองท่ีไม่ไดใ้ช ้มาเพ่ิมช่องการชัง่น ้าหนกั 
4. การจดบันทึก จดัท ารูปแบบใบบนัทึกน ้าหนกัและชนิดใหช้ดัเจน จดบนัทึกไดง่้าย  

จดัต าแหน่งผูจ้ดบนัทึกไม่ไดห่้างจากแผนกบญัชีเพ่ือลดการเดินท่ีไม่จ าเป็น 
5. การค านวณราคา ใชโ้ปรแกรมช่วยค านวณ  
6. การจ่ายเงินให้กบัลูกค้า เปิดช่อง การจ่ายเงินและใบรายการค านวณ   
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ตารางที่ 4.6   การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการรับซ้ือของเก่าดา้นการน าออก (Downstream) 
 
กจิกรรม การลดความล่าช้า 

1.ยกของลงจากเคร่ืองช่ังน ้าหนัก  สร้างช่องจดัเกบ็ท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้และน าไปรองรับของเก่าท่ีผา่นการ
ชัง่น ้าหนกัแลว้ ลดการแยกประเภท 

2.แยกประเภท สร้างช่องจดัเกบ็ท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้และน าไปรองรับของเก่าท่ีผา่นการ
ชัง่น ้าหนกัแลว้ ลดการแยกประเภท 

3. ยกขึน้รถเพือ่น าไปคลงัเกบ็รักษา เม่ือมีช่องท่ีแยกประเภทของเก่าแลว้ น ารถเขา้ไปขนถ่ายไปยงัคลงัสินคา้ไดเ้ลย  
 
     4.3.2  การปรับผงับริเวณรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
     การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ ดว้ยวิธีการปรับปรุงแผนผงัของร้าน ธนพล รับซ้ือของเก่า โดยการ
จดัเรียงเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั เพ่ิมเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั และจดัใหมี้ช่องคดัแยกประเภทของขยะรีไซเคิล เพ่ือลดขั้นตอนการ
แยกประเภทหลงัจากชั่งน ้ าหนัก และสะดวกในการขนส่งเขา้ไปยงัสถานท่ีเก็บรักษา ท าให้สามารถรับซ้ือขยะรี
ไซเคิลได ้2 ช่อง จอด ส่งผลใหส้ามารถรับซ้ือขยะรีไซเคิลไดม้ากข้ึนเป็น 2 เท่า โดยแผนผงัท่ีปรับใช ้เป็นแบบผสม 
(Mix Process Layout) ดงัรูปท่ี 4.4 และ รูปท่ี 4.5 หรือสามารถลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ไดล้ดลงถึง 25 
นาที (จากเดิมท่ีใชเ้วลารวมทั้งหมด 77.1นาที) ดงันั้น จึงสามารถใช้ระยะเวลาในกระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
เป็น52.1 นาที ซ่ึงเป็นไปตามท่ีลกูคา้คาดหวงั 
 

 
รูปท่ี 4.4  กระบวนการรับซ้ือของเก่าปัจจุบนั 

 
รูปท่ี 4.5   การปรับปรุงแผนผงัโรงงาน เพ่ิมช่องชัง่น ้าหนกั และช่องส าหรับแยกชนิดของสินคา้ 
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4.4 อภิปรายผล 
     การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการรับซ้ือขยะรีไซเคิล ดว้ยการน าหลกัการ Work 
Simplifications ECRS และการปรับเปล่ียนการวางผงับริเวณรับซ้ือขยะรีไซเคิล สอดคลอ้งกบั  สุปรีย ์ศาสตรพนัธ์ุ 
(2557) ท่ีใชเ้ทคนิค ECRS ปรับตั้งเคร่ืองจกัของโรงพิมพใ์หท้ างานไดร้วดเร็วข้ึน และการปรับผงับริเวณการรับซ้ือ
ให้สามารถรองรับลูกคา้ไดม้ากข้ึน ยงัสอดรับกบัการท าการศึกษาของ พิพฒัพงศ์ ศรีชนะ และพรประเสริฐ ขาวล า
ธาร, (2555) ท่ีท าการลดของเสียในกระบวนการผลิต การปรับผงัยงัท าให้การท างานง่ายข้ึน ไม่มีส่ิงของขวางทาง
เดิน และยงัช่วยในดา้นการควบคุมดูแลการท างานของพนกังานไดอ้ยา่งใกลชิ้ด  

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1  ข้อสรุป 
 จากการศึกษาพบความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าชา้ในกระบวนการรับซ้ือของเก่า ของร้าน ธนพล รับซ้ือ
ของเก่า ซ่ึงเกิดข้ึนทั้งทางดา้นการน าเขา้ (Upstream) และการน าออก (Downstream) โดยความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนส่งผล
ต่อคุณค่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการับซ้ือท่ีเกิดกบัทั้งลกูคา้และร้านรับซ้ือของเก่า การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความ
ล่าชา้ ท่ีเกิดจากสาเหตุต่างๆนั้น น าไปสูก้ารลดความสูญเปล่า ดว้ยวิธีการทางดา้นการจดัการ ส่งผลใหก้ระบวนการ
รับซ้ือของเก่าด าเนินไปดว้ยความสมดุลทั้ง 2 ดา้น ซ่ึงส่งผลต่อคุณค่าของลูกคา้โดยตรง และส่งผลต่อโอกาสทาง
ธุรกิจร้านรับซ้ือของเก่ามีมากข้ึน การจดัแผนผงับริเวณรับซ้ือขยะรีไซเคิลและน าเอาเคร่ืองชัง่น ้ าหนกัท่ีไม่ไดใ้ชง้าน
มาเพ่ิม ท าให้สามารถรับซ้ือขยะรีไซเคิลไดเ้ป็น 2 เท่า และเม่ือรวมกิจกรรมท่ีสามารถรวมกนัได ้พบว่าใชเ้วลาใน
การรับซ้ือ และคดัแยกลดลง ท าใหก้ารน าเขา้และการน าออกขยะรีไซเคิลจากบริเวณรับซ้ือสมดุลมากข้ึน 

5.2  ข้อเสนอแนะ  
 กระบวนการรับซ้ือของเก่า มีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมากมาย ควรมีการปรับปรุงกระบวนการใหส้อดคลอ้งกบั
สภาวการณ์ปัจจุบนั ลดการมองในฝ่ังดา้นลูกคา้ ผูท้  าการศึกษา เสนอแนะให้ผูป้ระกอบการเก็บขอ้มูลในส่วนท่ี
เก่ียวข้องทั้ งหมด เพ่ือวิเคราะห์ ต้นทุนท่ีแท้จริง อัตราการหมุนเวียนของวัสดุคงคลัง (Inventory turnover) 
ความสามารถในการรับซ้ือต่อวนั ความสามารถในการจดัเกบ็ สภาพคล่องทางการเงินท่ีสามารถยอมรับได ้และควร
น าเทคโนโลยีเขา้มาพฒันารูปแบบกระบวนการ เพ่ือกา้วไปสู้ร้าน รับซ้ือของเก่าท่ีทนัสมยั และสุดทา้ยควรมีสวสัด์ิ
การ ใหก้บัพนกังาน และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
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แรงจูงใจในการเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจ 
MOTIVATION OF VOLUNTARY TO BE CONSCRIPTS 

พนัตรีเอกลกัษณ์  สิทธิวงศ์1 

Major.Aekalux  Sittiwong  

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือคน้หาองคป์ระกอบของแรงจูงใจในการเขา้รับการเกณฑท์หารโดยสมคัรใจ 
2) วิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจของแรงจูงใจในการเขา้รับการเกณฑท์หารโดยสมคัรใจ และ 3) ศึกษาระดบัแรงจูงใจใน
การเขา้รับการเกณฑท์หารโดยสมคัรใจ ใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (EFA) เพ่ือจดักลุ่มตวัแปรได ้และ
น าไปสร้างกรอบแนบคิด ผลการวิจยัพบว่า สามารถสกดัตวัแปรได้เป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัเก่ียวกบัตัวเงินและ
สวสัดิการช่วยเหลือ และ ปัจจยัเก่ียวกบัสงัคมและจิตวิทยา  

ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, การเกณฑ์ทหาร, โดยสมคัรใจ 
 

Abstract 
The objectives of this research were to 1) find an element of incentive to enter the military voluntarily. 2) 
exploratory factor analysis of the incentives to enter the military voluntarily. and 3) study the incentives level to 
enter the military voluntarily. This research used Exploratory Factor Analysis (EFA) result to make the 
framework. The research found that Parameters could be extracted into 2 factors : the financial and welfare 
assistance and social factors and psychological factors. Samples with the most comments in the rights protection 
in a life insurance policy during attached in unit and in ambition of develop self-discipline for social and 
psychological factor.   
 
Keywords: Motivation, Voluntary, Conscripts 
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1. บทน าและความส าคญัของปัญหา 

     การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ความมั่นคงท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เก่ียวเน่ืองมาจาก

สถานการณ์ของโลก เหตุการณ์บา้นเมือง และสภาวะแวดลอ้มด้านความมัน่คงท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของท่ีโลกท่ีเรียกว่า “ โลกาภิวตัน์ ” จากแนวโนม้น้ี ท าใหส้ามารถคาดคะเนไดว้่า การ

ต่อสูด้ว้ยก าลงัอาวุธ อนัเน่ืองมาจากความขดัแยง้ของชาติต่างๆในโลก น่าจะมีแนวโนม้ในทางลดนอ้ยหรือลดระดบั

ความรุนแรงลง และจากการล่มสลายของลทัธิการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศสหภาพ    โซเวียต

ในช่วง พ.ศ.2533 ท าให้ความตึงเครียดของสถานการณ์สงครามเยน็คล่ีคลายในทางสงบ และจากการท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดป้ระกาศถึงแนวทางการจดัระเบียบโลกใหม่ เม่ือ 30 สิงหาคม 2533 โดยผลกัดนัให้ประเทศต่างๆ 

เขา้มาอยูใ่นกรอบแนวทางท่ีเรียกวา่ “ การจดัระเบียบโลกใหม่ ” ซ่ึงมีหลกัการวา่ ประเทศต่างๆ ตอ้งอยู่ในกรอบของ

การเมืองระหว่างประเทศ และอยู่ภายใตก้ฎบตัรสหประชาชาติ ประเทศใดมีพฤติกรรมหรือนโยบายท่ีแตกต่าง

ออกไป อาจถกูบงัคบัดว้ยก าลงัใหเ้ขา้อยูใ่นกรอบดงักล่าว       

     ก าลงัทหารในประเทศไทยยงัคงเป็นพลงัอ านาจท่ีส าคญัของชาติประการหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ย พลงัอ านาจทาง

การเมือง พลงัอ านาจทางเศรษฐกิจ พลงัอ านาจทางสงัคมจิตวิทยา และพลงัอ านาจทางทหาร 

     การเกณฑ์ทหารในประเทศไทยในปัจจุบัน อาศัยความตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 

ก าหนดให้ชายไทยทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้รับราชการทหาร และยงัเป็นหนา้ท่ีตามรัฐธรรมนูญอีกดว้ย ขั้นตอนการ

เกณฑท์หารเร่ิมตน้จากการลงบญัชีทหารกองเกินของชายไทยไวก่้อน และจะมีการเรียกผูท่ี้ลงบญัชีไวม้าตรวจเลือก

เอาคนท่ีทางทหารเห็นวา่เหมาะสมไปตามจ านวนท่ีตอ้งการเพ่ือเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ 

     จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีจะเห็นไดว้า่ การเกณฑท์หารของชายไทยถือเป็นหนา้ท่ีตามขอ้บญัญติัทางกฎหมายของผู ้

ชายไทยทุกคน แต่การเขา้รับการเกณฑท์หารแบ่งเป็นสองวิธี คือ แบบร้องขอ และ แบบไม่ร้องขอ ซ่ึงพฤติกรรมใน

การเขา้เกณฑท์หารมีความแตกต่างจากสมยัก่อนมาก จากเดิมท่ีส่วนใหญ่ผูถึ้งวยัเกณฑท์หารจะเลือกวิธีแบบไม่ร้อง

ขอ ในปัจจุบนัผูถึ้งวยัเกณฑ์ทหารจะเลือกวิธีแบบร้องขอมากข้ึน อะไรคือสาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

พฤติกรรมการเขา้รับการเกณฑ์ทหารของชายไทย  ดงันั้นจึงควรท่ีจะศึกษาลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจและ

สงัคม ของทหารกองประจ าการ และมีแรงจูงใจอะไรบา้งในการสมคัรเขา้มาเป็นทหารกองประจ าการโดยสมคัรใจ 

ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อกองทพับกในการน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณภาพ

เขา้มาประจ าการในกองทพั รวมถึงการพฒันากฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกณฑ์

ทหารใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการรับราชการทหารและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัการสมคัรใจเขา้รับราชการของพลทหารกองประจ าการ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     พนัเอกเจด็จ  ใจมัน่ (2539 : 114 – 128) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจในการรับ

ราชการทหารของพลทหารกองประจ าการ พบวา่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ จิตวิทยา มี ค ว ามสั มพัน ธ์ กับ

ระดับความพึงพอใจในการรับราชการทหาร ของพลทหารกองประจ าการ ซ่ึงในภาพรวมแลว้พลทหารกอง

ประจ าการมีระดบัความพึงพอใจต ่า ในระหวา่งการรับราชการ      

     1. การประเมินผลการรับรู้ในเร่ืองการฝึกวิชาทหารท่ีผ่านมาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1-3 ไดแ้ก่ ความประทบัใจในการฝึก

วิชาทหาร, ความประทบัใจในเคร่ืองแบบทหาร, ความภูมิใจในการเป็นทหาร, การไดรั้บสิทธิของก าลงัพลส ารอง

ประเภทนายทหารสญัญาบตัรกองหนุน และ การมีเครือข่ายเพ่ือนๆนกัศึกษาวิชาทหารจากต่างสถาบนั 

     2. ความพร้อมของตวันกัศึกษาวิชาทหารต่อการตดัสินใจศึกษาต่อวิชาทหารชั้นปีท่ี 4 และ 5 ไดแ้ก่ การศึกษาวิชา

ทหารควบคู่กบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีมีเน้ือหาวิชาท่ียากข้ึน, ความสะดวกในการเดินทางมาศึกษาวิชาทหาร

, ฐานะทางการเงินและการสนบัสนุนทางบา้น 

     พนัเอกชชัวาล  ทตัตานนท ์(2541 : 93 – 99) ไดศึ้กษาถึงความคิดเห็นของทหารกองเกินต่อการเปล่ียนแปลงอายุ

การเกณฑท์หาร จาก 20 ปี เป็น 18 ปีบริบูรณ์ พบวา่ ทหารกองเกินไดแ้สดงออกโดยการเนน้ในเร่ืองความส าคญัของ

ปัจจยัทางสังคมจิตวิทยา ว่าเป็นปัจจยัส าคญัในดา้นการเป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลงอายุการเกณฑ์ทหาร ใน

ส่วนของปัจจยัเก่ียวกบัปัจจยัประชากร และปัจจยัทางเศรษฐกิจปรากฏวา่เป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลงนอ้ย 

     พนัเอกนาวิน  สุมะโน (2549 : 60 – 64) ไดศึ้กษาถึงความคิดเห็นของก าลงัพลทหารบกท่ีมีต่อส่ิงจูงใจใหก้ าลงัพล

ของกองทพับกลาออกจากราชการก่อนก าหนดตามความสมคัรใจ พบว่า การก าหนดส่ิงจูงใจท่ีสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดม้ากหรือมากสุดกต็าม แต่กไ็ม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม

ตวัอยา่งไดท้ั้งหมด ดงันั้นการก าหนดส่ิงจูงใจให้ก าลงัพลของกองทพับกลาออกจากราชการก่อนก าหนดตามความ

สมคัรใจ จ าเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับความตอ้งการของก าลงัพลในกองทัพบก ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ี

กองทพับกตอ้งการใหล้าออกจากราชการก่อนก าหนดตามความสมคัรใจในแต่ละปีงบประมาณ โดยไม่ส่งผลในการ

กระตุน้จูงใจต่อก าลงัพลท่ีกองทพับกยงัตอ้งการใหรั้บราชการต่อไป      
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     พนัเอกนรรัตน์  คงชินศาสตร์ (2550 : 52 – 54) ไดศึ้กษาถึงการตดัสินใจของบุคคลพลเรือนในการศึกษาต่อท่ี

โรงเรียนนายสิบท พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในระดบัมากถึงมากท่ีสุด คือ ดา้นภาพลกัษณ์ ด้านสิทธิ

ประโยชนร์ะหวา่งการศึกษา และดา้นความมัน่คงในอาชีพ 

3. วธิีด าเนินการวจิัย 

     การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ใช้การวิเคราะห์เชิงอรรถาธิบาย พรรณนาความจากเอกสารและขอ้มูลจากการวิจยัภาคสนาม โดยน า

กระบวนการวางแผน ก าหนดวตัถุประสงค ์รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล ตีความขอ้มูล พฒันาปรับปรุงแผนงาน 

เพ่ือสามารถใหเ้หตุผล และการวิจารณ์ท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาถึง แรงจูงใจในการเขา้รับการเกณฑท์หารโดยสมคัร

ใจโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 

โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

1. การวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชวิ้ธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ

ไดก้ าหนดบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interview) จ านวน 10 นาย 

ซ่ึงแบ่งเป็น ผูบ้งัคบับญัชาของพลทหารกองประจ าการในกองพนัโดยตรง จ านวน 4 นาย ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบัหมู่, ผูบ้งัคบั

หมวด, ผูบ้งัคบักองร้อย, ผูบ้งัคบักองพนั, นายทหารสัญญาบตัรระดบัพนัโทข้ึนไปท่ีเกษียณอายุราชการ และเคยรับ

ราชการอยู่ในกองพนัท่ีมีพลทหารกองประจ าการ จ านวน 2 นาย และ นายทหารระดบัสัญญาบตัรท่ีอยู่ในกองพนั 

จ านวน 4 นาย  โดยเกณฑส์ าหรับผูใ้หข้อ้มลูหลกั คือ ตอ้งมีความรู้หรือมีประสบการณ์ใกลชิ้ดในการดูแลหรือเป็นผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการบงัคบับญัชาพลทหารกองประจ าการ และมีความสมคัรใจท่ีจะให้ขอ้มูล มีเวลาเพียงพอ

ส าหรับการสมัภาษณ์  

     เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั เป็นแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. เคร่ืองบนัทึกเสียงระบบดิจิทลั เพ่ือใชใ้นการบนัทึกเสียงขณะสมัภาษณ์ 

 2. เอกสารขอ้มลูต่างๆ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการสมัภาษณ์ เช่น สมุด ปากกา รายละเอียดของผูใ้ห้

สมัภาษณ์ 

 3. แบบสมัภาษณ์ท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้ แบบก่ึงมีโครงสร้าง  (Semi – structured Interview) ประกอบดว้ย

เร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 - ขอ้มลูประชากรศาสตร์ของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
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 - ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสมคัรใจเขา้รับการเกณฑท์หาร 

 - ความคิดเห็นเก่ียวกบัพลทหารกองประจ าการในดา้นสวสัดิการสิทธิประโยชนต่์างๆ 

 - ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีศึกษา 

 

2. การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ไดแ้ก่ พลทหารกองประจ าการ ท่ีสังกดักองทพับก ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 78,446 นาย 

โดยการเลือกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 นาย ไดแ้ก่ พลทหารกองประจ าการท่ีเขา้มาโดยสมคัรใจ สงักดักองทพับก ใน

เขตพ้ืนท่ีมณฑลทหารบกจงัหวดัลพบุรี จ านวน 4 กองพนั กองพนัละ 100 คน ผูวิ้จยัท าการเก็บขอ้มูล โดยการเลือก

กลุ่มตวัอย่างแบบโควตา        ( Quota sampling ) เป็นการเลือกสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจากพลทหารกองประจ าการท่ีเขา้รับ

ราชการโดยสมคัรใจ  ท่ีประจ าอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีมณฑลทหารบกจงัหวดัลพบุรี จ านวน 4  กองพนั  

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ในการศึกษาน้ีแบบสอบถามถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่ง

ออกเป็น 

     ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ยระดบัการศึกษาสูงสุดก่อนเขา้รับการเกณฑ์ทหาร, 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, สถานภาพ, อาชีพก่อนเขา้รับการเกณฑ์ทหาร และภูมิล  าเนาท่ีเกิด มีลกัษณะค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) 
     ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัส่ิงจูงใจให้ชายไทยมาสมคัรรับการเกณฑ์ทหารโดยสมคัรใจ ผูวิ้จยัไดท้ าการทดสอบ
แบบสอบถาม โดยเสนอแบบสอบถามต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบค่าสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์
หรือเน้ือหา (IOC : Index of item objective congruence) โดยได้ค่ามากกว่า 0.50 มีลกัษณะข้อค าถามเป็นมาตรส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 7 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดถึงเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
     ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสาเหตุของการมาเกณฑท์หารของชายไทยโดยสมคัรใจ 
มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

4. ผลการวจิัย 

     ตอนที่ 1  ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการท าวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ผูว้ิจยัไดท้ าการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้
สมัภาษณ์ (Key Informants) มี จ านวน 10 นาย โดยการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัเง่ือนไขท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอย่างสมคัรใจ
เขา้รับการเกณฑท์หาร พบว่า มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรใจเขา้รับการเกณฑท์หาร ในการวิจยั
น้ีไดก้ าหนดใหค่้าตอบแทน (Compensation) เป็นปัจจยัท่ีดึงดูดใหช้ายไทยสมคัรใจเขา้รับการเกณฑท์หาร โดยแบ่ง
ค่าตอบแทนออกเป็น 2 ชนิด คือ ส่ิงท่ีเป็นตวัเงิน และ ส่ิงท่ีไม่ใช่ตวัเงิน  
     หลงัจากเก็บขอ้มูลจากการไปสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กบัผูเ้ช่ียวชาญน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปสร้าง
แบบสอบถาม โดยข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis : EFA) เพ่ือศึกษาตวัแปรท่ีสงัเกตได ้และจดัตวัแปรใหอ้ยูใ่นกลุ่มปัจจยัเดียวกนั ไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าน ้าหนกัปัจจยัเชิงส ารวจของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาความสมัพนัธ์ของโมเดลสมการ 

โครงสร้างของปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจในเขา้รับการเกณฑท์หารโดยสมคัรใจ 

ตวัแปรสงัเกตได ้ ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 

1 2 

F1 0.144 0.883 
F2 
F3 
F4 

0.227 
0.233 
0.233 

0.890 
0.908 
0.870 

B5 
B6 

0.329 
0.380 

0.803 
0.790 

O7 0.565 0.559 
O8 
O9 

0.610 
0.576 

0.609 
0.512 

S10 0.546 0.586 
S11 
S12 
S13 
S14 
S15 

0.879 
0.894 
0.878 
0.812 
0.823 

0.155 
0.177 
0.199 
0.294 
0.294 

OTHER16 0.722 0.382 

OTHER17 0.728 0.267 

 

ตามตารางท่ี 1 จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis หรือ EFA) สามารถสกดัตวั

แปรไดเ้ป็น 2 ปัจจยัดงัน้ี  

1. ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัเก่ียวกบัตวัเงินและสวสัดิการช่วยเหลือประกอบไปดว้ยตวัแปรดงัน้ี 
 1.1 เงินเดือนท่ีพลทหารไดรั้บในระหวา่งเขา้รับการเกณฑท์หาร (F1) 
 1.2 เบ้ียเล้ียงท่ีพลทหารไดรั้บในระหวา่งเขา้รับการเกณฑท์หาร (F2) 
 1.3 เงินเพ่ิมค่าครองชีพท่ีพลทหารไดรั้บในระหวา่งเขา้รับการเกณฑท์หาร (F3) 
 1.4 ค่าตอบแทนพิเศษอ่ืนๆท่ีพลทหารไดรั้บในระหวา่งเขา้รับการเกณฑท์หาร (F4) 
 1.5 สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลในระหวา่งเขา้รับการเกณฑท์หาร (B5) 
 1.6 ไดรั้บสิทธิคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตในระหวา่งเขา้รับการเกณฑท์หาร (B6) 
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2. ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัเก่ียวกบัสังคมและจิตวิทยาประกอบไปดว้ยตวัแปรดงัน้ี  

 2.1 โอกาสท่ีจะมีอาชีพเม่ือปลดจากการเป็นทหารเกณฑแ์ลว้ (O7) 

 2.2 โอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาเพ่ิมข้ึนในระหวา่งเขา้รับการเกณฑท์หาร (O8) 

 2.3 โอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาเพ่ิมข้ึนเม่ือปลดจากการเป็นทหารเกณฑแ์ลว้ (O9) 

 2.4 ความเป็นอยูใ่นระหวา่งเขา้รับการเกณฑท์หาร (S10) 

 2.5 ความรู้สึกภูมิใจท่ีไดรั้บใชช้าติ (S11) 

 2.6 ความภูมิใจในเคร่ืองแบบทหาร (S12) 

 2.7 ความรู้สึกภูมิใจท่ีไดเ้ป็นทหาร (S13) 

 2.8 การไดรั้บการยกยอ่งจากคนรอบขา้ง (S14) 

 2.9 การไดรั้บการยอมรับจากคนรอบขา้ง (S15) 

 2.10 ภาพลกัษณ์ของหน่วยทหารท่ีดีข้ึน (OTHER16) 

 2.11 ความตอ้งการพฒันาตนเองในเร่ืองระเบียบวินยั (OTHER17) 

     ตอนที่ 2 ผลการศึกษาที่ได้จากการวจิยัท าเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

     ในการวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการเขา้รับการเกณฑท์หารโดยสมคัรใจ ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 400 ชุด ผูวิ้จยัน าเสนอผลการวิจยัและและการวิเคราะห์ขอ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัหลกัท่ีท าใหช้ายไทยสมคัรใจเขา้รับการเกณฑท์หาร 

ปัจจยัที่ 1 ปัจจยัเกีย่วกบัตวัเงนิและสวสัดกิารช่วยเหลอื 

     พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดในปัจจยัสิทธิคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตในระหวา่งเขา้

รับการเกณฑท์หารมีค่าเฉล่ีย 4.93 และปัจจยัท่ีมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนพิเศษอ่ืนๆท่ีไดรั้บ

ในระหวา่งเขา้รับการเกณฑท์หารมีค่าเฉล่ีย 4.26  

ปัจจยัที่ 2 ปัจจยัเกีย่วกบัสังคมและจติวทิยา 

     พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดในปัจจยัความตอ้งการพฒันาตนเองในเร่ืองระเบียบวินัยมี

ค่าเฉล่ีย 5.48 และปัจจยัท่ีมีระดบัความคิดเห็นน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ความเป็นอยู่ในระหว่างเขา้รับการเกณฑ์ทหารมี

ค่าเฉล่ีย 4.65  
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สรุปและอภิปรายผล        

     จากผลการวิจยัค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นในปัจจยัเก่ียวกบัตวัเงินและสวสัดิการช่วยเหลือ พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ี
กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สิทธิคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัชีวิตในระหว่างเขา้รับการ
เกณฑ์ทหาร ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) โดยได้กล่าวไวว้่า ความต้องการความ
ปลอดภยั (Safety and Security Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ความตอ้งการอยู่รอด (Maslow 1954 : 15) และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีบ่งบอกวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต้ั้งแต่ 9,001 บาท 
ข้ึนไป เป็นรายไดท่ี้ใกลเ้คียงกบัรายไดร้ะหว่างการเกณฑท์หาร จึงสรุปไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการ
พ้ืนฐาน (Basic Physical Needs / Physiological) (Maslow 1954 : 15) อยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัการเขา้รับการเกณฑ์
ทหาร จึงส่งผลใหค้วามตอ้งการความปลอดภยั (สิทธิคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตในระหวา่งเขา้รับการเกณฑ์
ทหาร) มีอิทธิพลมากท่ีสุดในปัจจยัเก่ียวกบัตวัเงินและสวสัดิการช่วยเหลือ และในปัจจยัเก่ียวกบัสังคมและจิตวิทยา 
พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความตอ้งการพฒันาตนเองในเร่ืองระเบียบ
วินยั ซ่ึงสอดคลอ้งในเร่ืองส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่   ตวัเงิน (Non financial incentive) ส่ิงจูงใจประเภทน้ีส่วนใหญ่มกัเป็น
เร่ืองท่ีจะสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการทางจิตใจ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 2551) ทั้งน้ี 
ปัจจยัย่อยทุกตวัในปัจจยัเก่ียวกบัสงัคมและจิตวิทยา มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นปัจจยัต่างๆท่ี
ไม่ใช่ตวัเงินมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเขา้รับการเกณฑท์หารโดยสมคัรใจ ในระดบัท่ีสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สรุป
ในปัจจยัเก่ียวกบัตวัเงินและสวสัดิการช่วยเหลือ  

ข้อเสนอแนะ 

การน าไปใช้ประโยชน์ : จากการวิเคราะห์น้ีท าให้ทราบไดถึ้งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเขา้รับการเกณฑ์
ทหารโดยสมคัรใจ ซ่ึงแบ่งเป็นปัจจยัย่อยตามท่ีกล่าวมา ทางกองทพับกสามารถน าปัจจยัตรงน้ีไปใชใ้นการชกัจูง
ชายไทยใหส้มคัรเกณฑท์หารดว้ยความสมคัรใจมากข้ึน โดยอาจใหค้วามส าคญัในเร่ืองต่าง ๆ ตามผลการศึกษาท่ีได้
ในงานวิจยัน้ี อนัจะส่งผลใหก้องทพัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติัภารกิจรักษาความมัง่คงของประเทศไดม้ากข้ึน 

การศึกษาคร้ังต่อไป : ผูศึ้กษาควรศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 
เพ่ิมเติมเพ่ือทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับโครงสร้างขององค์ประกอบว่า องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ 
ประกอบดว้ยตวัแปรอะไรบา้ง และตวัแปรแต่ละตวัควรมีน ้าหนกัหรืออตัราความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบมากนอ้ย
เพียงใด ตรงกบัท่ีคาดคะเนไวห้รือไม่ และเพ่ือตอ้งการทดสอบว่าตวัประกอบอย่างน้ีตรงกบัโมเดลหรือตรงกบั
ทฤษฎีท่ีมีอยูห่รือไม่ นอกจากน้ีอาจศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆเพ่ิมเติม ตามสภาพการเปล่ียนแปลงของสงัคมในช่วงนั้นๆ 
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การศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
ของสายการบินต้นทุนต า่ 

SERVICE QUALITY THAT EFFECTS ON AFFECTING ON  
CUSTOMER SATISFACTION OF LOW COST AIRLINE 

กมลทิพย์ โนนพรมมา1  และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2  
Kamamoltip Nonpromma and Khanchitpol Yousapronpaiboon 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ของสายการบินใหบ้ริการสาย
การบินตน้ทุนต ่า วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงคุณภาพการใหบ้ริการทั้ง5ดา้นโดยเคร่ืองมือ SERVQUAL การวิจยัคร้ัง
น้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจ านวน 400 คน กบัผูท่ี้ใช้
บริการของสายการบินต้นทุนต ่าแบบและน าข้อมูลมาทดสอบสถิติเชิงอนุมานคือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 
(Pearson Correlation) ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพบริการและความพึงพอใจภายหลงัการใช้บริการของ
ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่ามีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ในระดบัสูงและผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
คุณภาพการให้บริการจากผูใ้ห้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : คุณภาพบริการ,สายการบินต้นทุนต า่ 
Abstract 

This research is the study of service quality affecting the customer satisfaction of the low cost airline  to study the 
service quality both 5  side by tools. SERVQUAL this research is the quantitative research. Methods of data 
collection from questionnaire 400 consumers. To those who use the services of  the low cost airline that provides 
full data test and inferential statistics. The relationship of sample size is tested by using Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient. Perceived service quality and the satisfaction after using of customers airlines provide 
full service quality perception was high. The test results the hypothesis. The service quality of airline service to 
full service. Influence on satisfaction of service significantly 0.05. 
 
 
 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Program Executive (Weekend) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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1. บทน า 

  ประเทศไทยมีสายการบินตน้ทุนต ่าสญัชาติไทยรายใหญ่ท่ีใหบ้ริการในประเทศ 5 ราย คือ 1) สายการบิน

วนัทูโก (One-Two-Go Airlines)  2) สายการบินไทยแอร์เอเซีย (Thai Air Asia) และ 3) สายการบินนกแอร์ (Nok 

Air) 4) สายการบินไทยสมายล ์(Thai Smile) 5) สายการบินไทยไลออ้นแอร์ (Thai Lion Air) ซ่ึงในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

ธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า (Low-cost airline) มีการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัเป็นอยา่งมาก เห็นไดจ้าก

ความสามารถในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดจากธุรกิจสายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบ (Full-service Airline)  

และการด าเนินธุรกิจของสายการบินของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 มีผลการด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัธุรกิจสายการบินทัว่โลก ในขณะเดียวกนัรายรับรวมของทุกสายการบินของไทยเติบโตเฉล่ียร้อยละ 9.1 

โดยการเติบโตส่วนใหญ่มาจากสายการบินตน้ทุนต ่า (Low-cost airline) ท่ีเติบโตเฉล่ียร้อยละ 31.5 ในขณะท่ีสาย

การบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบ (Full-service Airline)  เติบโตเฉล่ียร้อยละ 6.9 จึงท าใหส้ายการบินตน้ทุนต ่า (Low-

cost airline) มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน แมส้ายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบ (Full-service Airline)  จะมีส่วน

แบ่งตลาดท่ีสูงกวา่ แต่การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่า (Low-cost airline) กลบัเพ่ิมข้ึน 

ดว้ยเหตุน้ีท าใหส้ายการบินตน้ทุนต ่า ไดเ้ขา้มาเปล่ียนรูปแบบการเดินทางของกลุ่มผูมี้รายไดร้ะดบัปาน

กลาง ใหเ้ป็นไปโดยสะดวกยิ่งข้ึน ในอดีตนั้นการเดินทางโดยเคร่ืองบินมีระดบัราคาสูง ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการท่ีใช้

บริการเดินทางโดยเคร่ืองบินจ ากดัอยูเ่ฉพาะกลุ่มผูมี้รายไดร้ะดบัสูงเท่านั้น ธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่าไดเ้ขา้มามี

บทบาทในการใหบ้ริการในระดบัราคาท่ีต ่าลงมามากข้ึน โดยอาศยัช่องวา่งในตลาดเจาะกลุ่มฐานผูใ้ชบ้ริการกลุ่มผูมี้

รายไดร้ะดบัปานกลาง ส่งผลใหก้ารเดินทางโดยเคร่ืองบินมีความคึกคกัมากข้ึน ทั้งการเดินทางระหวา่งประเทศและ

การเดินทางภายในประเทศ จากทั้งผูเ้ดินทางชาวไทยและผูเ้ดินทางชาวต่างชาติ ในขณะท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคต่างๆ ไดน้ ามาซ่ึงการเติบโตของฐานกลุ่มผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีก าลงั

ซ้ือมากข้ึน ก่อใหเ้กิดความตอ้งการยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้นต่างๆ เช่น ท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงของเคร่ืองใช ้การรับประทาน

อาหาร การท่องเท่ียว การดูแลสุขภาพ การเขา้ถึงเทคโนโลยี การเดินทาง เป็นตน้ การเติบโตของธุรกิจสายการบิน

ตน้ทุนต ่า (Low-cost airline) เป็นหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ืออ านวยใหก้ารเดินทางของกลุ่มผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลาง

เป็นไปโดยสะดวกยิ่งข้ึน ก่อใหเ้กิดการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆมากข้ึน เป็นผลใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภค

เปล่ียนไป โดยหนัมาใชก้ารคมนาคมทางอากาศมากข้ึน จึงเป็นท่ีสนใจท่ีจะศึกษา การศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการ

ของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีผลต่อการความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 ในการศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีผลต่อการความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนั้น มี

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงัน้ี 
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1) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการ (Service Quality) กบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
(Customer Satisfaction)  

2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงั (Expected Service Quality) กบั
คุณภาพการบริการท่ีผูบ้ริการรับรู้ 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

 ในการศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีผลต่อการความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนั้น มี

ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากากรศึกษาดงัน้ี 

1) เพ่ือใหท้ราบถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการรับรู้ (Perceived Service Quality) 
กบัคุณภาพการบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงั (Expected Service Quality) 

2) เพ่ือใหท้ราบถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการ (Service Quality) กบัความพึงพอใจในการใช้
บริการ (Customer Satisfaction) 

4. กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

  

 

                                                               

 

 

 

                                                      

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

การรับรู้ผลลพัธ์คุณภาพบริการ (P)  

Perceived Service Quality 

 ความน่าเช่ือถือ 
 การตอบสนอง 
 การสร้างความมัน่ใจ 
 การดูแลเอาใจใส่  
 รูปลักษณ์ทางกายภาพ  

 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ

Customer Satisfaction 

 

Service Quality = การรับรู้(P) – การคาดหวงั(E) 

 

ความคาดหวงัคุณภาพบริการ (E)    

Expected Service Quality 

 ความน่าเช่ือถือ 
 การตอบสนอง 
 การสร้างความมัน่ใจ 
 การดูแลเอาใจใส่  
 รูปลักษณ์ทางกายภาพ  
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5.ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ คุณภาพการใหบ้ริการ เป็นมโนทศันแ์ละปฏิบติัการในการประเมินของ

ผูรั้บบริการโดยท าการเปรียบเทียบระหวา่งการบริการท่ีคาดหวงั (Expectation service) กบัการบริการท่ีรับรู้จริง 

(Perception service) จากผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงหากผูใ้หบ้ริการสามารถใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการหรือสร้างการบริการท่ีมีระดบัสูงกวา่ท่ีผูรั้บบริการไดค้าดหวงั จะส่งผลใหก้ารบริการดงักล่าวเกิดคุณภาพ

การใหบ้ริการซ่ึงจะท าใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีไดรั้บเป็นอยา่งมาก (Zeithaml, Parasuraman 

and Berry, 1988: 42; 1990: 18; Fitzsimmons and Fitzsimmons, 2004: 78 cited in Napaporn Khantanapha, 2000; 

Kotler and Anderson, 1987: 102) พาราซุรามาน ซีแทมล ์และเบอร์ร่ี (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1985) 

 กรอนรูส (Gronroos, 1982; 1990: 17) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพการใหบ้ริการว่าจ าแนกได ้2 ลกัษณะ
คือ คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical quality) อนัเก่ียวกับผลลพัธ์ หรือส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจากบริการนั้น โดย
สามารถท่ีจะวดัได้เหมือกับการประเมินได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product quality) ส่วนคุณภาพเชิงหน้าท่ี 
(Functional quality) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของการประเมิน 
 Kotler and Armstrong (2010) ไดจ้ าแนกทฤษฎีความพึงพอใจ (Satisfaction Theory) ไวว้่าความพึงพอใจ
(Satisfaction) เป็นความรู้สึกภายหลงัการซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อผลการ
ปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการ(Perceived Performance) กบัความคาดหวงัในการใหบ้ริการ (Expected Performance) ถา้
ผลการปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการต ่ากว่าระดบัความคาดหวงัของลูกคา้ จะท าให้ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจแต่ถา้
ระดบัของผลท่ีไดรั้บจากบริการตรงกบัความคาดหวงัของลกูคา้ จะท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าความพึงพอใจต่อการบริการมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการท าให้เป็นไปตามความ
คาดหวงัของ หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ผูบ้ริหารควรให้ความสนใจในเร่ืองการบริการแก่
ลกูคา้เพ่ือใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใชบ้ริการ 

วิมลรัตน์ สังฆ์เล่ียมทอง (2555) การวดัคุณภาพบริการของสายการบินการ์ตาร์แอร์เวยส์ ใน 5 ดา้นหลกั
ของ SERVQUAL คือ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง การสร้างความมัน่ใจ การดูแลเอาใจใส่ และรูปลกัษณ์ทาง
กายภาพ จากวิจยัพบว่า ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการของสายการบินการ์ตาร์
แอร์เวยส์ ซ่ึงมีคุณภาพบริการท่ีลูกคา้รับรู้ (P) จะต ่ากว่าคุณภาพบริการท่ีลูกคา้คาดหวงั (E) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั -
0.19 (P-E < 0) เน่ืองจากคะแนนการรับรู้ผลลพัธ์การบริการมีค่านอ้ยกวา่คะแนนจากความคาดหวงัในทุกขอ้ค าถาม 
และในทุกปัจจยัท่ีก าหนด โดยปัจจยัท่ีก าหนดคุณภาพบริการต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการตอบสนอง (-0.43) ดา้นความ
น่าเช่ือถือ (-0.26) ด้านลกัษณะกายภาพ (-0.14) ด้านการดูแลเอาใจใส่ (-0.13) ด้านการให้ความมั่นใจ (0.00) 
ตามล าดบั 
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6.วธีิการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงพรรณนาดว้ยวิธีการส ารวจ 

(Survey research method) และวิธีการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูคือ กุมภาพนัธ์ 2558 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้มาใชบ้ริการของสายการบินตน้ทุนต ่า 

โดยเลือกวิธีการก าหนดขนาดตวัอยา่ง ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยเลือกใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 

(Yamanae, 1967) ซ่ึงก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับไดไ้ม่เกิน 5% การศึกษา

คร้ังน้ีมีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ราย ไม่จ ากดัเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา รายได ้ ส่วนขอ้มูลการใชบ้ริการ 

ไดแ้ก่ จุดประสงคใ์นการเดินทาง สายการบินตน้ทุนต ่าท่ีใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ  และวิธีการช าระเงิน 

7.ผลการศึกษาและอภิปราย 

 งานวิจยัเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ของสายการบินตน้ทุนต ่า เป็นการวิจยั

เชิงปริมาณ (Quantitative research) ท่ีใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-end Questionnaire) มีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ คุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ของสายการบินตน้ทุนต ่า ในมิติการ

บริการ 5 ดา้น ผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีของ SERVQUAL ท่ีพฒันาข้ึนโดย Parasuraman and et al. (1988) มาเป็น

แบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูลคุณภาพการบริการ ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของลูกคา้ของสายการบินตน้ทุนต ่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 22-28 ปี ส่วนใหญ่จบ

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดต่้อเดือนโดยเฉล่ีย มากกวา่ 

45,001 บาท มีการรับรู้คุณภาพการบริการของสายการบินตน้ทุนต ่าอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง มีความพึงพอใจภายหลงั

การใชบ้ริการอยูใ่นระดบัสูง ตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปค่าเฉลีย่ของแต่ละด้านของระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการ 
 

                สายการบินต้นทุนต า่ 

การรับรู้คุณภาพการบริการ                                               X                  S.D.             แปลผล 

 
ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability)                                         5.84               1.45  ค่อนขา้งสูง 
ดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ (Responsiveness)                   5.99                1.44  สูง 
ดา้นความมัน่ใจ (Assurance)                                               6.02                1.42  ค่อนขา้งสูง 
ดา้นความใส่ใจ (Empathy)                                                  5.90                1.46  ค่อนขา้งสูง 
ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles)                             5.91                1.50  ค่อนขา้งสูง 
    ภาพรวม                                                5.99                1.32  ค่อนขา้งสูง 
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จากตารางท่ี 1  พบวา่ในภาพรวม ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยูใ่น 

ระดบัค่อนขา้งสูง ( X  = 5.99, S.D. = 1.32) โดยในดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) พบวา่ในภาพรวม ผูใ้ชบ้ริการ

สายการบินตน้ทุนต ่า มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยูใ่นระดบัสูง ( X  = 5.84, S.D. = 1.45)   ในดา้นการตอบสนอง

ต่อลูกคา้ (Responsiveness) พบว่าในภาพรวม ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ใน

ระดบัสูง ( X  = 5.99, S.D. = 1.44) ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) พบว่าในภาพรวม ผูใ้ชบ้ริการสายการบินต้นทุน

ต ่า มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ในระดบัสูง ( X  = 6.02, S.D. = 1.42)  ดา้นความใส่ใจ (Empathy) พบว่าใน

ภาพรวม ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ในระดบัสูง ( X  = 5.90, S.D. = 1.46) 

และดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) พบว่าในภาพรวม ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า มีการรับรู้คุณภาพ

การบริการอยูใ่นระดบัสูง ( X  = 5.91, S.D. = 1.50) และ ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในการใชบ้ริการของสายการบินตน้ทุนต ่า มี

รายละเอียดแสดงในตาราง ดงัน้ี 

ตารางที่ 2 ตารางสรุปค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจในการใช้บริการ 

ความพงึพอใจในการใช้บริการ 
ระดบัความพงึพอใจ ระดบัความ

พงึพอใจ 
x  S.D. 

1. ท่านพึงพอใจในการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 5.96 1.454 ค่อนขา้งสูง 

2. ถา้ยอ้นเวลาได ้ท่านจะเลือกใชบ้ริการของสายการบินตน้ทุนต ่าน้ีอีกคร้ัง 6.04 1.503 ค่อนขา้งสูง 

3. การเลือกใชบ้ริการกบัสายการบินตน้ทุนต ่า เป็นส่ิงท่ีท่านปรารถนา 5.64 1.695 ค่อนขา้งสูง 

4. ท่านมีความสุขต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 5.71 1.499 ค่อนขา้งสูง 

5. ท่านตดัสินใจไดถู้กแลว้ ท่ีท่านตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 5.87 1.491 ค่อนขา้งสูง 

รวม 5.85 1.350 ค่อนข้างสูง 

จากตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใชบ้ริการ พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของการบริการอยู่ในระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งสูง มีค่าคะแนนเฉล่ีย ( x ) 

เท่ากบั 5.85 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.เท่ากบั 1.35 และเม่ือพิจารณาในแต่ละค าถามแลว้พบว่า ในเร่ืองถา้

ยอ้นเวลาได ้ท่านจะเลือกใชบ้ริการของสายการบินตน้ทุนต ่าน้ีอีกคร้ัง โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย  6.04 ( x  = 6.04, S.D. = 
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1.50) ซ่ึงสูงท่ีสุด อยู่ในระดบัความพึงพอใจสูง รองลงมาคือ ท่านพึงพอใจในการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการสายการ

บินตน้ทุนต ่า ( x  =5.96, S.D. = 1.45) และ ท่านตดัสินใจไดถู้กแลว้ ท่ีท่านตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 

( x  = 5.87, S.D. = 1.49) ตามล าดบั ส่วนความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดมี 2 ขอ้ดว้ยกนั คือ ท่านมีความสุขต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ( x  = 5.71, S.D. = 1.49) และการเลือกใชบ้ริการกบัสายการบินตน้ทุนต ่า เป็น

ส่ิงท่ีท่านปรารถนา ( x  = 5.64, S.D. = 1.69) โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย 5.64 

  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ (Service Quality) ส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ (Customer Satisfaction) ของสายการบินตน้ทุนต ่าโดยใชก้ารหาค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ตามวิธีของ

เพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) ด าเนินการตามขั้นตอนและปรากฏผล ดงัน้ี 

 การก าหนดสมมตฐิานทางสถิติ 

Ho: คุณภาพการบริการ (Service Quality) ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ (Customer 

Satisfaction) ของสายการบินตน้ทุนต ่า 

H1: คุณภาพการบริการ (Service Quality) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ (Customer Satisfaction) 

ของสายการบินตน้ทุนต ่า 

 การก าหนดระดบัความมนัียส าคัญทางสถิติ 

 α = 0.05 

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงผล Pearson Correlation ด้านคุณภาพบริการ (SQ) กบัความพงึ

พอใจ (CS) 

H1 
Pearson Correlation Sig 

ระดบั

ความสมัพนัธ์ 

คุณภาพบริการ (SQ) กบั ความพึงพอใจ (CS) 0.73 0.00 สูง 

จากตารางท่ี 3 แสดงค่า Pearson Correlation ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่าเป็นบวก สามารถสรุปผลไดว้า่ ยอมรับ H1 

คือ คุณภาพการใหบ้ริการ (Service Quality) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ (Customer Satisfaction) ของ

สายการบินตน้ทุนต ่า 

5.  สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการให้บริการจากผูใ้ห้บริการสายการบินต้นทุนต ่า การให้บริการจากผู ้

ใหบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า คุณภาพการใหบ้ริการใหบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาคุณภาพบริการ
จากผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ไดด้งัน้ี  
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ความน่าเช่ือถือ (Reliability) สายการบินตน้ทุนต ่าควรรักษามาตรฐานการบริการใหมี้มาตรฐานท่ีดี มีความ
ปลอดภยัอย่าง สม ่าเสมอ และสร้างคุณค่าในเร่ืองคุณภาพการบริการ ใหผู้โ้ดยสารเกิดความภกัดี เกิดพฤติกรรมการ
ใช้บริการซ ้ า และส่งผลไปถึงการแนะน าให้คนอ่ืนๆมาใชบ้ริการ ควรให้ความส าคญัต่อ ดา้นความ แน่นอนของ
ตารางการบินใหต้รงเวลา ควรส่งเสริมคุณภาพบริการพฒันาสนบัสนุนและการรักษา มาตรฐานคุณภาพการบริการ
ทั้งการตอบสนองในการ แกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วความเช่ือมนัต่อผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจนการเขา้ถึงจิตใจลกูคา้เห็นอก
เห็นใจลูกคา้ สายการบินจะตอ้งค านึงถึงคือการบริการท่ีมีคุณภาพและมี  ความรวดเร็ว มีการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือท่ี
ไดม้าตรฐานไม่ท าให้ส่ิงของหรือกระเป๋าของผูโ้ดยสาร  เกิดความเสียหาย ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัต่อ
พนกังาน ตั้งแต่กระบวนการคดัเลือก การฝึกอบรมกระบวนการการให้บริการและมีมาตรฐานในระดบัสากล และ
การประเมิณผลงานอยา่งต่อเน่ือง  

การตอบสนอง (Responsiveness) กระบวนการการใหบ้ริการของพนกังานควบคู่กบัการพฒันาเทคโนโลยี 
ใหมี้ความรวดเร็วและง่ายต่อการใชบ้ริการ เช่น การจองตัว๋ทางอินเตอร์เน็ต การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ โดย
การน า Software เขา้มาช่วยในการจดัการฐานขอ้มลูของผูใ้ชบ้ริการ และเป็นช่องทางในการติดต่อกบัผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึง
จะอ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้และสามารถใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการได ้24 ชัว่โมง  

ความมัน่ใจ (Assurance) สายการบินตน้ทุนต ่า ควรจดัให้มีการอบรมพฒันา บุคลากรทั้งดา้นเทคนิคและ
การบริการอย่างสม ่าาเสมอ เพ่ือเพ่ิมทกัษะทั้งดา้นคุณภาพและบริการของฝ่ายบริการลูกคา้ให้เหนือคู่แข่งขนั และ
เพ่ือให้ใหก้าร บริการเกิดความผิดพลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ควรจดัวสัดุอุปกรณ์ ต่างๆ ใหไ้ดม้าตรฐาน ควร
จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มทั้งภายในหอ้งโดยสารและบริเวณท่ีนั้งรออย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สายการบินตน้ทุนต ่าเป็นท่ี
ไวว้างใจและเกิด ความพึงพอใจแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการรวมถึงมีความเช่ือมัน่ในมาตรฐานในการบริการแก่ลูกคา้
ของ สายการบินเทียบเท่าสายการบินทัว่ไป เพ่ือดึงดูดลกูคา้ เขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง ความสามรถของพนกังาน
ในทุกภาคส่วนทั้ งในส่วนภาคพ้ืนดิน และพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ตอ้งมีองค์ความรู้และมีทกัษะในการ
บริการ และมีความตั้งใจมุ่งมัน่ในการใหบ้ริการ เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความมัน่ใจ   

การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) พนักงานตอ้นรับควรสร้างสัมพนัท่ีดีให้เกิดข้ึนกบัผูใ้ช้บริการ การสร้าง
บรรยากาศท่ีเป็นมิตร พนกังานใหก้ารบริการดว้ยความยิ้มแยม้แจ่มใส่และใหบ้ริการดว้ยใจ (Service Minded) และ
กระตือรือร้นในการให้บริการรวมไปถึงการสร้างบรรยากาศท่ีไม่ท าให้ผูใ้ชบ้รรการรู้สึกอึดอดั และอ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ริการตลอดจนน าส่งผูใ้ชบ้ริการในแต่ละเท่ียวบินไปยงัจุดหมายปลายทาง 

รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangible) การแต่งกายของพนกังานตอ้นรับควรออกแบบใหมี้ความน่าเช่ือถือ เพ่ือ
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รและตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัการใหบ้ริการ อุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความ
สะดวก เช่น เคาน์เตอร์ในการเช็คอิน โต๊ะและเกา้อ้ีในโซนของการนั้งรอระหว่างข้ึนเคร่ือง ควรมีความสะอาดและ
เพียงพอต่อผูใ้ช้บริการ ความครบถว้นสมบูรณ์ของแผ่นป้าย หรือสัญลกัษณ์ต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากในอนาคตอนัใกลป้ระเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงไตจ้ะรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อใหเ้กิดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียว ส่งผลใหเ้กิด
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งอ  านาจซ้ือท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของประชากรในภูมิภาค ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีก่อให้เกิดการ
เช่ือมโยงระหวา่งภูมิภาค ส่งผลใหเ้กิดการเดินทางระหวา่งประเทศอาเซียนมากยิ่งข้ึน และเกิดการขยายตวัของตลาด
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การท่องเท่ียวในประเทศอาเซียน ส่งผลให้เกิดความคึกคกัต่อธุรกิจการบินในภูมิภาคเป็นอย่างมาก โดยท าให้เกิด
การเพ่ิมเท่ียวบินและขยายเส้นทางการบินมายงัประเทศอาเซียน และเส้นทางการบินระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนมากยิ่งข้ึน การแข่งขนัในภาคธุรกิจบริการกจ็ะมีมากข้ึนทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ อย่างไร
ก็ตามงานวิจยัในคร้ังน้ีไดท้าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นคนไทย ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการ
บริการของผูโ้ดยสารกลุ่มอ่ืนอาจจะมีระดบัท่ีแตกต่างออกไป สายการบินจึงควรท่ีจะพฒันากระบวนการส่งมอบ
การบริการท่ีดีอยู่แลว้ใหดี้ยิ่งๆข้ึนไป สายบินตน้ทุนต ่าสามารถตอบสนองระดบัความคาดหวงัของกลุ่มตวัอย่างไดดี้ 
ทั้งอุปกรณ์ส่ิงอานวยความสะดวกบนเคร่ืองบิน อาหารและเคร่ืองด่ืม กระบวนการบริการ พนกังาน และท่ีส าคญัคือ
มาตราฐานความปลอดภยัของสายการบิน การอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ืองในดา้นต่างๆ ใหเ้ขา้ใจถึงลูกคา้ประเภท
ต่างๆ การจดัการสภาวะอารมณ์ของผูใ้หบ้ริการและลกูคา้ 
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ความคาดหวงั การรับรู้ และความพงึพอใจของลูกค้าในคุณภาพของ 
เคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผวิ กรณศึีกษาผลติภณัฑ์ Touch Of Nature 

EXPECTATION, PERCEPTION AND CUSTOMERS SATISFACTION IN 
QUALITY OF COSMETIC SKINCARE: A CASE STUDY OF 

TOUCH OF NATURE PRODUCT 
ภัทราภรณ์ โล่ห์สันติพงศ์* และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกุล** 

Pattaraporn Losantipong and Pattarawadee Permwanichagun 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจของลูกค้าในคุณภาพของ
เคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิว กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์Touch Of Nature และเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพ ใชว้ิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้างโดยอิงทฤษฎีการตดัสินใจในผลิตภณัฑแ์ต่ละรายการ มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 
คน ผลการศึกษาความคาดหวงั ลูกคา้มีความหวงัในคุณภาพทุกดา้น ผลการศึกษาการรับรู้ ลูกคา้รับรู้ในคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ทุกด้านยกเวน้ ดา้นคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ ดา้นตราสินค้า และดา้นบรรจุภณัฑ์ จึงเสนอการปรับปรุง
คุณภาพ 3 ดา้นดงักล่าว 
 
ค าส าคัญ: ความคาดหวัง, การรับรู้, ความพึงพอใจ, เคร่ืองส าอาง,คุณภาพ 
 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate the expectation, perception and customers satisfaction in quality 
of cosmetic skincare and suggestions to improve Touch Of Nature Product. In-Depth Interview were based on the 
concept of Individual Product Decision which were used with 30 sample for measuring the difference of the 
expectations and perceptions.The result in expectation of the quality showed that the customers agreed on the 
quality of product to all. The result in perceptions customer don’t agree on the quality as the product attributes, 
branding and packaging, Therefore, the study give 3 suggestion to improve the qu ality of product. 
 
Keywords: Expectation, Perception, Satisfaction, Cosmetic, Quality 
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1. บทน า 
 
     ในปัจจุบนันอกจากจะเป็นยุคโลกาภิวฒัน์แลว้ยงัเป็นยุคแห่งสารสนเทศไร้พรมแดน อินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามี
บทบาทในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน จากผลการส ารวจพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตในปี 2557 พบวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยใชเ้วลาในการท่องอินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 เพ่ิมสูงข้ึนถึง 56% หรืออาจกล่าวไดว้่าคนเราใช้
เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวนัเพ่ือเล่นอินเทอร์เน็ต (ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2557)   
     ในดา้นการคา้ ธุรกิจต่างๆไดใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ผ่าน
ส่ือออนไลน์ต่างๆเพราะสามารถเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการไดห้ลายระดบั อีกทั้งยงัโตต้อบกนัไดท้นัที ท าให้สามารถเสนอ
สินคา้ไดอ้ย่างหลากหลาย และยงัเป็นการลดภาระค่าใชจ่้าย จึงท าให้เกิดธุรกิจแบบหน่ึงข้ึนมาเรียกว่า อีคอมเมิร์ซ 
(E-Commerce) หรือ การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือ การท าธุรกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆ
ช่องทางท่ีเป็นอิเลก็ทรอนิกส์ไม่วา่จะเป็นโทรศพัท ์โทรทศัน ์วิทย ุหรือแมแ้ต่อินเทอร์เน็ตโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลด
ค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร (ปรัชญนันท์ นิลสุข และสมใจ สืบเสาะ, 2553) ซ่ึงธุรกิจประเภทน้ี
เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ดงัตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่การคา้พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของไทยโดยเฉพาะในปี 2556 การ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการประเภทธุรกิจกบัลูกคา้ (B2C) ถึงร้อยละ 79.7 (ส านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2556)  
 
ตารางที่ 1 การเติบโตของการคา้พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ปี 2554-2556  
 

ประเภท

ผูป้ระกอบการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556  

มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 

มลูค่าขายรวม 783,998 100.00 744,419 100.00 NA 100.00 

B2B 291,209 37.2 282,946 38.0 NA 19.3 

B2C 99,706 12.7 121,392 16.3 NA 79.7 

B2G 393,083 50.1 340,081 45.7 NA 1.0 

 
ท่ีมา: (ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2556) 
 
     ดังนั้ นพฤติกรรมการซ้ือขายของผูบ้ริโภคจากอดีตจนถึงปัจจุบันจึงเปล่ียนไปจากเดิม ธุรกิจต่างๆได้ใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือส าคญัในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคซ่ึงสินคา้ท่ีมีการซ้ือขายผา่นอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก
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ไดแ้ก่ ล  าดบัท่ีหน่ึงคือ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั โดยคิดเป็นร้อยละ 46.8 ล าดบัท่ีสองคือ e-Ticket คิดเป็นร้อยละ 
17.1 และล าดบัท่ีสามคือ อาหาร เคร่ืองด่ืม สินคา้สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 14.5 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) 
     เน่ืองจากประชาชนในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองความงาม ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง
หน้าตารวมถึงผิวพรรณ ผูค้นต่างมีความต้องการอยากให้ตนเองดูดีข้ึน ส่งผลให้พฤติกรรมการเลือกส่ิงของ
รับประทานหรือผลิตภณัฑท่ี์ใชมี้ความพิถีพิถนัมากข้ึน ท าใหผู้ป้ระกอบการเลง็เห็นช่องทางในการสร้างรายไดจึ้งมี
การเขา้สู่ธุรกิจความงามมากข้ึน มีการจดทะเบียนการคา้ สร้างตราสินคา้ (Brand) เป็นของตนเอง 
     กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์(2556) ไดแ้สดงจ านวนการยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้
จ าแนกตามจ าพวกตั้งแต่ปี 2552-2556 ซ่ึงผลิตภณัฑเ์คมี ยา เคร่ืองส าอาง มีจ านวนมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ตลอดทุกปี
จึงถือไดว้า่ผลิตภณัฑค์วามงามเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
     Touch Of Nature เป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิวซ่ึงมีผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้และผิวกาย ธุรกิจมีการ
กระจายข่าวสารข้อมูล ประชาสัมพันธ์การตลาด รวมทั้ งรีวิวภาพตัวอย่างไปยงัลูกค้าผ่านส่ือออนไลน์ทาง
อินเทอร์เน็ตและกระจายสินคา้ไปยงัลกูคา้และตวัแทนจ าหน่ายผา่นระบบขนส่งทางไปรษณีย ์
     อน่ึง การโฆษณาคุณสมบติัของผลิตภณัฑผ์า่นส่ือต่างๆนั้นยอ่มส่งผลถึงความคาดหวงัของลกูคา้ท่ีใช ้หากผลการ
รับรู้เม่ือลองใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นไปในทางท่ีดี คือ เป็นไปตามท่ีลูกคา้คาดการณ์ไว ้ลูกคา้จะเกิดความพึงพอใจแต่หาก
ผลการรับรู้ภายหลงัลองใชผ้ลิตภณัฑไ์ม่เป็นไปตามท่ีลูกคา้คาดการณ์ จะท าใหลู้กคา้เกิดความไม่พอใจและอาจท า
ใหสู้ญเสียลกูคา้ในท่ีสุด 
     ในการวิจยัความพึงพอใจของธุรกิจโดยทัว่ไป เป็นการสอบถามลูกคา้ว่าผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีไดรั้บตรงกบั 
เกิน หรือต ่ากว่าความคาดหวงั ดงันั้นความคาดหวงัจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีอยู่เบ้ืองหลงัความพึงพอใจ เม่ือลูกคา้มี
ความคาดหวงัสูงและความเป็นจริงไม่ไดเ้ป็นดงัท่ีคาดหวงั พวกเขาจะผิดหวงัและมีแนวโนม้ท่ีจะพึงพอใจนอ้ยกว่า
จากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
     จากค ากล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความคาดหวงั การรับรู้ และความพึงพอใจของ
ลกูคา้ท่ีมีต่อคุณภาพเคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิว กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์Touch Of Nature เพ่ือวดัคุณภาพผลิตภณัฑ์
และน าผลการศึกษาไปประยกุตใ์ชแ้ละปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ยิ่งข้ึน 
 

บทที ่2 ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ในการศึกษาเร่ืองความคาดหวงั การรับรู้ และความพึงพอใจของลกูคา้ในคุณภาพของเคร่ืองส าอางประเภทบ ารุง
ผิว กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์Touch Of Nature นั้น ผูศึ้กษาไดศี้กษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร หนงัสือ 
ต ารา เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา โดยครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆตามล าดบัดงัน้ี 
 
2.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัความคาดหวงั 
 
     ความคาดหวงั (Expectation) หมายถึง ทศันติท่ีเก่ียวกบัความปรารถนาหรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีพวกเขา
คาดหมายว่าจะเกิดข้ึนในการซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆ (Parasuraman, Zeithaml, and Berry, 1988 อา้งถึงใน กอง
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กาญจน์ บุญรอด, 2554) หรือเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคต เป็นความมุ่งหวงัท่ีดีงาม เช่ือว่าบางอย่างจะ
เกิดข้ึน ควรจะเกิดข้ึน หรือความน่าจะเป็นของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมุ่งหวงัไว ้(Clay, 1988 อา้งถึงใน สุขุม เฉลยทรัพย์, 
2552) 
     ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคาดหวงัของลูกคา้ไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกลุ่มไดแ้ก่ การพูดปากต่อปาก (Word-
of-Mouth Communication) ความต้องการส่วนบุคคล (Personal Needs) ประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) 
และการติดต่อส่ือสารภายนอก (External Communications) (Parasuraman, Zeithaml and Barry, 1985) 
     องคป์ระกอบของความคาดหวงั (The Component of customer expectation) จะเก่ียวขอ้งกบับริการท่ีพึงประสงค ์
(Desired service) คือ ส่ิงท่ีลูกคา้คาดว่าจะไดรั้บ ระดบัของความปรารถนาข้ึนอยู่กบัความตอ้งการส่วนบุคคลแต่
ลูกคา้ก็จะไม่คาดหวงัอย่างไร้เหตุผลเพราะเขา้ใจดีว่าธุรกิจหรือบริษทันั้นๆไม่สามารถให้บริการท่ีดีไดต้ลอดเวลา
ลูกคา้จึงมีความคาดหวงัต่อบริการอีกระดบัหน่ึงคือ ระดบัการบริการท่ีเพียงพอ (Adequate service) คือระดบัต ่าสุด
ของการบริการท่ีลูกคา้จะยอมรับได ้และบริการอีกระดบัหน่ึงคือ บริการท่ีคาดการณ์(Predicted service) เป็นความ
คาดหวงัในบริการขณะท่ีลูกคา้และผูใ้หบ้ริการเผชิญหนา้กนัโดยตรงมีผลโดยตรงต่อการก าหนดระดบับริการท่ีพึง
ประสงคข์องลกูคา้ (Christopher, Vandermerwe and Lewis, 1996 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2546) 
 
2.2 ทฤษฎีเกีย่วกบัการรับรู้ 
 
     การรับรู้คือ การแปลความท่ีไดจ้ากการสัมผสัเป็นพ้ืนฐาน การรับรู้เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้าง การตีความและเขา้ใจ
ความหมายและการรู้จกัส่ิงต่างๆ (Matlin, 1995) เป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการเกิดกระบวนการรับ
สัมผสัข้ึนกบัร่างกาย (เติมศกัด์ิ คทาวณิช, 2549) หรือเป็นการสัมผสัท่ีมีความหมาย ทั้งน้ีเพราะบุคคลย่อมตอ้งมี
ประสบการณ์และความรู้จากส่ิงท่ีตนไดรั้บสัมผสันั้นมาก่อน จึงจะสามารถเขา้ใจเหตุการณ์หรือเร่ืองราวนั้นๆได ้
(อริยา คูหา, 2552) 
     องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ไดแ้ก่ ร่างกายผ่านอวยัวะรับความรู้สึกต่างๆ, จิตใจ, ประสบการณ์เดิม, 
ความตอ้งการดา้นร่างกาย, ความตอ้งการดา้นสงัคม, ความเขม้และขนาด, ความเคล่ือนไหว เป็นตน้ 
     กระบวนการรับรู้จะเร่ิมจากการสมัผสั นัน่คืออวยัวะรับสัมผสัแต่ละชนิดรับสัมผสักบัส่ิงเร้าซ่ึงส่ิงเร้านั้นคือชนิด
ของธรรมชาติต่างๆท่ีท าให้เรามองเห็น ไดย้ิน ไดก้ล่ิน รู้รส จากนั้นจะเกิดการแปลความหมายจากการสัมผสันั้นๆ
ซ่ึงจะแปลไดดี้หรือถูกตอ้งเพียงใดข้ึนอยูก่บัสติปัญญา การสังเกต ความสนใจตั้งใจ และสภาพจิตใจในขณะนั้น เม่ือ
แปลความหมายแลว้จะน าไปเทียบกบัประสบการณ์หรือความรู้เดิมของตนเองซ่ึงมีความส าคญัท่ีจะท าใหก้ารแปล
ความจากการสมัผสันั้นถกูตอ้งชดัเจน 
 
2.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 
     ความพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) คือ ระดบัความรู้สึกของบุคคลว่าช่ืนชอบหรือผิดหวงั ซ่ึงเป็นผล
มาจากการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของผลิตภณัฑ์ตามท่ีรับรู้ (Product’s Perceived Performance) กบัความ
คาดหวงัของเขา (Expectation) (Kotler, 2003) หรือคือ ความรู้สึกหลงัการซ้ือหรือรับบริการของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมา
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จากการเปรียบเทียบระหวา่งบริการท่ีเขาคาดหวงักบัการรับรู้ ถา้ผลจากการไดรั้บการบริการหรือใชสิ้นคา้นั้นเป็นไป
ตามความคาดหวงัของลกูคา้ท่ีตั้งไว ้ลกูคา้เกิดความพึงพอใจ แต่หากผลจากการไดรั้บบริการหรือใชสิ้นคา้ไม่เป็นไป
ตามความคาดหวงัของลูกคา้หรือต ่ากว่าความคาดหวงั ท าใหลู้กคา้เกิดความไม่พอใจหรือไม่ประทบัใจ (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน ์และคณะ, 2549)   
     ดงันั้น การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้คือการก่อให้เกิดความพึงพอใจข้ึนแก่ลูกคา้ภายหลงัจากการซ้ือหรือ
บริการโดยการพยายามท าให้ผลท่ีลูกคา้ไดรั้บสูงกว่าความคาดหวงัของพวกเขาซ่ึงโดยปกติแลว้ระดบัความพอใจ
ของลกูคา้จะเป็นผลต่างระหวา่งผลลพัทห์รือการรับรู้ทางดา้นบวกท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑห์รือบริการและความคาดหวงั
ท่ีคาดไวต้ั้งแต่ตน้ หากผลต่างมากเท่าใดความพอใจกสู็งมากข้ึนเท่านั้น 
 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการตดัสินใจในผลติภัณฑ์แต่ละรายการ 
 
การตดัสินใจในผลิตภณัฑแ์ต่ละรายการจะเก่ียวขอ้งกบั การก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ ์(Product Attributes), 

การตัดสินใจในตราสินค้า (Branding), การบรรจุภัณฑ์ (Packaging), สลาก (Labeling) และการให้บริการเพ่ือ
สนบัสนุนผลิตภณัฑ ์(Product Support Services) (Kotler and Armstrong, 2001) 

2.1.1 การก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ ์(Product Attributes) จะเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนท่ี์เสนอใหแ้ก่ลกูคา้ซ่ึง
ได้แก่ คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) รูปร่างผลิตภัณฑ์ (Product Feature) และการออกแบบผลิตภัณฑ ์
(Product Design)  

โดยคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) คือ ความสามารถของผลิตภณัฑ์ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆของ
ตนเอง ไดแ้ก่ ความคงทน ความไวว้างใจได ้ความเท่ียงตรง การง่ายต่อการน าไปใชห้รือซ่อมแซม และคุณสมบติัท่ีมี
คุณค่าอ่ืนๆ (Kotler and Armstrong, 2001)   

รูปร่างผลิตภณัฑ ์(Product Feature) คือ แบบผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะต่างๆท่ีธุรกิจจดัท าข้ึนมาเพ่ือสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่งขนัซ่ึงธุรกิจควรมีการออกแบบใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

การออกแบบผลิตภณัฑ ์(Product Design)  คือ การออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ลกัษณะแตกต่างจากคู่แข่ง เป็น
การสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดึงดูดใจผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัสามารถลดตน้ทุนสินคา้ลงได ้ 
     2.1.2 การตดัสินใจในตราสินคา้ (Branding) ตราสินคา้ คือ ช่ือ ค าพดู เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ การออกแบบ หรือ
ส่วนประสมของส่ิงดงักล่าวร่วมกนั เพ่ือแสดงถึงความแตกต่างของสินคา้หรือบริการของผูข้ายใหแ้ตกต่างไปจากคู่
แข่งขนั (Kotler and Armstrong, 2001) 
     2.1.3 การบรรจุภณัฑ ์(Packaging) คือ กิจกรรมของการออกแบบและการผลิตภาชนะบรรจุหรือส่ิงห่อหุม้ส าหรับ
ผลิตภณัฑ ์(Kotler, 2003) ซ่ึงบรรจุภณัฑน์ั้นเราสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบัคือ 

 บรรจุภณัฑ์ชั้นแรก (Primary Package) คือ บรรจุภณัฑ์ท่ีท าหนา้ท่ีในการบรรจุหรือห่อหุ้มสินคา้โดยตรง 
เช่น ขวดใส่แชมพ ูกล่องใส่นม เป็นตน้ 

 บรรจุภณัฑช์ั้นท่ีสอง (Secondary Package) คือ บรรจุภณัฑท่ี์ท าหนา้ท่ีรักษาและปกป้องสินคา้ไม่ใหเ้กิดการ
เสียหาย และท าหนา้ท่ีในการติดต่อส่ือสาร รวมทั้งท าหนา้ท่ีดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค 
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บรรจุภณัฑเ์พ่ือการขนส่ง (Shipping Package) คือ บรรจุภณัฑท่ี์ท าหนา้ท่ีในการเก็บรักษาและขนส่งสินคา้ 
เช่น ลงัใส่ขวดน ้าอดัลม หรือกล่องใส่โทรทศัน ์เป็นตน้ 
     2.1.4 สลาก (Label) คือ แถบป้ายท่ีบ่งบอกถึงตราสินคา้ คุณภาพ รายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัสินคา้  
     2.1.5 การให้บริการเพ่ือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Product Support Services) คือ การให้บริการลูกค้าถือว่าเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของกลยุทธ์ผลิตภณัฑ ์และทุกวนัน้ีธุรกิจจ านวนมากไดใ้ชก้ารให้บริการเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การเพ่ิมประโยชนจ์ากการแข่งขนั (Kotler and Armstrong, 2001) 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเร่ืองความคาดหวงั การรับรู้ และความพึงพอใจของลูกคา้ในคุณภาพ
ของเคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิว กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์Touch Of Nature โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีวิธีการศึกษาดงัน้ี 
 
3.1 ประชากร 
 
     ประชากร คือ ผูท่ี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Touch Of Nature ซ่ึงแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแทนจ าหน่าย ลูกค้าของ
ตวัแทนจ าหน่าย และลกูคา้ปลีกรวม 1,124 คนในเขตพ้ืนท่ี 6 ภาค รวม 38 จงัหวดั  
 

3.2 กลุ่มตวัอย่าง 
 

     เน่ืองจากเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีมีจ ากดั ผูศึ้กษาจึงท าการศึกษาโดยใชก้ารสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน 
ซ่ึงใช้หลกัการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การสุ่มตวัอย่างแบบน้ีเป็นการสุ่มตวัอย่างโดยใช้
ดุลพินิจว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกมาน้ี เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงเป็นการสุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในเร่ืองนั้นๆเป็นอยา่งดี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)  
     ผูศึ้กษาไดป้รึกษากบัเจา้ของธุรกิจและคดัเลือกกลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์Touch Of Nature ท่ีใชผ้ลิตภณัฑติ์ดต่อกนัเป็น
เวลามากกว่า 1 ปี เพราะกลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีจะรับรู้ถึงคุณภาพของผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอย่างดี สามารถท าความเขา้ใจ
และใหค้ าแนะน าในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่างตรงไปตรงมา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ตวัแทนจ าหน่าย 
จ านวน 11 คน, ลกูคา้ของตวัแทนจ าหน่าย จ านวน 7 คน และลกูคา้ปลีก จ านวน 12 คน รวมทั้งหมด 30 คน 
 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

     ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีถูกออกแบบข้ึนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลของ
บุคคลท่ีผา่นการตอบค าถามทางวาจา (อมรวรรณ รังกลู, 2556) ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
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     3.2.1 คดัเลือกบุคคลท่ีจะให้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่าย ลูกคา้ของตวัแทนจ าหน่าย และลูกคา้ปลีกท่ีใช้
ผลิตภณัฑ ์Touch Of  Nature เป็นเวลามากกว่า 1 ปี รวมจ านวน 30 คน ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ใชก้าร
สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นรายบุคคล (Personal Interview)  
     3.2.2 การสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งใชวิ้ธีการสมัภาษณ์รูปแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซ่ึงค าถาม
ท่ีใชอิ้งจากทฤษฎีการตดัสินใจในผลิตภณัฑแ์ต่ละรายการแบ่งเป็น 5 ดา้นคือ ดา้นคุณลกัษณะผลิตภณัฑ,์ ดา้นการ
ตัดสินใจในตราสินค้า, ด้านบรรจุภัณฑ์, ด้านสลาก และด้านการบริการเพ่ือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Kotler and 
Armstrong, 2001) รวมทั้งหมด 23 ขอ้  

 ดา้นความคาดหวงั ผูถู้กสัมภาษณ์จะถูกถามความคาดหวงัก่อนใช้ เก่ียวกบัคุณภาพดา้นผลิตภณัฑ์ของ
เคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิว กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์Touch Of Nature มีค าถามจ านวน 23 ขอ้โดยผูส้ัมภาษณ์จะถาม
ค าถามเป็นรายดา้นและรายขอ้ ซ่ึงค าตอบมีใหเ้ลือก 2 ขอ้ คือใหค้วามคาดหวงัและไม่ใหค้วามคาดหวงั หากขอ้ใดผู ้
ถกูสมัภาษณ์ใหค้วามคาดหวงัจะท าเคร่ืองหมาย  เพ่ือเป็นการรวบรวมขอ้มลูไว ้

 ดา้นการรับรู้ ผูถู้กสัมภาษณ์จะถูกถามถึงการรับรู้หลงัใช้ เก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑ์ของเคร่ืองส าอาง
ประเภทบ ารุงผิว กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์Touch Of Nature มีค าถามจ านวน 23 ขอ้เช่นเดียวกนั โดยผูส้มัภาษณ์จะถาม
ค าถามเป็นรายดา้นและรายขอ้ ซ่ึงค าตอบมีใหเ้ลือก 2 ขอ้ คือรับรู้ในคุณภาพและไม่รับรู้ในคุณภาพ หากขอ้ใดผูถู้ก
สมัภาษณ์ไดส้มัผสั รับรู้ ตีความในคุณภาพตามความเป็นจริงแลว้จะท าเคร่ืองหมาย  เพ่ือเป็นการรวบรวมขอ้มลู 

 ดา้นความพึงพอใจ ไดจ้ากการเปรียบเทียบความคาดหวงักบัการรับรู้ของผูถู้กสัมภาษณ์แต่ละคนเป็นราย
ดา้นและรายขอ้  
 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

     วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ท าโดยการเก็บขอ้มูล จดัระบบในส่ิงท่ีผูศึ้กษาไดย้ิน รวบรวมและสรุปผล
ออกมาเป็นประเดน็ แบ่งเป็น 3 ดา้นคือ  
     3.3.1 ดา้นความคาดหวงัก่อนใช ้เก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิว กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์
Touch Of Nature วิเคราะห์เป็นรายดา้นและรายขอ้โดยสรุปรายละเอียดขอ้มูลท่ีผูถู้กสัมภาษณ์ให้ความคาดหวงัใน
แต่ละดา้น ซ่ึงวดัผลออกมาเป็นจ านวนคน 
     3.3.2 ดา้นการรับรู้หลงัใช ้เก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิว กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์Touch 
Of Nature วิเคราะห์เป็นรายดา้นและรายขอ้เช่นเดียวกนั โดยสรุปรายละเอียดขอ้มูลท่ีผูถ้กูสัมภาษณ์รับรู้คุณภาพใน
แต่ละดา้น ซ่ึงวดัผลออกมาเป็นจ านวนคน 
     3.3.3 ดา้นความพึงพอใจซ่ึงไดจ้ากการเปรียบเทียบความคาดหวงักบัการรับรู้ หากผูถู้กสัมภาษณ์มีระดบัความ
คาดหวงัน้อยกว่าหรือเท่ากับการรับรู้ท่ีเขาไดรั้บแสดงว่าพึงพอใจ แต่หากผูถู้กสัมภาษณ์มีระดับความคาดหวงั
มากกว่าการรับรู้ท่ีเขาไดรั้บ แสดงว่าไม่พึงพอใจ โดยจะวดัจากจ านวนความถ่ีของความคาดหวงัเปรียบเทียบกบั
จ านวนความถ่ีของการรับรู้ ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

ความคาดหวงัในคุณภาพผลิตภณัฑ ์(คน)  ≤  การรับรู้ในคุณภาพผลิตภณัฑ ์(คน)    พึงพอใจ 
ความคาดหวงัในคุณภาพผลิตภณัฑ ์(คน)  > การรับรู้ในคุณภาพผลิตภณัฑ ์(คน)      พึงพอใจ  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

     ผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง, อายุระหว่าง 20-29 ปี, ระดบัการศึกษาปริญญาตรี, ประกอบอาชีพรับ
ราชการและนิสิต นักศึกษา, รู้จกัผลิตภัณฑ์ Touch Of Nature จากญาติพ่ีน้องคนรู้จกั , ซ้ือผลิตภัณฑ์ Touch Of 
Nature เฉล่ีย 1-2 คร้ัง/เดือน และระยะเวลาท่ีเร่ิมใชผ้ลิตภณัฑ ์Touch Of Nature จนถึงปัจจุบนัคือ 1-3 เดือน  
 

4.2 ด้านความคาดหวงัในคุณภาพผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผวิกรณีศึกษาผลติภัณฑ์ Touch Of Nature  
 
     พบว่าผูถู้กสัมภาษณ์ทั้ง 30 คน มีความคาดหวงัก่อนใช ้เก่ียวกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ประเภท
บ ารุงผิวทัว่ไปทั้ง  5 ดา้นและทุกรายขอ้ยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
     ดา้นคุณลกัษณะผลิตภัณฑ์ (Product Attributes) มีความคาดหวงัในเร่ืองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ควรแกไ้ข
ปัญหาผิวไดต้รงตามท่ีโฆษณาไว ้ผลิตภณัฑค์วรช่วยให้ผิวหนา้มีความขาวกระจ่างใส เรียบเนียน ไร้ร้ิวรอย และ
รูปแบบของผลิตภณัฑค์วรมีความสวยงาม แตกต่าง ดึงดูดใจ  
     ดา้นตราสินคา้ (Branding) มีความคาดหวงัในเร่ืองของโลโกส้ัญลกัษณ์ควรเด่นเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงมีส่วนช่วย
เสริมสร้างความมัน่ใจในการใชผ้ลิตภณัฑ ์รวมถึงช่ือผลิตภณัฑค์วรจดจ าง่าย ออกเสียงง่าย และช่ือควรสอดคลอ้ง
และใหค้วามใกลชิ้ดกบัผลิตภณัฑ ์ 
     ดา้นบรรจุภณัฑ ์(Packaging) มีความคาดหวงัในเร่ืองของขวดหรือกระปุกครีม กล่องบรรจุภณัฑท่ี์บรรจุครีมเป็น
เซตๆ ควรมีความคงทน แข็งแรง มีขอ้ความบอกชดัเจนวา่เป็นผลิตภณัฑอ์ะไร มีความสวยงามโดดเด่น มีสญัลกัษณ์
บ่งบอกโลโกท่ี้ชดัเจน หากมีการขนส่งทางไปรษณียค์วรใชก้ล่องไปรษณียท่ี์แข็งแรงและควรมีแผ่นกนักระแทก
ห่อหุม้บรรจุภณัฑ ์ 
     ดา้นสลาก (Label) มีความคาดหวงัในเร่ืองของ ขวดหรือกระปุกครีมควรมีแถบป้ายหรือสัญลกัษณ์อธิบาย
สรรพคุณ วิธีใชอ้ยา่งละเอียด และควรมีการอธิบายส่วนผสมต่างๆรวมทั้งสถานท่ีผลิตอยา่งชดัเจน  
     ด้านให้บริการเพ่ือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Product Support Services) มีความคาดหวงัในเร่ือง การติดต่อผูใ้ห้
บริการควรมีหลากหลายช่องทาง และผูใ้ห้บริการควรโตต้อบกลบัเร็ว ฉบัไว เม่ือมีการโอนเงินควรมีบญัชีรองรับ
จากหลายธนาคาร มีบริการจดัส่งท่ีรวดเร็วและสินคา้อยู่ในสภาพปกติ เขา้ใจความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ ใชว้าจา
สุภาพอ่อนนอ้ม และควรมีการรับประกนัความพึงพอใจ 
 

4.3 ด้านการรับรู้ในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อเคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผวิ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ 
Touch Of Nature 
 
     พบว่าขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้หลงัใช ้เก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑ์ของผูถู้กสัมภาษณ์ท่ีมีต่อเคร่ืองส าอางประเภท
บ ารุงผิว กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ Touch Of Nature นั้น ผูถู้กสัมภาษณ์ทั้ง 21 คนมีการรับรู้ถึงคุณภาพทั้ง 5 ดา้นแต่
ยงัคงมีผูถ้กูสมัภาษณ์จ านวน 9 คนท่ีใหข้อ้เสนอแนะดา้นคุณภาพเพ่ิมเติม 3 ดา้นดว้ยกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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     ดา้นคุณลกัษณะผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองของคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์กล่าวไวใ้นค าโฆษณา ผูถู้กสัมภาษณ์บางคน
กล่าวว่า ผลิตภณัฑย์งัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาผิวไดต้รงกบัค าโฆษณาท่ีกล่าวไว ้ผูถู้กสัมภาษณ์ยงัมีปัญหาผิวมนั ผิว
ขาวข้ึนแต่ไม่กระจ่างใสเท่าท่ีควร  
     ดา้นตราสินคา้ ในเร่ืองของตราสินคา้ช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจในการใชผ้ลิตภณัฑ ์ผูถู้กสัมภาษณ์กล่าวว่า ตรา
สินคา้ไม่ไดช่้วยเสริมสร้างความมัน่ใจมากนกั เพราะยงัไม่เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย 
     ดา้นบรรจุภณัฑ์ ในเร่ืองของกล่องบรรจุภณัฑท่ี์บรรจุครีมเป็นเซตๆมีความสวยงาม โดดเด่น มีขอ้ความบ่งบอก
สญัลกัษณ์โลโกช้ดัเจน ผูถู้กสัมภาษณ์บางคนกล่าววา่ กล่องบรรจุภณัฑค์วรมีการออกแบบใหดู้หรูหรามากข้ึน และ
ตราสินคา้หรือโลโกค้วรมีขนาดใหญ่ข้ึน เพ่ิมสีใหเ้ห็นเด่นชดัข้ึน 
 

4.4 ด้านความพงึพอใจ 
 
     ความพึงพอใจเกิดจากการเปรียบเทียบความคาดหวงัของผูถู้กสัมภาษณ์ก่อนใชผ้ลิตภณัฑ์และการรับรู้หลงัใช้
ผลิตภณัฑ ์เก่ียวกบัคุณภาพของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิว กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์Touch Of Nature ดงัน้ี 

ความคาดหวงัในคุณภาพผลิตภณัฑ ์(คน)  ≤  การรับรู้ในคุณภาพผลิตภณัฑ ์(คน)    พึงพอใจ 
ความคาดหวงัในคุณภาพผลิตภณัฑ ์(คน)  > การรับรู้ในคุณภาพผลิตภณัฑ ์(คน)      พึงพอใจ  

     เม่ือเปรียบเทียบจ านวนผูถู้กสมัภาษณ์ท่ีมีความคาดหวงัและมีการรับรู้ในคุณภาพผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูถ้กูสัมภาษณ์
ทั้ง 21 คนมีความคาดหวงัในคุณภาพทุกดา้นและมีการรับรู้ในคุณภาพผลิตภณัฑทุ์กดา้นเช่นกนั แสดงถึงกลุ่มคน
เหล่าน้ีเกิดความพึงพอใจ ส่วนผูถู้กสัมภาษณ์อีก 9 คนมีความคาดหวงัในคุณภาพทุกดา้นแต่การรับรู้ในคุณภาพมี
เป็นบางดา้นเท่านั้น ซ่ึงมีการใหข้อ้เสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพเพ่ิมเติม แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มคนเหล่าน้ียงัไม่พึง
พอใจ  
ซ่ึงสามารถเขียนรายละเอียดไดด้งัน้ี 

ความคาดหวงัในคุณภาพผลิตภณัฑ ์(30 คน)  > การรับรู้ในคุณภาพผลิตภณัฑ ์(21 คน)      พึงพอใจ  
     จากการเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้ ผลิตภณัฑ ์Touch Of Nature มีระดบัความคาดหวงัมากกว่าการ
รับรู้อยู่ทั้งหมด 3 ดา้นคือ ดา้นคุณลกัษณะผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองของคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์กล่าวไวใ้นค าโฆษณา, 
ดา้นตราสินคา้ ในเร่ืองของตราสินคา้ช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจในการใชผ้ลิตภณัฑ ์และดา้นบรรจุภณัฑ ์ในเร่ือง
ของกล่องบรรจุภณัฑท่ี์บรรจุครีมเป็นเซตๆมีความสวยงาม โดดเด่น มีขอ้ความบ่งบอกสัญลกัษณ์โลโกช้ดัเจน จึง
สรุปไดว้า่ทั้ง 3 ดา้นดงักล่าวลกูคา้ไม่พึงพอใจ ควรมีการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงในส่วนน้ี 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผล 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเร่ืองความคาดหวงั การรับรู้ และความพึงพอใจของลูกคา้ในคุณภาพ
ของเคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิว กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ Touch Of Nature ซ่ึงผลการศึกษาความคาดหวงัก่อนใช้
เก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑข์องเคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิว กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์Touch Of Nature ลูกคา้ทุกคนมี
ความคาดหวงัในคุณภาพผลิตภณัฑ์ทุกดา้น ส่วนของการรับรู้ในคุณภาพผลิตภณัฑ์ของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
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เคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิว กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์Touch Of Nature ลูกคา้มีการรับรู้ในคุณภาพผลิตภณัฑทุ์กดา้น
ยกเวน้ ดา้นคุณลกัษณะผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองของคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์กล่าวไวใ้นค าโฆษณา, ดา้นตราสินคา้ ใน
เร่ืองของตราสินคา้ช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจในการใชผ้ลิตภณัฑ ์และดา้นบรรจุภณัฑ ์ในเร่ืองของกล่องบรรจุภณัฑ์
ท่ีบรรจุครีมเป็นเซตๆมีความสวยงาม โดดเด่น มีขอ้ความบ่งบอกสญัลกัษณ์โลโกช้ดัเจน  
     จากขอ้ความดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพผลิตภณัฑท์ั้ง  3 
ดา้น ซ่ึงหมายความถึงลูกคา้มีความคาดหวงัในคุณภาพผลิตภณัฑสู์งกว่าการรับรู้ แสดงใหเ้ห็นว่าลูกคา้ไม่พึงพอใจ
ในคุณภาพทั้ง 3 ดา้นน้ี 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

     จากผลสรุปคุณภาพดา้นผลิตภณัฑ์ ผูศึ้กษาจึงเสนอแนะแนวทางให้ธุรกิจ Touch Of Nature ปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ทั้ งหมด 3 ด้านได้แก่ ด้านคุณลกัษณะผลิตภัณฑ์ ควรมีการปรับเปล่ียนการโฆษณาคุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยโฆษณาให้อยู่ในกรอบท่ีเป็นไปได ้ไม่กล่าวอา้งเกินจริง ดา้นตราสินคา้ ควรเสริมสร้างความ
เช่ือมัน่ในตราสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ โดยการแพร่กระจายข่าวสาร โฆษณาใหผู้ค้นรู้จกัแบรนดข์องผลิตภณัฑใ์หม้ากข้ึน 
และดา้นบรรจุภณัฑ์ ควรมีการการส ารวจความตอ้งการลูกคา้ว่าชอบบรรจุภณัฑ์แบบใดเพ่ือการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์ใหม่ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ให้ดี
ท่ีสุด 
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BUSINESS: A CASE STUDY OF CHOCKCHUMPHAE CO., LTD. 

อรุณลกัษณ์  มหาจตุพฒัน์* และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกุล** 
Arunlak Mahajatuphat and  Pattarawadee Permwanichagun 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการพฒันามาตรฐานอู่ซ่อมรถยนต ์ และ ศึกษาความพึงพอใจของ
ลกูคา้ท่ีมารับบริการงานซ่อมหลงัการพฒันามาตรฐานอู่ซ่อม โดยวิธีการศึกษาจากแบบสอบถามและการด าเนินการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานของประกนัภยั พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ 36-45  ปี การศึกษา
ระดบั ปวส. มีอาชีพท าธุรกิจส่วนตวั  มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาในดา้นต่างๆมีความ
พึงพอใจในระดบัสูงโดยอนัดบัแรกความเอาใจใส่ลกูคา้ , สองการสร้างความเช่ือมัน่,สามความเช่ือถือและวางใจใน
การบริการ,ส่ีการตอบสนองความตอ้งการ และสุดทา้ยในระดบัปานกลาง ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และผล
จากแบบสอบถามพนักงานพบว่า  ความพึงพอใจจากการท ากิจกรรม 5ส อยู่ในระดบัสูงทั้งดา้นสะสาง สะดวก 
สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินยั ซ่ึงกิจกรรมจะส าเร็จไดน้ั้นเกิดจากความร่วมมือจากเจา้ของกิจการและพนกังาน
ท าใหบ้ริษทัฯ มีมาตรฐานเทียบเท่ากบัเกณฑข์องบริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ค าส าคัญ: การพัฒนา ,มาตรฐาน, อู่ซ่อมรถยนต์,รถยนต์ 

Abstract 
The purposes of this study were to study standards development of car garage and to study the satisfactions of the 
customers who had been got the repaired services after standards development of car garage. For studying, 
studied from the questionnaires and performed according to the standards of insurance, found that the people who 
answered the questions  most were male aged 36 to 45 years old, high vocational certificate level, , have their 
own businesses were satisfied, overall at high level. And when considered in other sides, the customers were 
satisfied at high level which the first was the Empathy, the second was the Assurance, the third was the 
Reliability, the fourth was Responsiveness and customer satisfaction and the last was moderate Tangibles. The 
concrete object of services and the results from questionnaires found that the satisfactions of 5S activities  were 
high . 
Keyword : development , standards , garage  business, cars 
 

                                                           
*

 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002  
**

 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002email:pattarawadee999@hotmail.com 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1127 

 

1.บทน า 
     ปัจจุบนัการเดินทางโดยรถยนตถื์อวา่มีความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆอาจเรียกไดว้า่นอกจากปัจจยั 4 ท าให ้มนุษย์
อยูร่อดแลว้  รถยนตเ์ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีกลายเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความสะดวกสบาย  ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นปัจจยัท่ี 5 
ของสงัคมในยคุปัจจุบนั  ซ่ึงการขยายตวัของอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละปริมาณรถยนตท่ี์เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองนั้นได้
ส่งผลท าใหธุ้รกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตมี์การขยายตวัตามดว้ย 
     จากขอ้มลูในปี  2557  ในส่วนของจ านวนรถท่ีจดทะเบียนสะสมรวมทั้งส้ินทัว่ประเทศไทย  35,835,180  คนั
(ขอ้มลู ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2557) ส่วนปี 2556 จ านวนรถจดทะเบียนสะสม  34,624,406 คนั (เพ่ิมข้ึน  1,210,774  
คนั) โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีรถจดทะเบียนสะสมทั้งส้ิน ในปี 2557 จ านวน 7,775,268 คนั นบัวา่เป็นภาคท่ีมี
รถจดทะเบียนสะสมสูงท่ีสุดในไทยโดย 3 จงัหวดั อนัดบัแรก ท่ีมีจ านวนรถยนตสู์งสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
คือจงัหวดันครราชสีมา มีจ านวนรถท่ีจดทะเบียนสะสม ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 1,243,580 คนั  จงัหวดั
ขอนแก่น มีจ านวนรถท่ีจดทะเบียนสะสม ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 795,551  คนั  และจงัหวดั
อุบลราชธานี มีจ านวนรถท่ีจดทะเบียนสะสม ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 679,834 คนั  จงัหวดัขอนแก่นมี
จ านวนรถยนตสู์งสุดเป็นอนัดบัท่ี 2 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    โดยจงัหวดัขอนแก่น มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน  
1,741,980  คน   (ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553  ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร, 2553)  มีจ านวนรถยนตส์ะสมในปี (2557) จ านวน 795,551 คนั  โดยเปรียบเทียบในปี 2556 มี
จ านวนรถยนตส์ะสม 768,248 คนั  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ (2556 ) จ านวน 27,303 คนั  โดยมีอ าเภอชุมแพเป็นอ าเภอ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ของจงัหวดัขอนแก่นเป็นศูนยก์ลางการท ามาคา้ขายส าหรับต่างอ าเภอและจงัหวดัใกลเ้คียง 
จากอตัราการใชร้ถยนตท่ี์สูงข้ึนส่งผลใหธุ้รกิจซ่อมรถยนตก์ลายเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัมากข้ึน 
     โดยบริษทั โชคชุมแพ จ ากดั อู่ซ่อมรถยนตใ์นอ าเภอชุมแพ  เร่ิมก่อตั้งกิจการเม่ือ พุทธศกัราช 2533 กรรมการ
ผูจ้ดัการคือคุณกิตติพนัธ์  มหาจตุพฒัน ์ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนตเ์คาะพ่นสี ต่อกระบะดั้ม (รถเลก็และรถใหญ่) 
และเป็นศูนยซ่์อมในเครือวิริยะประกนัภยัและกรุงเทพประกนัภยั ปัจจุบนัทาง บมจ.วิริยะประกนัภยัไดมี้นโยบายให้
อู่ซ่อมท่ีอยูใ่นโครงการตอ้งท าโครงการพฒันามาตรฐานอู่ซ่อมในโครงการใหผ้า่นเกณฑจ์าก บมจ.วิริยะประกนัภยั
ซ่ึงหากอู่ซ่อมท่ีเป็นอู่ซ่อมในโครงการไม่พฒันามาตรฐานใหไ้ดต้ามเกณฑข์อง บมจ.วิริยะประกนัภยั บริษทัฯจะท า
การยกเลิกสญัญาเป็นอู่ในโครงการประกนัภยัและไม่ส่งรถเขา้ซ่อม  ซ่ึงทาง บริษทั โชคชุมแพ จ ากดัตอนน้ียงัขาด
มาตรฐานและยงัไม่ผา่นเกณฑข์อง บมจ.วิริยะประกนัภยั ดงันั้น  ทางอู่ซ่อมตอ้งมีการพฒันาอู่ซ่อมใหมี้
ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานตรงตามเกณฑข์อง บมจ.วิริยะประกนัภยั  ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดส าหรับ 
บริษทั โชคชุมแพ จ ากดั ต่อไป  ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาแนวทางการพฒันามาตรฐานอู่ซ่อมรถยนต ์  เพ่ือ
เป็นขอ้มูลในการพฒันามาตรฐานและศึกษาความพึงพอใจของลกูคา้ประจ าหลงัด าเนินกิจกรรมพฒันามาตรฐาน 
กรณีศึกษา บริษทั โชคชุมแพ จ ากดั  ส่งผลใหลู้กคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพและบริการ  เพ่ือท่ีจะ
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืนๆไดส้ามารถรองรับงานซ่อมไดสู้งข้ึน  และเกิดประโยชนสู์งสุดส าหรับ บริษทั โชค
ชุมแพ จ ากดั ท่ีจะท าใหอู้่ซ่อมมีมาตรฐานเทียบเท่าศูนยบ์ริการโดยวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี  เพ่ือทราบ
แนวทางพฒันามาตรฐานอู่ซ่อมรถยนต ์และศึกษาความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมารับบริการงานซ่อมหลงัการพฒันา
มาตรฐาน  ท่ีอู่ซ่อมรถยนต ์บริษทั โชคชุมแพ  จ ากดั   
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2.ทบทวนวรรณกรรม          

     
2.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 

2.1.1 ทฤษฎี 5ส  

     แนวคิด 5ส  เป็นตวัเคร่ืองมือช่วยขบัเคล่ือนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์าร  ซ่ึงจ าเป็นส าหรับการ

น าไปสู่ผลส าเร็จ กิจกรรม 5ส  ประกอบดว้ย 

สะสาง  หมายถึง  แยกของท่ีไม่จ าเป็นออกจากพ้ืนท่ี  เพ่ือใหมี้พ้ืนท่ีใชส้อยมากยิ่งข้ึนและท าใหก้ารไหลของงานดี

ข้ึน 

สะดวก  หมายถึง  จดัเกบ็ใหเ้ป็นท่ีเป็นทาง  เพ่ือสะดวกในการใชง้านและลดเวลาการคน้หา 

สะอาด  หมายถึง รักษาความสะอาดสม ่าเสมอท าใหส้ภาพแวดลอ้มดีและช่วยยืดอายกุารใชง้านของเคร่ืองมือ 

สุขลกัษณะ หมายถึง  ก าจดัความผนัแปรออกจากกระบวนการ  โดยการจดัท าวิธีการปฏิบติังานใหเ้ป็นมาตรฐาน 

สร้างนิสยั  หมายถึง  รักษาระบบไว ้ โดยท าใหติ้ดเป็นนิสยัถาวร (Heizer and Render,2008) 

2.1.2 ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 

     พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย  ไม่วา่จะเป็นบุคคลหรือครัวเรือนท่ีท าการซ้ือสินคา้และบริการส าหรับ

การบริโภคส่วนตวั  ผูบ้ริโภคคนสุดท้ายเหล่าน้ีรวมเรียกว่า  ตลาดผูบ้ริโภค  ผูบ้ริโภคต้องท าการตัดสินใจซ้ือ

มากมาย  กิจการขนาดใหญ่ส่วนมากจะท าการวิจยัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างละเอียดเพ่ือตอบค าถามใหไ้ด้

ว่าผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (what) ซ้ือท่ีไหน (where) ซ้ืออย่างไรและซ้ือเท่าใด (how and how much) ซ้ือเม่ือใด (when) 

และซ้ือท าไม (why) นกัการตลาดสามารถศึกษาว่าแทจ้ริงแลว้ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  ซ้ือท่ีไหน  และซ้ือเท่าใด  แต่การ

จะรู้วา่ผูบ้ริโภคซ้ือท าไมไม่ใช่เร่ืองง่ายนกั (Kotler and Keller, 2012)  

2.1.3  แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการ  (Service Quality) 

     แนวความคิดของ Parasuraman เก่ียวกบัคุณภาพในการใหบ้ริการ 

(1) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความสามารถในการใหบ้ริการอยา่งถกูตอ้งแม่นย  าการใหบ้ริการตรงกบัสญัญาท่ีให้

ไวก้บัลกูคา้ 

(2) ความมัน่ใจ (Assurance) ผูใ้ห้บริการมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการบริการสุภาพและเป็นมิตรกบัลูกคา้ มี

ความช่ือสตัย ์และสามารถสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ลกูคา้ได ้และความมัน่คงปลอดภยั 

(3) ส่ิงท่ีสามารถจับต้องได้ (Tangibles) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ส่ิงอ านวยความสะดวก 

พนกังาน และวสัดุท่ีใชใ้นการส่ือสารต่าง ๆ 

(4) ความใส่ใจ (Empathy) ความสามารถในการติดต่อส่ือสารใหล้กูคา้เขา้ใจได ้ความเห็นอกเห็นใจ และเขา้ใจลกูคา้  

(5) การสนองตอบลกูคา้ (Responsiveness) ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการทนัทีและใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี      

( Parasuraman, Zeithaml and Berry,  1998 )   
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3.  วธิีการศึกษา          
  
3.1 ศึกษาสภาพการท างานในปัจจุบัน 
     ปัจจุบนัสภาพภายใน บริษทั  โชคชุมแพ จ ากดั  ก่อนการด าเนินกิจกรรมพฒันามาตรฐาน  
 

บริเวณ ก่อนด าเนินกจิกรรม 

1.บริเวณเกบ็เคร่ืองมอื  เคร่ืองมือเก็บรวมกนัวางไวก้ระจดักระจายไม่เกบ็ใหเ้รียบร้อย  ขาดผูรั้บผิดชอบ
โดยตรง   

2.บริเวณพืน้ที่ซ่อมรถ  
  
  

ไม่มีเสน้และสีในการก าหนดจุดจอดรถซ่อมอยา่งชดัเจน ท าใหท้ างานไม่สะดวกและ
เปลืองพ้ืนท่ีจอดรถ  
อุปกรณ์และช้ินส่วนของรถยนตว์างอยูจุ่ดซ่อมไม่มีชั้นวางเก็บอะไหล่  
ไม่มีป้ายบ่งช้ีพ้ืนท่ีซ่อมรถเลก็และรถใหญ่  พ้ืนท่ีขดัสี  พ้ืนท่ีเคาะ  ท าใหท้ างานไม่
สะดวก  

3.บริเวณพืน้ที่รับรอง
ลูกค้า  
  

ไม่มีหอ้งรับรองลกูคา้ท่ีอ  านวยความสะดวกใหล้กูคา้ขณะรอซ่อมรถ  
ออ๊ฟฟิตรับลูกคา้ไม่สวา่ง  ไม่เป็นระเบียบ พ้ืนท่ีแคบ   
ไม่มีบอร์ดประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร   
หอ้งน ้าเก่าและสกปรก  ไม่มีการแยกระหวา่งหอ้งน ้าชายและหญิง 

4.บริเวณพืน้ที่จอดรถ มีกองเหลก็ขนาดใหญ่อยูภ่ายในบริเวณบริษทัฯส่งผลใหพ้ื้นท่ีจอดรถลูกคา้มีไม่
เพียงพอต่อการบริการ 

รูปที ่1  ลกัษณะก่อนด าเนินกิจกรรม 5ส 
(ท่ีมา:  บริษทั โชคชุมแพ  จ ากดั ) 
 
3.2  แบบสอบถามความพงึพอใจ                   
3.2.1 ประชากร  ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ
จ านวนลกูคา้ประจ าท่ีเคยน ารถเขา้มารับบริการในอู่ซ่อมรถยนต ์บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั  และจ านวนพนกังานท่ี
ปฏิบติังานท่ีบริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั 
3.2.2 กลุ่มตวัอย่าง 
     จ านวนประชากรท่ีเคยใชบ้ริการซ่อมรถยนต์เป็นประจ าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน  30  คน  โดย
การสมัภาษณ์ 
     จ านวนพนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีบริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั  จ านวน  40  คน  โดยการแจกแบบสอบถาม 
3.2.3  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
1.  แบบสมัภาษณ์ลกูคา้ท่ีเคยใชบ้ริการซ่อมรถยนตเ์ป็นประจ าท่ี  บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั    
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ  แบบสมัภาษณ์ โดยแบบสมัภาษณ์ประกอบดว้ยค าถาม  3  ตอนดงัน้ี 
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ตอนท่ี  1  ขอ้มลูประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
ตอนท่ี 2  ขอ้มลูเก่ียวกบั  พฤติกรรมการใชบ้ริการกบัทาง บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั 
ตอนท่ี 3  แบบสมัภาษณ์ความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการงานซ่อมท่ี บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั 
2.  แบบสอบถามพนกังาน  บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั    
ตอนท่ี  1  ขอ้มลูประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของเจา้ของกิจการ  พนกังาน  ในการด าเนินกิจกรรมพฒันามาตรฐานอู่ซ่อม
รถยนต ์  
3.2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูว้ิจยัมีวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  2   แหล่ง  คือ 
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary  Data)  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ผูใ้ช้บริการประจ าอู่ซ่อม
รถยนต ์ ใน  บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั  โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีค าถามแน่นอน  มีการก าหนดค าถามไวล่้วงหนา้
และในการสัมภาษณ์ผูต้อบแต่ละคนจะไดรั้บการสอบถามเช่นเดียวกนั  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ  
เดือน ธนัวาคม ถึง เดือนมีนาคม  2558 
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้  จากบทความหนังสือพิมพ์  วิทยานิพนธ์   
ขอ้มลูจากเวบ็ไซนต่์างๆทางอินเตอร์เน็ต   
3.2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
     การวิเคราะห์ขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการสรุปผลจากแบบสอบถามประกอบกบัทฤษฏีต่างๆเพ่ือวิเคราะห์
ขอ้มลูและอภิปรายผลในเร่ืองต่างๆ  ไดแ้ก่  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการงานซ่อมท่ีบริษทั โชค 
ชุมแพ  จ ากดั  
3.3 การก าหนดแนวทางพฒันามาตรฐานภายใน บริษทั โชคชุมแพ  จ ากดั 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 5ส   
ขั้นตอนท่ี 1 วางแผนการด าเนินกิจกรรม 5ส  เพ่ือให้สมาชิกไดรั้บทราบกิจกรรมและการด าเนินงานโดยแผนงาน  
ประกอบไปดว้ย 1) จดัแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 2) การก าหนดวนัท าความสะอาดใหญ่ 3) การตรวจประเมินใหค้ะแนน  
ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดนโยบายของหน่วยงาน  โดยเจา้ของกิจการตอ้งประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการให้พนกังาน 
ถือปฏิบติัตาม  
ขั้นตอนท่ี 3 จดักิจกรรมวนัท าความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)  
ขั้นตอนท่ี 4 จดัแบ่งพ้ืนท่ี ท่ีด าเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนท่ี 5  เร่ิมท ากินกรรม 5ส  
ขั้นตอนท่ี 6  ตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  โดยคณะกรรมการ 5ส 
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มาตรฐานของศูนย์ซ่อมในโครงการ บริษทั วริิยะประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
 

หัวข้อ มาตรฐานการตรวจประเมนิ 

ความมุ่งมัน่และการ

ด าเนินกจิกรรม 5ส 

1.การจดัตั้งคณะกรรมการ 5ส  และการจดัท าบอร์ดกิจกรรม 5ส 
2.การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 5ส 

พืน้ที่รับส่งรถลูกค้า 1.การดูแลก่อนจดัซ่อม 
2.การดูแลพ้ืนท่ีรับ-ส่งรถลกูคา้ 
3.การดูแลรักษารถก่อนส่งมอบใหล้กูคา้ 

ห้องรับรองลูกค้า 
ส านักงานและห้องน า้ 

1.ส านกังานไม่มีความสกปรก สะอาด  และมีเคร่ืองใชส้ านกังานจดัวางอยูเ่หมาะสม 
2.แยกโซนรับรองลกูคา้และส านกังานอยา่งชดัเจน มีเคร่ืองด่ืมและอุปกรณ์ใหค้วามบนัเทิงลกูคา้ 
3.มีการแยกระหวา่งหอ้งน ้าชาย-หญิง  ไม่มีน ้าขงัไม่มีกล่ิน และมีผูรั้บผิดชอบชดัเจน 

แผนกเคาะ 1.การดูแลพ้ืนท่ีมีการตีเส้นแบ่งช่องส าหรับน ารถเขา้ซ่อมแต่ละคนั  ไม่มีคราบสกปรกหล่นอยู่
ตามพ้ืน  มีการก าหนดมาตรฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
2.การรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือโดยตอ้งเก็บเขา้ท่ีทุกคร้ังมีกล่องเก็บเคร่ืองมือพร้อมท าป้ายช่ือ
ใหช้ดัเจน และ มีผูรั้บผิดชอบอุปกรณ์เคร่ืองมืออยา่งชดัเจน  
3.ความปลอดภยัในการปฏิบติังานอุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

แผนกโป๊ว/ขัด 
ห้องพ่นสี 

1.การดูแลพ้ืนท่ีมีการตีเส้นแบ่งช่องส าหรับการปฏิบติังานอย่างชดัเจน มีป้ายแสดงพ้ืนท่ีใหเ้ห็น
ชดัเจน หอ้งพ่นสีมีการควบคุมไม่ใหสี้กระจายไปถกูพ้ืนท่ีบริเวณอ่ืนๆ 
2.อุปกรณ์มีการท าความสะอาดเก็บเขา้ท่ีทุกคร้ังหลงัจากใชง้านเสร็จมีกล่องเก็บพร้อมท าป้ายช่ือ
ใหช้ดัเจน และมีการก าหนดมาตรฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมมีป้ายแสดงใหเ้ห็นชดัเจน 
3.ความปลอดภยัในการท างานโดยพนกังานปฏิบติังานโดยสวมชุดยนิูฟอร์มและอุปกรณ์ป้องกนั
ภยัต่างๆอยา่งเหมาะสมเช่น ผา้ปิดจมกู ถุงมือ รองเทา้ เป็นตน้ 

ห้องเกบ็อะไหล่ 1.มีการแบ่งพ้ืนท่ีการจดัเก็บอะไหล่ท่ีร้ือถอดออกจากตวัรถและอะไหล่ทดแทนอย่างชัดเจน
รวมทั้งมีการแยกอะไหล่เป็นหมวดหมู่สะดวกในการหยิบใชง้าน 
2.มีการจดัท าสต๊อกการเบิกจ่ายอะไหล่  มีป้ายแสดงสถานะและท่ีจดัเกบ็ใหช้ดัเจน 
3.พนกังานสวมชุดยนิูฟอร์มและอุปกรณ์ป้องกนัภยัต่างๆอยา่งเหมาะสม 

รูปที่ 2  ตารางการตรวจประเมินศูนยซ่์อมมาตรฐาน บมจ.วิริยะประกนัภยั 
(ท่ีมา : บริษทั  วิริยะประกนัภยั  จ ากดั (มหาชน)) 
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4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
แบบสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั หลงัการด าเนินกิจกรรม 5ส                                                                                                     
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
     จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน 19 คน 
เพศหญิง จ านวน 11 คนโดยส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหว่าง  36-45  ปีมีการศึกษาอยูใ่นระดบัอนุปริญญา/ปวส. มีรายได้
ต่อเดือน  20,001 - 30,000  บาทข้ึนไป   
4.2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
     ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่รู้จกั บริษทั โชคชุมแพ จ ากดั  จากเพ่ือน ญาติ คนรู้จกัแนะน า โดยใชบ้ริการกบั 
บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั ต่อเน่ืองมายาวนานกว่า 7 ปีข้ึนไป  และผูท่ี้ท าหนา้ท่ีในการตดัสินใจใชบ้ริการ  ท่ี  บริษทั  
โชคชุมแพ  จ ากดั  คือ  บริษทัประกนัภยัโดยวิธีการในการเข้ารับบริการซ่อมรถโดยส่วนใหญ่ลูกคา้ติดต่อดว้ย
ตนเอง  ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่นิยมน ารถมาเข้ารับบริการในช่วงเวลา  8.00-12.00  น.  โดยส่วนใหญ่นิยมเขา้มารับ
บริการในวนัท่ีสะดวก  และสาเหตุท่ีลูกคา้ไม่น ารถเขา้ไปซ่อมท่ีศูนยบ์ริการโดยลูกคา้ส่วนใหญ่เห็นว่า  รอคิวซ่อม
นาน โดยสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีลูกคา้เลือกใช้บริการท่ีอู่ซ่อมรถแทนศูนยบ์ริการคือ  มีช่ือเสียงดา้นงานซ่อมรถยนต ์ 
รองลงมาคือ  ซ่อมไดต้รงกบัปัญหา  โดยการเขา้รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นงานเคาะพ่นสี  โดยนอกจากบริษทั โชค
ชุมแพ จ ากดั แลว้ลกูคา้ส่วนใหญ่ไม่ใชบ้ริการร้านอ่ืน   
4.3 ข้อมูลความพงึพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการงานซ่อมที่  บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั  
     ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการงานซ่อมท่ี บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั  ทั้ง 5 ดา้นจากแบบสัมภาษณ์  
ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสมัภาษณ์มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก4 ดา้น คือ ดา้นความเห็นอกเห็นใจ
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อลูกคา้  ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ตามล าดบั
และพึงพอใจปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ                               
แบบสอบถามพนักงานบริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั                                                                                                        
4.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน 33 คน เพศหญิง 
จ านวน 7 คน  โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง  26-35 ปี  จ านวน 14 คน โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ 
อนุปริญญา/ปวส.  โดยมีต าแหน่งงานช่าง 33 คน พนกังานฝ่ายธุรการ 7 คน กรรมการผูจ้ดัการ 1 คน 
มีรายไดต่้อเดือน    40,001 - 50,000  บาทข้ึนไป   
4.5  ข้อมูลแบบสอบถามความพงึพอใจของเจ้าของกจิการ  พนักงาน  ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนามาตรฐานอู่ซ่อม
รถยนต์   
     จากการวิเคราะห์ดา้นการด าเนินงานกิจกรรม 5ส ของผูต้อบแบบสอบถาม    ผลจากการตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจของเจา้ของกิจการ  พนกังาน  และผูใ้ชบ้ริการ ต่อการด าเนินกิจกรรม 5ส  มี 5  ระดบัดงัน้ี 
     ส. สะสาง  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจท่ีมีการจดับอร์ดประชาสัมพนัธ์กิจการรม 5ส และ
แสดงภาพการท ากิจกรรมก่อนและหลงัปรับปรุง อยู่ในระดบัสูง  (ร้อยละ 4.46)  รองลงมามีความพึงพอใจในการ
จดัตั้งคณะกรรมการ 5ส ให้กบัพนักงานทุกคนไดมี้ส่วนร่วม อยู่ระดบัสูง ( ร้อยละ 4.41 ) มีความพึงพอใจดา้น
สถานท่ีท างานมีความเป็นระเบียบกวา้งขวางพ้ืนท่ีใชง้านมีมากข้ึน อยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 4.39)  มีความพึงพอใจ
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ในการแยกของท่ีจ าเป็นตอ้งใชแ้ละก าจดัของท่ีไม่จ าเป็นตอ้งใชอ้อกจากกนั  อยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 4.21)   )  มี
ความพึงพอใจในการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการแบ่งพ้ืนท่ีดูแลของตนเอง  อยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 4.17)  
โดยท่ีความพึงพอใจโดยรวมในดา้น  ส  สะสาง  อยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 4.32) 
     ส. สะดวก    ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นมีป้ายบ่งบอกล าดบัของรถเขา้ซ่อมชดัเจน อยูใ่น
ระดบัสูง  (ร้อยละ 4.63  )   รองลงมาพึงพอใจในการช่วยลดอุบติัเหตุและการท างานมีความปลอดภยัมากข้ึน  อยูใ่น
ระดบัสูง ( ร้อยละ 4.56 )  และมีความพึงพอใจในการลดระยะเวลาในการคน้หาเคร่ืองมืออุปกรณ์การท างาน  อยูใ่น
ระดบัสูง  (ร้อยละ 4.34 ) มีความพึงพอใจท่ีมีการตีเส้นช่องจอดรถ  และป้ายระบุช่องจอดรถชดัเจน อยู่ในระดบัสูง  
(ร้อยละ 4.31 ) มีความพึงพอใจดา้นการปฏิบติังานไดร้วดเร็วข้ึน อยู่ในระดบัสูง  (ร้อยละ 4.17 )  โดยท่ีความพึง
พอใจโดยรวมในดา้น  ส  สะดวก  อยูใ่นระดบัสูง (4.40) 
     ส. สะอาด  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการดูแลความสะอาดของรถทั้งภายในและภายนอก 
อยู่ในระดบัสูง ( ร้อยละ 4.36 ) รองลงมามีความพึงพอใจสถานท่ีท างานมีความสวยงามเป็นระเบียบมากข้ึน อยู่ใน
ระดบัสูง (ร้อยละ 4.34 )  มีความพึงพอใจสถานท่ีท างานกวา้งขวาง สะอาด ไม่มีเศษขยะ อยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 
4.29 ) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการยืดอายุการใชง้านของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ (ร้อยละ 4.29 )  มี
ความพึงพอใจท่ีมีการก าหนดพ้ืนท่ีผูรั้บผิดชอบดูแลความสะอาดอย่างชดัเจน อยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 4.19 )  โดยท่ี
ความพึงพอใจโดยรวมในดา้น  ส  สะอาด  อยูใ่นระดบัสูง (4.29) 
     ส. สร้างมาตรฐาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมวนั Big Cleaning day 4 คร้ัง
ต่อปี อยู่ในระดบัสูง ( ร้อยละ 4.56 )  รองลงมามีความพึงพอใจในการปรับปรุงถานท่ีท างานให้มี มาตรฐาน อยู่ใน
ระดบัสูง ( ร้อยละ 4.39)   มีความพึงพอใจท่ีพนกังานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า อยู่
ในระดบัสูง (ร้อยละ 4.31 )  มีความพึงพอใจในการก าหนดกฎระเบียบให้พนักงานมีชุดยูนิฟอร์ม ท่ีถูกระเบียบ 
สวยงาม อยู่ในระดับสูง ( ร้อยละ 4.29 )   และ มีความพึงพอใจในการประชุมพนักงานทุกสัปดาห์เพ่ือสร้าง
มาตรฐานในการด าเนินงานอยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 4.14 )โดยท่ีความพึงพอใจโดยรวมในดา้นส.สร้างมาตรฐาน อยู่
ในระดบัสูง(4.33) 
     ส.สร้างวินยั  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจดัประกวดพ้ืนท่ี 5ส  ดีเด่นและมีรางวลัเป็น
ส่ิงจูงใจ อยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 4.56  )   รองลงมามีความพึงพอใจท่ีพนกังานตอ้นรับลูกคา้ดว้ยใจบริการ อยู่ใน
ระดบัสูง (ร้อยละ 4.51 )   มีความพึงพอใจท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติัจนเป็นนิสัย อยู่ในระดบัสูง (ร้อย
ละ 4.48 ) มีความพึงพอใจท่ีมีการตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังาน  อยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 4.39)  มีความพึง
พอใจในการมีมาตรฐานในการท างานท่ีชดัเจน  อยู่ในระดบัสูง ( ร้อยละ 4.34 ) โดยท่ีความพึงพอใจโดยรวมในดา้น  
ส  สร้างวินยั  อยูใ่นระดบัสูง (4.45)  สรุปผลความพึงพอใจจากการท ากิจกรรม 5ส อยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 4.36 ) 
 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 5ส   
การตรวจสอบมาตรฐานของศูนยซ่์อมในโครงการ บริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) บริษทั  โชคชุมแพ  
จ ากดั ผา่นมาตรฐานและไดรั้บใบประกาศรับรองศูนยซ่์อมในโครงการท่ีไดม้าตรฐาน 13 แห่งในภาคอีสาน 
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หลงัการด าเนินกจิกรรม 5ส 
 

หัวข้อ มาตรฐานการตรวจประเมนิ 

ความมุ่งมัน่และการ

ด าเนินกจิกรรม 5ส 

1.มีการจดัตั้งคณะกรรมการ 5ส/การจดัท าบอร์ดกิจกรรม 5ส ทุกคนทราบโดยทัว่ถึง 
2.พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 5ส 

พืน้ที่รับส่งรถลูกค้า 1.มีพ้ืนท่ีรับ-ส่งรถลูกคา้มองเห็นชัดเจนโดยใชสี้ตีเส้นพ้ืนท่ีจอดรถเขา้ซ่อมและมีป้ายบ่งบอก
อยา่งเด่นชดั 
2.การดูแลพ้ืนท่ีรับ-ส่งรถลูกคา้โดยมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบดูแลตรวจสอบทรัพยสิ์นของลูกคา้
ก่อนจดัซ่อมและมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบรถใหล้กูคา้ 

ห้องรับรองลูกค้า 
ส านักงานและห้องน า้ 

1.ส านกังานปรับปรุงใหม่ ติดเคร่ืองปรับอากาศ และมีเคร่ืองใชส้ านกังานจดัวางอยูเ่หมาะสม 
2.มีห้องรับรองลูกคา้และมีเคร่ืองด่ืม อาหารไวบ้ริการรวมถึงคาราโอเกะ สร้างความบนัเทิงให้
ลกูคา้ท่ีเขา้มารับบริการ 
3.หอ้งน ้าเก่าทุบท าใหม่ใหมี้มาตรฐานแยกระหวา่งหอ้งน ้าชายและหญิงมีแม่บา้นดูแลรับผิดชอบ 

แผนกเคาะ 1.การดูแลพ้ืนท่ีมีการตีเสน้แบ่งช่องส าหรับน ารถเขา้ซ่อมแต่ละคนั  และแยกชดัเจนระหวา่งรถรอ
ซ่อมประเมินราคาและรถซ่อม 
2.การรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือโดยตอ้งเกบ็เขา้ท่ีทุกคร้ังโดยมีกล่องเกบ็เคร่ืองมือ  
3.ความปลอดภยัมีเคร่ืองดบัเพลิงในแผนกเคาะและบ่อน ้ าไวด้บัไฟยามฉุกเฉินซ่ึงแต่ก่อนไม่มี
อุปกรณ์ดบัเพลิง 

แผนกโป๊ว/ขัด 
ห้องพ่นสี 

1.การดูแลพ้ืนท่ีมีการตีเส้นแบ่งช่องส าหรับการปฏิบติังานอย่างชดัเจน มีป้ายแสดงพ้ืนท่ีใหเ้ห็น
ชดัเจน ห้องพ่นสีมีไม่เพียงพอจึงเพ่ิมห้องพ่นสีอีก 1  ห้อง  โดยมีการแยกส่วนอย่างชดัเจนเพ่ือ
ไม่ใหมี้ละอองสีกระเดน็ไปใส่รถคนัอ่ืนๆ 
2.อุปกรณ์มีการท าความสะอาดเก็บเขา้ท่ีทุกคร้ังหลงัจากใชง้านเสร็จมีกล่องเก็บพร้อมท าป้ายช่ือ
ใหช้ดัเจน และมีการก าหนดมาตรฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมมีป้ายแสดงใหเ้ห็นชดัเจน 
3.ความปลอดภยัในการท างานโดยพนกังานจะไดรั้บชุดยูนิฟอร์มและอุปกรณ์ป้องกนัภยัต่างๆ
อยา่งเหมาะสมเช่น ผา้ปิดจมกู ถุงมือ รองเทา้ เป็นตน้   

ห้องเกบ็อะไหล่ 1.มีการแบ่งพ้ืนท่ีการจดัเก็บอะไหล่ท่ีร้ือถอดออกจากตวัรถและอะไหล่ทดแทนอย่างชดัเจน  โดย
ใชพ้ื้นท่ีว่างดา้นบนอาคารท าชั้นวางอะไหล่  รวมทั้งมีการแยกอะไหล่เป็นหมวดหมู่สะดวกใน
การหยิบใชง้าน 
2.มีการจดัท าสต๊อกการเบิกจ่ายอะไหล่  มีป้ายแสดงสถานะและท่ีจดัเกบ็ใหช้ดัเจน 
3.พนกังานสวมชุดยนิูฟอร์มและอุปกรณ์ป้องกนัภยัต่างๆอยา่งเหมาะสม 

รูปที่ 3   หลงัการด าเนินกิจกรรม 5ส 
(ท่ีมา  : บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั ) 
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5.สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
     การศึกษาในคร้ังน้ีไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือพฒันามาตรฐานธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์
กรณีศึกษา  บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมารับบริการงานซ่อม  ท่ีอู่
ซ่อมรถยนต์ บริษทั โชคชุมแพ  จ ากดั  และเพ่ือศึกษาแนวทางพฒันามาตรฐานอู่ซ่อมรถยนต ์ โดยใชก้ารวิเคราะห์
จากแบบสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการงานซ่อมท่ีบริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั  ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า  ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์คือลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการงานซ่อมรถยนต์ท่ี  บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั  พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย  โดยมีอายุระหว่าง  36-45  ปี ส่วนใหญ่การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ซ่ึงส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย
และธุรกิจส่วนตวั  โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000-30,000 บาทดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่าส่วนใหญ่ผูท่ี้ท าหน้าท่ีในการตดัสินใจใชบ้ริการคือบริษทัประกนัภยั  โดยเขา้มารับ
บริการดว้ยตนเอง  ซ่ึงรู้จกับริษทั โชคชุมแพ  จ ากดั  มาจากเพ่ือน ญาติและคนรู้จกั  โดยลกูคา้มีความสะดวกในการ
เขา้รับบริการในวนัท่ีไม่แน่นอน  แต่ส่วนใหญ่ท่ีระบุไดจ้ะเป็นวนัศุกร์  และช่วงเวลาท่ีเขา้มารับบริการโดยส่วน
ใหญ่จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่  8.00-12.00 น.  ซ่ึงใชบ้ริการมายาวนานกว่า 7 ปี  โดยส่วนใหญ่เขา้มาใชบ้ริการเคาะ พ่น
สี  เป็นหลกั  และเหตุผลส่วนใหญ่ท่ีลูกคา้เลือกใชบ้ริการท่ีบริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั แทนศูนยบ์ริการเน่ืองจาก 
สามารถซ่อมไดต้รงปัญหา    มีช่ือเสียงดา้นงานซ่อมรถยนต์  คุน้เคยกบัเจา้ของบริษทั  มีบริการครบวงจร  และอู่
ซ่อมมีความน่าเช่ือถือ  ตามล าดบั  ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการงานซ่อมท่ี  บริษทั  โชคชุมแพ  
จ ากดั  ทั้ง 5  ดา้นนั้น  ลูกคา้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยมีความพึงพอใจมากดา้น ความการเอาใจ
ใส่ต่อลูกคา้  ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้  ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อลูกคา้  และดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการ
บริการ  และลกูคา้มีความพึงพอใจปานกลางดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
     ส่วนในด้านพนักงานนั้ นจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง  26-35 มีการศึกษาอยู่ในระดบั อนุปริญญา/
ปวส.  มีรายไดต่้อเดือน    40,001 - 50,000  บาทข้ึนไป   ดา้นความพึงพอใจของเจา้ของกิจการ  พนักงาน  และ
ผูใ้ชบ้ริการในการด าเนินกิจกรรมพฒันามาตรฐานอู่ซ่อมรถยนต ์ จากการวิเคราะห์ดา้นการด าเนินกิจกรรม 5ส ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส. สะสาง  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการก าหนดหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบในการแบ่งพ้ืนท่ีดูแลของตนเอง  อยูใ่นระดบัสูง รองลงมามีความพึงพอใจดา้นสถานท่ีท างานมีความเป็น
ระเบียบกวา้งขวางพ้ืนท่ีใชง้านมีมากข้ึน อยู่ในระดบัสูง   โดยท่ีความพึงพอใจโดยรวมในดา้น  ส  สะสาง  อยู่ใน
ระดับสูง    ส. สะดวก    ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจในการช่วยลดอุบัติเหตุและการท างานมีความ
ปลอดภยัมากข้ึน  อยู่ในระดบัสูง และมีความพึงพอใจในการลดระยะเวลาในการคน้หาเคร่ืองมืออุปกรณ์การท างาน  
อยูใ่นระดบัสูง  รองลงมามีความพึงพอใจดา้นมีป้ายบ่งบอกล าดบัของรถเขา้ซ่อมชดัเจน อยู่ในระดบัสูง  โดยท่ีความ
พึงพอใจโดยรวมในดา้น  ส  สะดวก  อยู่ในระดบัสูง  ส. สะอาด  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
สถานท่ีท างานกวา้งขวาง สะอาด ไม่มีเศษขยะ อยู่ในระดบัสูง  รองลงมามีความพึงพอใจสถานท่ีท างานมีความ
สวยงามเป็นระเบียบมากข้ึน อยู่ในระดบัสูง โดยท่ีความพึงพอใจโดยรวมในดา้น  ส  สะอาด  อยู่ในระดบัสูง   ส. 
สร้างมาตรฐาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปรับปรุงถานท่ีท างานใหมี้ มาตรฐาน อยู่ใน
ระดบัสูง และ มีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมวนั Big Cleaning day 4 คร้ังต่อปี อยู่ในระดบัสูง โดยท่ีความพึง
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พอใจโดยรวมในดา้น  ส  สร้างมาตรฐาน  อยู่ในระดบัสูง   ส.สร้างวินยั  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในการจดัประกวดพ้ืนท่ี 5ส  ดีเด่นและมีรางวลัเป็นส่ิงจูงใจ อยู่ในระดับสูง   รองลงมาพึงพอใจในการมี
มาตรฐานในการท างานท่ีชดัเจน  อยูใ่นระดบัสูง โดยท่ีความพึงพอใจโดยรวมในดา้น  ส  สร้างวินยั  อยูใ่นระดบัสูง 
     สรุปผลความพึงพอใจจากการท ากิจกรรม 5ส อยูใ่นระดบัสูง  
     ดา้นการด าเนินกิจกรรม 5ส บริษทั โชคชุมแพ จ ากดั ไดรั้บการตรวจประเมินจากคุณค ารณ  พิมพท์อง ประธาน
คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบศูนยซ่์อมมาตรฐานและคณะ ของ บริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  ผลคือ 
บริษทั โชคชุมแพ  จ ากดั ไดผ้่านการตรวจประเมินจากบริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  เพียงอู่เดียวใน
อ าเภอชุมแพ  และเป็น 1 ใน 13 ศูนยซ่์อมมาตรฐานของภาคอีสานท่ีผา่นการตรวจประเมินจาก บมจ.วิริยะประกนัภยั 
จึงเป็นการยกระดับอู่ซ่อมให้เทียบเท่าศูนยบ์ริการได้รับใบประกาศรับรองการผ่านศูนยซ่์อมมาตรฐานวิริยะ
ประกนัภยั 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั  ควรเพ่ิมภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือและการโฆษณาให้กบัลูกคา้ไดรั้บรู้ เช่น  การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์  กิจกรรมส่งเสริมเยาวชน เช่น มอบอุปกรณ์กีฬา  ฝึกอบรมความรู้ดา้นการใชร้ถยนต์  มี
ใบปลิวให้ลูกคา้หลงัเขา้รับบริการ  มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง  ซ่ึงเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของ
บริษทักบัลกูคา้  ซ่ึงน ามาสู่ความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการเขา้รับบริการ  ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ    มี
ผลในการเขา้รับบริการซ่อมรถยนตข์องลูกคา้  ดงันั้น  บริษทั โชคชุมแพ  จ ากดั  ควรปรับปรุงและพฒันารูปแบบ
ภายในอู่ซ่อมใหดู้มีความน่าเช่ือถือ โดยเพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวกใหล้กูคา้ท่ีรอรับบริการ  มีหอ้งรับรองลกูคา้ มีมุม
ของว่างและเคร่ืองด่ืม และ มีการจดัคิวซ่อมอย่างชัดเจน มีป้ายหน้าอู่ซ่อมรถยนต์ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนและมองเห็น
ชดัเจน มีการส่งมอบรถโดยใหพ้นกังานช่างมายืนขอบคุณและส่งมอบรถยนต ์ตลอดจนความสะอาดและความน่า
อยู่ภายในอู่ซ่อม  ซ่ึงส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีเป็นตวัสะทอ้นระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพบริการ ของ บริษทั  
โชคชุมแพ  จ ากดั  ไดเ้ป็นอย่างยิ่ง  ดา้นการเอาใจใส่ต่อลูกคา้ มีผลต่อระดบัความพึงพอใจและความภกัดีของผูเ้ขา้
รับบริการท่ี  บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั  ซ่ึงพนักงานมีความส าคญัในดา้นน้ีมากท่ีสุด  โดยพบกบัลูกคา้โดยตรง
ดงันั้น  บริษทั  โชคชุมแพ  จ ากดั  ควรเพ่ิมการดูและเอาใจใส่ต่อลูกคา้  โดยมีการจดัอบรมพนกังานเร่ืองมารยาทใน
การเขา้พบลูกคา้  การวางตวั บุคลิกและอธัยาศยัในการบริการ  เน่ืองจากมีความส าคญัมากในการสร้างความพึง
พอใจใหก้บัลกูคา้จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูเ้ขา้รับบริการ  พบว่า  ผูเ้ขา้รับบริการงานซ่อมท่ีบริษทั  โชคชุม
แพ  จ ากดั ส่วนใหญ่  เขา้มาใชบ้ริการเพราะเพ่ือน ญาติ คนรู้จกัแนะน า  ดงันั้น  ทางบริษทั โชคชุมแพ  จ ากดั  ควร
เพ่ิมความส าคญักบัลูกคา้กลุ่มเดิมและลกูคา้ท่ีไดรั้บการแนะน ามาใหม่  โดยมีโปรโมชัน่ใหก้บัลกูคา้เดิมเพ่ือเป็นการ
รักษาฐานลกูคา้เก่าและดูแลกลุ่มลกูคา้ใหม่ใหป้ระทบัใจในคุณภาพและบริการ 
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ความคดิเห็นของผู้มารับบริการที่มีต่อช่ือเสียงขององค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทว ี
The Opinion of Customer on Reputation of 

The Government Pharmaceutical Organization, Ratchathewi Branch 
ฐิติพร อนุสรณ์พาณชิกุล* และ ปราโมทย์ ศุภปัญญา** 

Thitiporn  Anusornpanichakul and Pramote Suppapanya 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูม้ารับบริการท่ีมีต่อช่ือเสียงขององค์การเภสัชกรรม กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  ผลการวิจยัพบว่า 6 ดา้น พบว่า ระดบัความคิดเห็น
ทุกดา้นอยูใ่น “ ระดบัเห็นดว้ย ”  

 
ค าส าคัญ: ช่ือเสียง, ความคิดเห็น, องค์การเภสัชกรรม  

Abstract 
 

This research aims to study on the opinions of customers on reputation of The Government Pharmaceutical 
Organization, Ratchathewi Branch. The sample size was 400. The method of choose sample by quota sampling. 
The instrument used in data collection was a questionnaire. The data were then analyzed using descriptive 
statistics, including percentage, mean, and standard deviation. A hypothesis test was conducted using the t-test 
and One-Way Analysis of Variance (One-Way ANOVA), at a statistically significant level of 0.05. The 
testing of research 6 categories found that the all categories in level agreement. 

Keywords: Reputation, Opinion, The Government Pharmaceutical Organization 
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1. บทน า (Introduction) 
 

องคก์ารเภสัชกรรมเป็นโรงงานผลิตยาและเวชภณัฑแ์ผนปัจจุบนัแห่งแรกของประเทศไทย มีภารกิจหลกัในการ
สนบัสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ ประเภทบริการสังคมและเทคโนโลยี เพ่ือให้ผูป่้วยสามารถเขา้ถึงยาและ
เวชภณัฑท่ี์จ าเป็นไดอ้ย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม แต่ในช่วงระยะเวลาหา้ปีท่ีผ่านมา องคก์ารเภสัชกรรมประสบปัญหา
วิกฤติท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงขององค์กร อาทิ ในเดือนตุลาคม 2552 พบเส้นลวดในเมด็ยาพาราเซตามอลท่ีจา้ง
บริษทัเอกชนผลิต เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 เป็นตน้มามีข่าวอยา่งต่อเน่ือง เร่ิมจากเร่ืองวตัถุดิบยาพาราเซตามอลมี
สารปลอมปน ตามมาด้วยเร่ืองการก่อสร้างโรงงานวคัซีนไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันกล่าช้าและอาจมีการทุจริต 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไดต้ดัสินใจส่งเร่ืองให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ เขา้ไปท าการ
สอบสวน มีการออกข่าวในทางท่ีกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์ารเภสัชกรรมท าใหเ้กิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง (สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองคก์ารเภสัชกรรม,เมษายน 2556)  คณะผูบ้ริหารองคก์ารเภสัชกรรมลง
มติเลิกจา้งผูอ้  านวยการองคก์ารเภสัชกรรมเน่ืองจากไดบ้กพร่องต่อหนา้ท่ี และไม่ไดป้ฏิบติัตามสัญญาจา้ง (คมชดั
ลึก,17 พฤษภาคม 2556) ในเดือนสิงหาคม 2556 เกิดปัญหาท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อช่ือเสียง คือ การบรรจุยา
ผิดซอง ดงันั้นทางองคก์ารเภสชักรรมออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นทางการโดยการ
หยุดผลิตยา 240 รายการเป็นเวลาทั้งส้ิน 6 วนั เพ่ือปรับปรุงระบบมาตรฐานการผลิต รวมทั้งเป็นการเรียกความ
เช่ือมัน่กลบัคืนมาและสร้างความเช่ือมัน่ใหป้ระชาชน (สยามรัฐ,24 กนัยายน 2556) จากเหตุการณ์ความผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนลว้นส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงขององค์การเภสัชกรรม ทั้งในเร่ืองมาตรฐานการผลิตยา ความเช่ือมัน่ต่อผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร ตลอดจนประชาชนในสงัคม  
ผูวิ้จยัจึงท าการศึกษาความคิดเห็นของผูม้ารับบริการต่อช่ือเสียงขององค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี โดย

ประเมินผลทั้ง 6 ดา้น คือ ดา้นอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อองคก์ร ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นวิสัยทศัน์และความ
เป็นผูน้ า ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน  ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งดา้นการเงิน เพ่ือ
ทราบความคิดเห็นของผูม้ารับบริการท่ีมีต่อช่ือเสียงขององค์การเภสัชกรรม พร้อมทั้งน าผลการศึกษาดงักล่าวมา
วิเคราะห์ส าหรับการวางแผนพฒันากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาและสร้างเสริมช่ือเสียงใหก้บั
องคก์ารเภสชักรรมต่อไป 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัช่ือเสียงองค์กร 

Aula และ Mantere (2008) ไดนิ้ยาม “ช่ือเสียงองค์กร” ว่าเป็นส่ิงท่ีเกิดจากแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไวว้างใจ 
ความเคารพ และทุนทางสงัคม โดยมีรากฐานมาจากการเช่ือถือเช่ือใจ ความไวว้างใจท่ีมีใหก้นั ซ่ึงจะน าไปสู่ช่ือเสียง
องค์กร ช่ือเสียงองค์กรประกอบดว้ยความหมายเชิงสัญลกัษณ์ โดยมีอิทธิพลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ
เก่ียวขอ้งกบัความสามารถของการด าเนินธุรกิจ 

 
Agenti (2009) ไดนิ้ยาม “ช่ือเสียงองคก์ร” ว่าช่ือเสียงตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรับรู้ของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเป็น

ส าคญั เน่ืองจากจะช่วยใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการดึงดูดความสนใจ ขยายโอกาสทางการแข่งขนัแก่องคก์ร พร้อม
ทั้งสามารถรับมือกบัวิกฤติต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน 
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Barnett, Jermier และ Lafferty (2006) ไดนิ้ยาม “ช่ือเสียงองค์กร” ว่าเป็นการตดัสินโดยรวมของผูส้ังเกตการณ์ 
เก่ียวกบัองคก์รธุรกิจใดๆ บนพ้ืนฐานของการประเมินถึงผลกระทบดา้นการเงิน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัองคก์รนั้น ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา ซ่ึงสามารถพิจารณาแยกนิยามออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี (1) ช่ือเสียงในฐานะท่ี
เป็นการตระหนกัรู้ (A state of awareness) (2) ช่ือเสียงท่ีเป็นการวดัประเมิน (An Assessment) (3) ช่ือเสียงในฐานะ
ท่ีเป็นสินทรัพย ์(An Asset) 
     Fombrun (2012) ไดนิ้ยาม “ช่ือเสียงองคก์ร” ว่าเกิดจากองค์ประกอบหลายอย่างประกอบข้ึนเป็นช่ือเสียงองคก์ร 
มี  4 องค์ประกอบท่ีเป็นหลกั ดังน้ี (1) องค์ประกอบของการประเมินโดยรวมหรือรวบยอด (2) องค์ประกอบ
เก่ียวกบัความดึงดูดใจของบริษทั  (3) องคป์ระกอบเก่ียวกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีก าหนดข้ึน (4) องคป์ระกอบ
ในเชิงเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน   

Fombrun และคณะ (1999) ได้เสนอ The Reputation Quotient SM: A multi-stakeholder measure of corporate 
reputation  แสดงถึงวิธีการวดัประเมินช่ือเสียงองค์กร วดัแยกเป็น 6 ด้าน ดังน้ี (1) ด้านการประเมินอารมณ์
ความรู้สึกท่ีมีต่อองค์กร (Emotional Appeal) อาทิ การประเมินรู้สึก ความยกย่องและนบัถือ รวมถึงความเช่ือใจ
ในองคก์ร  (2) ดา้นการประเมินผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Products & Services) อาทิ การประเมินระดบัการพฒันา
นวตักรรม ระดบัคุณภาพ รวมถึงความคุม้ค่าในการซ้ือสินคา้และบริการ (3) ดา้นการประเมินวิสัยทศัน์และ
ความเป็นผูน้ า (Vision & Leadership) อาทิ ระดับความสามารถของผูบ้ริหาร  ความชัดเจนของวิสัยทัศน์ 
รวมถึงความตระหนักและได้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดขององค์กร  (4) ด้านการประเมิน
สภาพแวดลอ้มการท างาน (Workplace Environment) อาทิ การประเมินการจดัการ แรงดึงดูดในการร่วมงาน 
รวมถึงระดบัคุณภาพของพนกังานองคก์ร (5) ดา้นการประเมินระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
(Social & Environmental Responsibility) อาทิ การประเมินสนบัสนุนสาเหตุท่ีดี การท่ีองคก์รรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงการรักษามาตรฐานท่ีดีในการปฏิบัติต่อผูค้น (6) ด้านการประเมินผลการ
ด าเนินงานทางดา้นการเงิน (Financial Performance) อาทิ การประเมินผลประกอบการ ความเส่ียงในการ
ลงทุน ผลการด าเนินงานท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง รวมถึงการเติบโตขององคก์รอยา่งมีอนาคต 

 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 กนก อมรปฏิพัทธ์ (2547) ได้ศึกษาวิจยัการส่ือสารแบบผสมผสาน และช่ือเสียงขององค์กรท่ีมุ่งหวงัก าไร 
องคก์รท่ีมิไดมุ่้งหวงัก าไร และองคก์รของภาครัฐ โดยเลือกศึกษากบัองคก์ร 3 ประเภท ตามลกัษณะการด าเนินงาน
และเป้าหมายขององค์กร ดงัน้ี  บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) สภากาชาดไทย และการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือในการประเมินตามแนวคิดของ Fombrun el al. (2000)  การรับรู้ช่ือเสียง
ขององคก์ร พบว่า ผูบ้ริโภค และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รมีการรับรู้ช่ือเสียงของสภากาชาดสูงท่ีสุด พบว่า 
ช่ือเสียงขององคก์รทั้ง 3 แห่งมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความพึงพอใจและความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการจากองคก์ร 
อยา่งมีนยัส าคญั 

Paitoon  Chetthamrongchai (2010) ได้ศึกษาเร่ืองการวดัความมีช่ือเสียงขององค์กร โดยใช้เคร่ืองมือ The 
Corporate Character Scale (CCS) ท่ีเสนอโดย Davies et al. (2003) และ The Reputation Quotient (RQ) ท่ีเสนอโดย 
Fombrun et al. (2002) จากผลการศึกษาสรุปว่าทั้ งสองเคร่ืองมือสามารถใช้วดัความมีช่ือเสียงขององค์กรใน
เมืองไทยไดดี้ จากการวดัระดบัความมีช่ือเสียงของห้าง Tesco Lotus ซ่ึงเป็นห้างคา้ปลีกในประเทศไทย โดยใช้
เคร่ืองมือ Reputation Quotient (RQ) ท่ีมีการวดัความมีช่ือเสียงใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึกท่ีมีต่อองค์กร  ดา้น
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ผลิตภณัฑ์และการบริการ ดา้นวิสัยทศัน์และความเป็นผูน้ า  ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม ดา้นผลประกอบการทางการเงิน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีครอบคลุมทั้ง 6 ดา้น และไดผ้ลของค่า 
Cronbach’s alpha มากกวา่ 0.70 ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับได ้
 Richard (2013) ได้น าวิธีการวดัประเมินช่ือเสียงองค์กรของ  Fombrun และคณะ ในเร่ือง  The Reputation 
Quotient SM : A multi-stakeholder measure of corporate reputation ว ัดแยกเป็น 6 ด้านมาทดสอบพบว่าวิธีการ
ดงักล่าวมีความเท่ียงตรง ถกูตอ้ง (Validity) และ ความสม ่าเสมอ คงท่ี(Reliability) เป็นท่ียอมรับ 
ผศ. ดร.รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ (2556) อา้งถึงใน UK RepTrak™ 2012 (Reputation Institute UK, 2012: 1) ไดอ้า้งอิง

รายงานจากการวิจยัช่ือเสียงองค์กร ระบุว่า 69% ของประชาชนทัว่ไปท่ีเต็มใจกล่าวถึงองค์กรในทางบวกนั้น เป็น
อิทธิพลของการรับรู้เก่ียวกบับริษทั  โดยมีเพียง 31% เท่านั้นท่ีไดรั้บอิทธิพลของความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ
บริการท่ีบริษทันั้นจ าหน่าย ยิ่งไปกวา่นั้น ช่ือเสียงท่ีดีของบริษทั คือ ปัจจยัอนัดบัแรกของคุณค่าองคก์รท่ีเสริมสร้าง
ผลส าเร็จทางธุรกิจและมูลค่าของหุ้น การรับรู้ท่ีสะสมรวมกนัตกผลึกเป็นช่ือเสียงองค์กร ในท่ีสุดก่อให้เกิด
คุณค่าแก่ธุรกิจในแง่ของสถานภาพ ความชอบธรรม การเป็นท่ีมองเห็น ความเป็นผูโ้ด่งดงัและช่ือเสียง  

Sabrina Helm (2006) ท าการวิจยัเปรียบเทียบการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีผลต่อองคก์ร ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาว่าช่ือเสียงขององคก์รเป็นหน่ึงในสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุด ซ่ึงทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
การบริหารจดัการไดใ้หค้วามส าคญัต่อช่ือเสียงขององคก์รอย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
จะตอ้งช่วยกนัปกป้องช่ือเสียงขององคก์รไม่ใหเ้สียไป 

 

3. วธิีการศึกษา (Methodology) 
 
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ  ผูม้ารับบริการจากร้านยาองคก์ารเภสชักรรม สาขาราชเทวี โดยขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

ค านวณจากสูตรของ Yamane โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดับ 5% ช่วงความเช่ือมัน่ 95% วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งโดยเลือกร้านยาองคก์ารเภสชักรรม สาขาราชเทวี  
ตวัอย่างเลือกแบบการก าหนดโควตา้ (Quota Sampling) เพ่ือเป็นตวัแทนของประชากร ตามขอ้มูลช่วงเวลาท่ี

ผูรั้บบริการเขา้ร้านยาองค์การเภสัชกรรม จ านวน 400 ตวัอย่าง ดงัน้ี ช่วงเวลา 8.00 – 10.30 น. จ านวน 110 คน , 
เวลา 10.30 – 13.00 น. จ านวน 150 คน , เวลา 13.00 – 15.30 น. จ านวน 70 คน และ เวลา 15.30 – 17.50 น. จ านวน 
70 คน   ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้ งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2557  ให้ผู ้มารับบริการท าการกรอก
แบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Administrator Questionnaire) 

 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาช่ือเสียงขององคก์ารเภสชักรรม สาขาราชเทวี 

-อาย ุ
-ระดบัการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได ้
-ระยะเวลาท่ีเป็นลกูคา้ 
 
 

-ดา้นความรู้สึกท่ีมีต่อองคก์ร 
-ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ 
-ดา้นวิสยัทศันแ์ละความเป็นผูน้ า 
-ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 
-ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
-ดา้นการเงิน 
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     แบบสอบถามความคิดเห็นของผูม้ารับบริการท่ีมีต่อช่ือเสียงขององค์การเภสัชกรรม น าแนวคิดของ Fombrun 
เร่ือง Reputation Quotient SM มาใชใ้นการประเมินช่ือเสียงขององค์กรใน 6 ดา้น ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตร
วดัของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ซ่ึงเป็นการระดบัวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 5 ระดบั โดยเลือก
ค าตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง = 5; เห็นดว้ย = 4; ไม่แน่ใจ = 3; ไม่เห็นดว้ย = 
2; ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง = 1 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล : น าข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (Software Package) 
ทางดา้นสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) : วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ โดยใชม้าตรวดัของตวัแปรท่ีตอ้ง
วิเคราะห์แบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) แสดงผลด้วยค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าอัตราส่วนร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

สถิติวเิคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) : เพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ทางสถิติ โดยไดก้ าหนดค่า
การตดัสินใจในการทดสอบสมมติฐานไวท่ี้ระดบั 0.05 เพ่ือหาความสัมพนัธ์และความแตกต่างระหว่างระดบัความ
คิดเห็นดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูม้ารับบริการท่ีมีต่อช่ือเสียงขององคก์ารเภสชักรรม สาขาราชเทวี 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย (Results and Discussion) 
 
ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

อายุ ; ต ่ากวา่ 30 ปี 177 44.3 

ระดบัการศึกษา ; ปริญญาตรี 226 56.5 

อาชีพ ; ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 152 38.0 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ; 10,001 – 25,000 บาท 184 46.0 

ระยะเวลาที่เป็นลูกค้า ; มากกว่า 3 ปี 114 28.5 
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ตารางที ่2 ผลการประเมินช่ือเสียงองคก์รทั้ง 6 ดา้นขององคก์ารเภสัชกรรม สาขาราชเทว ี
 

ช่ือเสียงขององค์กร ค่าเฉลีย่ SD ระดบัความ
คิดเห็น 

ด้านความรู้สึกต่อองค์กร 
-ฉนัอยากไปซ้ือยาท่ีร้านยาองคก์ารเภสชักรรม 
-ฉนัรู้สึกวา่พนกังานร้านยาองคก์ารเภสชักรรมมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
-ฉนัไวว้างใจในองคก์ารเภสชักรรม 

3.94 0.64 เห็นดว้ย   

ด้านผลติภณัฑ์และการให้บริการ 
-ฉนัเช่ือมัน่ในคุณภาพยาท่ีผลิตโดยองคก์ารเภสชักรรม 
-องคก์ารเภสชักรรมมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์นรูปแบบใหม่ๆอยูเ่สมอ 
-ฉนัใชย้าท่ีซ้ือยาจากร้านยาองคก์ารเภสชักรรมแลว้รักษาหายเร็ว 
-ผลิตภณัฑข์ององคก์ารเภสชักรรมมีความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป 
-บริการตอบขอ้มูลสนเทศทาง Call center : 1648 สามารถตอบค าถามได้
รวดเร็ว ชดัเจน 

3.59 0.57 เห็นดว้ย   

ด้านวสัิยทัศน์และภาวะความเป็นผู้น า 
-ผูบ้ริหารขององค์การเภสัชกรรมสามารถรักษาระดับราคายา รวมถึง
เวชภณัฑใ์หป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงได ้
-องคก์ารเภสชักรรมเป็นผูน้ าดา้นการผลิตยาของประเทศ 
-องค์การเภสัชกรรมเป็นองค์กรท่ีมีความได้เปรียบในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมยา 

3.88 0.57 เห็นดว้ย   

ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 
-ร้านยาองค์การเภสัชกรรม มีป้ายระบุกลุ่ม ประเภทของยา แบ่งเป็น
หมวดหมู่บนชั้นวางยา แสดงใหผู้ม้ารับบริการเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
-ร้านยาองคก์ารเภสัชกรรมมีสภาพแวดลอ้ม รวมถึงอุปกรณ์มีความสะอาด 
เป็นระเบียบ 
-ร้านยาองค์การเภสัชกรรมแสดงใหผู้ม้ารับบริการ สามารถสังเกตเห็นได้
วา่เภสชักรไดอ้ยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระบุ 

3.74 0.58 เห็นดว้ย   

ด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
-องค์การเภสัชกรรมมีการเผยแพร่ความรู้เร่ืองการวิธีใชย้าท่ีถูกตอ้งอย่าง
สม ่าเสมอ 
-ชุมชนโดยรอบองค์การเภสัชกรรมไม่ไดรั้บผลกระทบจากการกระบวน
ผลิตยา 

3.68 0.71 เห็นดว้ย   
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ช่ือเสียงขององค์กร ค่าเฉลีย่ SD ระดบัความ
คิดเห็น 

-องคก์ารเภสชักรรมรักษามาตรฐานในการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

ด้านการเงนิ 
-องคก์ารเภสชักรรมมีผลประกอบการท่ีท าก าไรไดดี้ 
-องคก์ารเภสชักรรมมีผลการด าเนินงานเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมยา 
-องคก์ารเภสชักรรมมีแนวโนม้การเจริญเติบโตท่ีสูงข้ึนในอนาคต 

3.55 0.73 เห็นดว้ย   

รวม 3.73 0.63 เห็นดว้ย   

หมายเหตุ   4.21 - 5.00 = เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ; 3.41 - 4.20 = เห็นดว้ย ; 2.61 - 3.40 = ไม่แน่ใจ ;  
  1.81 - 2.60 =ไม่เห็นดว้ย ; 1.00 - 1.80 =ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
 

ตารางที ่ 3 ผลการศึกษาจากการทดสอบสมมติฐาน ความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัความ
คิดเห็นท่ีมีต่อช่ือเสียงองคก์รทั้ง 6 ดา้น 
 

ด้าน อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลีย่ 
ต่อเดอืน 

ระยะเวลา 
ที่เป็นลูกค้า 

ความรู้สึก 
ต่อองค์กร 

III > I , II I > II , III X I, II, III >  V II < V 

ผลติภัณฑ์และ 
การใช้บริการ 

X I > II , III X I, II  > III, IV, V 
 

X 

วสัิยทัศน์และ 
ความเป็นผู้น า 

X I > II , III III > I, II, IV,V X II < I, III, IV, V 

สภาพแวดล้อม
การท างาน 

X I > II , III X X X 

รับผดิชอบ 
ต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

III > I , II I > II , III  I < II, III, IV, V I, II > III, IV,V 
 

X 

การเงนิ 
 

III > I , II I > II , III I < II, III, IV, V I, II > III, IV,V X 

หมายเหตุ  ; ระดบันยัส าคญั 0.05 
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อายุ                                I = ต ่ากวา่ 30 ปี ;  II = 31 - 50 ปี ;  III = 51 ปี ข้ึนไป     
ระดบัการศึกษา               I = ต ่ากวา่ปริญญาตรี ;  II =  ปริญญาตรี  ;  III = สูงกวา่ปริญญาตรี    
อาชีพ                              I = ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ   ;  II =  พนกังานบริษทั / หน่วยงานเอกชน   ;    

           III = ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย   ;   IV = นกัเรียน / นกัศึกษา  ;  V= อ่ืน ๆ  
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน        I = ไม่เกิน 10,000 บาท ;  II = 10,001 – 25,000 บาท  ;  III = 25,001 – 40,000 บาท  ;    

           IV = 40,001- 55,000 บาท ;  V= ตั้งแต่ 55,000 บาทข้ึนไป   
ระยะเวลาที่เป็นลูกค้า      I = คร้ังแรก  ;  II = นอ้ยกวา่ 6 เดือน  ;  III = 6 เดือน – 1 ปี  
                       IV = 1 – 3 ปี  ;  V= มากกวา่ 3 ปี 
 

5. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนใหญ่ ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมารับบริการท่ีมีต่อช่ือเสียงขององค์การเภสัชกรรม 

สาขาราชเทวี พบวา่ อายตุ  ่ากวา่ 30 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ และ
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001 – 25,000 บาทมากท่ีสุด ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้อยูท่ี่มากกวา่ 3 ปี  
จากผลการวิจยั การประเมินช่ือเสียงองค์กรทั้ง 6 ดา้น พบว่า ระดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน “ระดบัเห็น

ด้วย” โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียต ่ าสุดไปสูงสุด ดังน้ี ด้านการเงิน ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นวิสัยทศันแ์ละภาวะความเป็นผูน้ า และดา้น
ความรู้สึกท่ีมีต่อองคก์ร 
การทดสอบสมมุติฐานแต่ละดา้น พบวา่  
- ผูรั้บบริการท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ แตกต่างกนัมีผลต่อ

ความคิดเห็นท่ีมีต่อองคก์ารเภสชักรรม ดา้นความรู้สึกต่อองคก์ร 
- ผูรั้บบริการท่ีมี ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นท่ีมีต่อองคก์าร

เภสชักรรม ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการใชบ้ริการ 
- ผูรั้บบริการท่ีมี ระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ แตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นท่ีมีต่อ

องคก์ารเภสชักรรม ดา้นวิสยัทศันแ์ละความเป็นผูน้ า 
- ผู ้รับบริการท่ีมี  ระดับการศึกษา  แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นท่ีมีต่อองค์การเภสัชกรรม ด้าน

สภาพแวดลอ้มการท างาน 
- ผูรั้บบริการท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นท่ีมีต่อ

องคก์ารเภสชักรรม ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งดา้นการเงิน 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัประเมินช่ือเสียงองคก์รไดค้วามน่าเช่ือถือของค่า Cronbach’s alpha เม่ือประเมินทั้ง 6 

ดา้น ค่าความน่าเช่ือถือทุกดา้นมีค่าสูงกว่า 0.70 แสดงถึงความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ดงัน้ี ความ
คิดเห็นของผูม้ารับบริการ ดา้นความรู้สึกท่ีมีต่อองค์กร เท่ากบั 0.761 , ดา้นผลิตภณัฑ์และการให้บริการ  เท่ากบั 
0.741 , ดา้นวิสัยทศัน์และความเป็นผูน้ า เท่ากบั 0.767 , ดา้นสภาพแวดลอ้ม เท่ากบั 0.868 , ดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เท่ากบั 0.884  และ ดา้นการเงิน เท่ากบั 0.787 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวจิยั 
จากผลการวิจยั พบวา่ ระดบัความคิดเห็นดา้นการเงิน  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ ดา้นความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียในระดบัต ่า ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวิจยัมีดงัน้ี   
-ดา้นการเงิน :  องค์การเภสัชกรรมควรสร้างความชัดเจนทางด้านการเงินให้เป็นรูปธรรม โดยการเพ่ิมผล

ประกอบการทางก าไรใหม้ากข้ึน ดว้ยวิธีการลดค่าใชจ่้ายภายในองคก์รใหล้ดลง  อาทิ ปรับโครงสร้างองคก์ร ปรับ
อตัราการใหผ้ลตอบแทนค่าล่วงเวลาใหเ้หมาะสม ลดกระบวนการท างานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์  ปรับลดการเกิด
ของเสีย/น าของเสียจากกระบวนการผลิตกลบัมาใชใ้หม่หรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นลง 
อาทิ ค่าโสหุย้  

-ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ : องค์การเภสัชกรรมควรท าการส ารวจความตอ้งการของผูม้ารับบริการอยู่
เสมอ เพ่ือออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆใหต้รงกบัความตอ้งการ พร้อมทั้งมีการจดัตั้งหน่วยวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์เพ่ือท า
ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการใหผู้ม้ารับบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

-ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม : องคก์ารเภสัชกรรมตอ้งมีการเผยแพร่ความรู้เร่ืองการวิธีใชย้า
อย่างถูกตอ้งอย่างสม ่าเสมอ  พร้อมทั้งมีการจดัท าคู่มือ  ข่าวสารสนเทศ  หรือแผน่พบัแจกใหแ้ก่ผูม้ารับบริการ อาทิ 
วิธีการกินยา การเกบ็รักษา วิธีการใชย้า ทั้งน้ีควรจะมีการจดัท าเวปไซตต์อบค าถามเร่ืองยาและสุขภาพโดยเภสชักร  

 
ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาความคิดเห็นคร้ังต่อไปควรท าการเก็บขอ้มูลในจากผูรั้บบริการร้านขายยาองคก์ารเภสัชกรรมสาขา
อ่ืนท่ีตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค (9 แห่ง) 

2. การศึกษาควรเนน้ท าการศึกษาความคิดเห็นผูรั้บบริการ นอกเหนือจากร้านยา เช่น โรงพยาบาลของรัฐ ร้านยา
ท่ีซ้ือผลิตภณัฑไ์ปจ าหน่าย เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูไปวางแผนเพ่ือพฒันากระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
3. ท าการศึกษาความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มอ่ืน เช่น พนกังาน ผูถื้อหุน้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะ

เป็นประโยชนใ์นการน าผลการศึกษาไปวางแผนเพ่ือพฒันากระบวนการท างาน 
4. ท าการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมจากผูม้ารับบริการร้านขายยาทัว่ไป ร้านคา้ปลีก จะท าใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึก

และน าไปวางแผนเพ่ือพฒันากระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีควรศึกษาความคิดเห็นโดย
วิธีอ่ืนร่วมดว้ย อาทิ การเกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ 
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การเปรียบเทียบคุณภาพบริการผู้ใช้บริการเภสัชกรรมโรงพยาบาลรัฐบาลระหว่างใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ (คลนิิกพเิศษ) 

A Comparison Service Quality of a Pharmacy Unit in a Public Hospital among 
Normal-Hour Users and Special After-Hour Users (Clinic) 

 
นัฐนันท์ กิง่สุวรรณกุล1 และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

Natthanan Kingsuvangul and Khanchitpol Yousapronpaiboon 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพบริการเภสัชกรรม น าแบบจ าลอง 
SERVQUAL มาเก็บขอ้มูลตวัอย่าง 412 คน ใชส้ถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการเภสัชกรรมมีความ
คาดหวงัแตกต่างกบัการรับรู้อยา่งมีนยัส าคญั (P-E = -.338, p = .000) คือ ความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้การทดสอบ
สมมติฐานพบว่าคุณภาพการบริการทั้ง 5 มิติการบริการเภสัชกรรมในเวลาราชการไม่แตกต่างกบันอกเวลาราชการ 
(คลินิกพิเศษ) (ปฏิเสธสมมติฐาน H1) (p มากกวา่ 0.05) 
ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ, เภสัชกรรม, โรงพยาบาลรัฐบาล 

Abstract 
This research is a survey study aiming to compare the service quality of pharmacy unit, used SERQUAL model. 
This research is collect sample 412 people and analysis by inferential statistics, the results showed that 
expectations is differ perceptions significantly (P - E= -0.338, p = 0.000), indicating that expectations is higher 
than perceptions. Results of the hypothesis show the rejection of hypothesis H1 for all dimensions of service. That 
is meaning no significant difference between regular users and clinic users (p > 0.05). 
 
 
Keywords: Service Quality, Pharmaceutical, Public Hospital 
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บทน า 
 
คุณภาพการบริการมีความส าคญัต่อการพฒันาองค์กรท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจเน่ืองจากสามารถสร้างความพึง

พอใจและเพ่ิมมูลค่าในการท าก าไรให้กับองค์กร (Seth et al., 2005) ในปี 1985 Parasuraman และคณะ พัฒนา
แบบจ าลอง SERVQUAL เพ่ือน ามาใช้วดัคุณภาพการบริการในรูปแบบแบบสอบถาม ซ่ึงต่อมาไดน้ ามาใชอ้ย่าง
แพร่หลายในงานดา้นบริการหลากหลายดา้น (Agbor, 2011) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในธุรกิจท่ีผูรั้บบริการสามารถมีส่วน
ร่วมไดสู้ง เช่น โรงพยาบาล เป็นตน้ (Punnakitikashem et al., 2012) ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัเติบโตเป็นศูนยก์ลาง
สุขภาพของภูมิภาคชั้นแนวหนา้ของเอเชีย (กมลรัตน์ และ ศุภาพิชญ,์ 2554) เป็นปัจจยัส าคญัส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิด
การพฒันาทางการบริการทางสุขภาพอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนให้เกิดการปรับตัว
โรงพยาบาลรัฐบาลจึงเกิดแนวคิดการจดัตั้ง “คลินิกพิเศษนอกเวลา” เพ่ือพฒันาคุณภาพการบริการและสามารถ
แข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนได ้(Wu, 2011)  การช่วงชิงความเป็นหน่ึงทางดา้นการให้บริการ โรงพยาบาลตอ้ง
สร้างความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง และส่งมอบการบริการอย่างมีคุณภาพ (Cuthbert, 1996) ส่งผลใหก้ลยุทธ์ดา้น
คุณภาพการบริการเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจดา้นการบริการไดอ้ย่างย ัง่ยืน (Daniel & 
Berinyuy, 2010; Agbor, 2011) หน่ึงในงานบริการของโรงพยาบาลก็คือ การบริการทางเภสัชกรรม โดยเฉพาะ
แผนกจ่ายยา จากการทบทวนงานวิจยัในอดีตท่ีประเมินคุณภาพการบริการทางเภสัชกรรมยงัมีอยู่อย่างจ ากัด 
(Yousapronpaiboon & Phondej, 2014) ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคใ์นความแตกต่างของคุณภาพการบริการ
ทางเภสัชกรรมของโรงพยาบาลรัฐบาลระหว่างในเวลาราชการและนอกเวลาราชการคลินิกพิเศษ เพ่ือน าผล
การศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการบริหารการจดัการดา้นเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
รัฐบาล ส่งผลใหส้ามารถวางกลยทุธ์พฒันาระบบคุณภาพบริการของโรงพยาบาลต่อไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
การวดัคุณภาพการบริการจะวดัจากความคาดหวงัของผูรั้บบริการเทียบกบัการรับรู้บริการซ่ึงข้ึนกบัประสบการณ์

ของแต่ละบุคคล (Parasuraman et al., 1985; 1994;  Yarimoglu, 2014) ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการตั้งเกณฑห์รือมาตรฐานท่ี
ใชป้ระเมินคุณภาพบริการ Seth  และคณะ (2005) ไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัคุณภาพในการบริการไว ้
โดยไดร้วบรวม สรุปแบบจ าลองท่ีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ 19 รูปแบบ หน่ึงในนั้นคือ ทฤษฏี GAP Model ซ่ึง
ทฤษฏี GAP Model เป็นแนวคิดท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการสร้างแบบประเมินคุณภาพ หรือ แบบจ าลอง  
SERVQUAL เป็นแบบจ าลองท่ีนิยมน ามาใชใ้นการประเมินคุณภาพการบริการ SERVQUAL (Parasuraman et al., 
1985; 1988)  มีการพฒันาข้ึนเพ่ือประเมินความคาดหวงัในบริการของผูรั้บบริการและการรับรู้ของผูรั้บบริการต่อ
บริการท่ีไดรั้บรู้จริง คุณภาพการบริการนั้นข้ึนอยูก่บัการรับรู้ต่อบริการท่ีจดัใหว้่าสามารถตอบสนองความตอ้งการ
และความคาดหวงัไดม้ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงคุณภาพการบริการจะมีค่าสูงข้ึนหรือต ่าลงข้ึนกบัว่าผูรั้บบริการประเมิน
การรับรู้บริการท่ีไดรั้บจริงว่าตรงกบัท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ (Parasuraman et al.,1990) ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการท่ีจะท าให้ผูรั้บบริการมีความคาดหวงัแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคล มีหลากหลาย
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ปัจจยัในการก าหนดคุณภาพการบริการท่ีท าให้บริการไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ โดยปัจจยั
ก าหนดคุณภาพการบริการเป็นการวิจยัเชิงส ารวจระบุ 10 เกณฑ ์โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ดา้น คือ ความคาดหวงั
ของผู ้รับบริการ (Expectation) และการรับรู้ท่ีลูกค้าได้รับ (Perception) ท่ีแตกต่างกัน ท่ีน าเสนอตามรูปท่ี 1 
(Parasuraman et al., 1985; 1988)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่1 Determine of  Perceived Service Quality 
ที่มา Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and 

its Implications for Future Research. Journal of Marketing, 49 (4), 41–50. 
 
     แต่จากปัจจยัทั้ง 10 เกณฑพ์บว่ามีบางปัจจยัท่ีมีความซ ้ าซ้อนในบางดา้น จึงไดร้วบรวมจนเหลือปัจจยัในการวดั
คุณภาพการบริการเพียง 5 เกณฑ์ กลายมาเป็น แบบจ าลอง  SERVQUAL ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
(Parasuraman et al., 1990) ดงัต่อไปน้ี คือ  

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็น ไดแ้ก่ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ บุคลากร ความเป็นรูปธรรม 

2. ความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการนั้นตรงกับท่ีสัญญาท่ีให้ไวก้ับ
ผูรั้บบริการ มีความถกูตอ้ง เหมาะสม มีสม ่าเสมอทุกคร้ังของการบริการ  

3. การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะให้บริการ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัท่วงที ขั้นตอนสะดวก ง่ายและทัว่ถึง 

Determine of Service Quality 
1. Access 
2. Communication 
3. Competence 
4. Courtesy 
5. Credibility 
6. Reliability 
7. Responsiveness 
8. Security 
9. Tangibles 
10. Understanding/Knowing 

the Customer 

Word-of-mouth 
Communications 

Expected 
Service 

 

Personal Needs Past Experience 

Perceived 
Service 

Perceived 

Service Quality 
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4. การใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ (Assurance) หมายถึง ผูใ้หบ้ริการมีทกัษะความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการ
และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ ท าใหไ้วว้างใจและเกิดความมัน่ใจ 

5. ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจในผูรั้บบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลความเอ้ิออาทรเอาใจ
ใส่ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างในแต่ละราย 
 

     จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล แบบจ าลอง  
SERVQUAL ไดมี้ผูน้ ามาใช้ในการวดัคุณภาพบริการของโรงพยาบาล  ส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง
โรงพยาบาลภาคเอกชนกบัโรงพยาบาลภาครัฐบาลจะพบว่า ทั้ง Yesilada & Direktor (2010), Ahmed & Samreen 
(2011), Mahapatra (2013) และ Yousapronpaiboon (2013) เห็นสอดคลอ้งกนัว่า การรับรู้ของผูม้ารับบริการของ
โรงพยาบาลภาคเอกชนจะดีกว่าโรงพยาบาลภาครัฐบาล ส่วนโรงพยาบาลภาคเอกชนมีช่องว่างค่าเฉล่ียความ
แตกต่างระหว่างการรับรู้ (P) และความคาดหวงั (E) นอ้ยกว่าโรงพยาบาลภาครัฐบาล  ((P-E)ภาคเอกชน< (P-E)ภาครัฐบาล) 
ซ่ึงแตกต่างกบัการศึกษาของจุไรรัตน์ (2554) ท่ีกล่าวว่าโรงพยาบาลรัฐบาลสามารถตอบสนองต่อการคาดหวงัของ
คนไขใ้นทุกมิติคุณภาพ ในขณะท่ีโรงพยาบาลเอกชนสามารถตอบสนองต่อการคาดหวงัไดเ้พียงบางส่วน ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 
     ส่วนการศึกษาเก่ียวกบัการวดัระดบัคุณภาพการบริการของฝ่ายเภสชักรรมพบวา่ Marquez-Peiro JF et al. (2008), 
บุญถม (2551) และปรัชญพร (2556) เห็นสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคุณภาพบริการของฝ่ายเภสัชกรรมพบว่า การ
รับรู้มากกว่าความคาดหวงัโดยรวมผูม้ารับบริการพึงพอใจ แตกต่างกบัการศึกษาของกนกพรและคณะ (2554) และ 
Yousapronpaiboon & Phondej (2014) ท่ีพบว่ายงัมีความไม่พึงพอใจในบริการ แต่จากงานวิจัยข้างต้น ยงัไม่มี
งานวิจยัใดท่ีท าการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการทางเภสชักรรมระหว่างผูท่ี้มารับบริการในเวลาราชการกบัคลินิก
พิเศษนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐบาล ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาความแตกต่างของคุณภาพการบริการทางเภสัช
กรรมระหว่างผูท่ี้มารับบริการในเวลาราชการกบัคลินิกพิเศษนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐบาล เพ่ือใหท้ราบถึงความ
ตอ้งการท่ีแท้จริงของผูม้ารับบริการทั้ งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) และน าผลท่ีได้มา
วางแผน ปรับปรุง และพฒันาการบริการผูป่้วยนอกของฝ่ายเภสัชกรรม ให้สามารถไปใช้กบัการพฒันาระบบ
คุณภาพของโรงพยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
วธิีการศึกษา 
 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล มีเกณฑก์ารคดัเลือก 

(Inclusion Criteria) คือ ผูท่ี้มารับบริการทางเภสัชกรรมโรงพยาบาลรัฐบาล มากกว่า 2 คร้ังข้ึนไปโดยแบ่งเป็น
ผูรั้บบริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล คือ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 
2558 โดยเลือกเก็บตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน ผูวิ้จยัจึงใชก้ารก าหนดตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) (Cochran, 
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1977) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ความผิดพลาดท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่าง 
385 ราย คร้ังน้ีผูวิ้จยัเพ่ิมจ านวนตวัอย่างอีกร้อยละ 10  เพ่ือเป็นตวัอย่างท่ีดีของประชากร ดงันั้นรวมขนาดตวัอย่าง
คือ 425 ราย แต่สามารถรวบรวมแบบสอบถามได ้412 ราย ท่ีเหลือสูญหายและขอ้ความไม่สมบูรณ์  จากนั้นน ามา
ขอ้มลูมาทดสอบสมมุติฐาน โดยใชส้ถิติคือ Independent t-test  
 
ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของคุณภาพบริการผูรั้บบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาล

รัฐบาลระหว่างในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) ในมิติการบริการ 5 ด้านของแบบจ าลอง 
SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985; 1988)  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 412 รายจาก 425 ราย  ใช้แบบสอบถามท่ี
ตรวจสอบค่าความเท่ียงตรง (Reliability) สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’Alpha: α)  ไดเ้ท่ากบั 0.986 (ดา้นความ
คาดหวงั α เท่ากบั 0.958 ส่วนการรับรู้ α เท่ากบั 0.989) ผลการวิจยัพบว่า ในการรับบริการทางเภสัชกรรมทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมีระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ
ทางเภสัชกรรม โดยเฉพาะในดา้นการสร้างความมัน่ใจ (Assurance) สูงกว่าการรับรู้ โดยเฉพาะผูรั้บบริการเภสัช
กรรมของนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) มีความคาดหวงัในดา้นน้ีสูงมาก จากรูปท่ี 2 และ 3  ท่ีแสดงค่าเฉล่ียความ
คาดหวงัและการรับรู้ของแต่ละมิติการบริการของผูรั้บบริการทางเภสัชกรรมทั้ งในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ (คลินิกพิเศษ) ฮธิบายไดว้า่ทุกมิติการบริการมีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกว่าการรับรู้แสดงวา่ผูรั้บบริการ
ยงัไดรั้บการบริการท่ีแตกต่างส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 และ 3  แสดงค่าเฉล่ียความคาดหวงัและการรับรู้ของแต่ละมิติการบริการของผูรั้บบริการทางเภสัช
กรรมทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ)  
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และจากตารางท่ี 1  พบค่า p-value น้อยกว่า 0.05 ในทุกมิติการบริการ ยกเวน้ในด้านการสร้างความมั่นใจ 
(Assurance) ของผูรั้บบริการในเวลาราชการท่ีไดค่้า p-value เท่ากบั 0.061 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าผูรั้บบริการ
ยงัไดรั้บการบริการไม่แตกต่างส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัในดา้นน้ี สรุปไดว้่า มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียในปัจจยั
คุณภาพบริการของผูรั้บบริการระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ของการบริการทางเภสัชกรรมของนอกเวลา
ราชการ (คลินิกพิเศษ) และในเวลาราชการ แต่ในเวลาราชการไม่พบความแตกต่างของของค่าเฉล่ียในปัจจยัคุณภาพ
บริการของผูรั้บบริการระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ของการบริการในดา้นการสร้างความมัน่ใจ (Assurance)  

 
ตารางที ่1 ตารางสรุปค่าเฉล่ียความแตกต่างระหวา่งการรับรู้ (P) และความคาดหวงั (E) ในคุณภาพการ 
บริการผูใ้ชบ้ริการเภสัชกรรมโรงพยาบาลรัฐบาล 
 

มติคุิณภาพการบริการ  
5 ด้าน 

ภาพรวม ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ 
(คลนิิกพเิศษ) 

(P-E) 
x  

Sig 
(2-tailed) 

(P-E) 
x  

Sig 
(2-tailed) 

(P-E) 
x  

Sig 
(2-tailed) 

1.ดา้นความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) 

-.370 .000 -.402 .000 -.336 .000 

2.ดา้นการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

-.408 .000 -.412 .000 -.404 .000 

3.ดา้นการสร้างความมัน่ใจ 
(Assurance) 

-.222 .000 -.146 .061 -.303 .000 

 4.ดา้นการดูแลเอาใจใส่  
(Empathy) 

-.373 .000 -.403 .000 -.341 .000 

5.ด้าน รูปลักษ ณ์ ของสถาน
บริการ (Tangibles) 

-.334 .000 -.327 .000 -.340 .000 

 
เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในแต่ละมิติของคุณภาพการบริการของความคาดหวงักบัการรับรู้ของ

ผูรั้บบริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) ในตารางท่ี 2 ท่ีแสดงถึงการทดสอบสมมุติฐานของ
ค่าเฉล่ียในปัจจยัมิติคุณภาพบริการแต่ละดา้นของความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการในโรงพยาบาลรัฐบาล 
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่2 แสดงถึงการทดสอบสมมุติฐานของค่าเฉล่ียในมิติคุณภาพบริการทางเภสัชกรรมในแต่ละดา้นของ
ความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการในโรงพยาบาลรัฐบาลระหว่างในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) 

Independent Samples Test 

 

type N Mean 
Std. 

Deviation t 

Sig.  
(2-tailed) 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

 F               Sig. 

P – E regular 212 -.3372 1.19417 .019 .985 .451 .502 

clinic 200 -.3393 1.10911 .019 .985   

Preli – Ereli 
ดา้นความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) 

regular 212 -.4019 1.39165 -.502 .616 1.225 .269 

 
clinic 

 
200 

 
-.3358 

 
1.27363 

 
-.504 

 
.615 

  

Pres – Eres 
ดา้นการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

regular 212 -.4119 1.60997 -.055 .956 1.373 .242 

 
clinic 

 
200 

 
-.4039 

 
1.37208 

 
-.055 

 
.956 

  

Pass – Eass 
ดา้นการสร้างความ
มัน่ใจ (Assurance) 

regular 212 -.1462 1.13113 1.471 .142 .105 .746 

 
clinic 

 
200 

 
-.3025 

 
1.01762 

 
1.476 

 
.141 

  

Pemp – Eemp 
ดา้นการดูแลเอาใจใส่  
(Empathy) 

regular 212 -.4033 1.38931 -.448 .654 .093 .761 

 
clinic 

 
200 

 
-.3412 

 
1.42046 

 
-.448 

 
.654 

  

Ptan – Etan 
ดา้นรูปลกัษณ์ของ
สถานบริการ 
(Tangibles) 

regular 212 -.3274 1.27722 .105 .917 .011 .915 

 
clinic 200 -.3403 1.22037 .105 .917 

  

 
     มิติการบริการทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) ด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 
(Responsiveness) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู ้รับบริการ (Assurance) ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจใน
ผูรั้บบริการ (Empathy) และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ระหว่างผูรั้บบริการในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากค่า p-value เท่ากบั 0.985 ซ่ึงมากกว่า 0.05 สรุปไดว้่า
ความสามารถในการให้บริการทางเภสัชกรรมของในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) นั้นไม่
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แตกต่าง โดยค่าความคาดหวงัสูงกว่าการรับรู้ ดงันั้นสรุปไดว้่า โรงพยาบาลรัฐบาลควรปรับปรุงการบริการทาง
เภสชักรรมของการด าเนินการในคลินิกพิเศษ จากการศึกษาน้ีท าใหท้ราบวา่คุณภาพการบริการทางเภสชักรรมท่ีทาง
โรงพยาบาลมอบให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูรั้บบริการนอกเวลาราชการคลินิกพิเศษได ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) ท่ีมีค่าความแตกต่างของความคาดหวงั
และการรับรู้มากท่ีสุด ดงันั้นทางโรงพยาบาลรัฐบาลควรมีมาตรการในการปรับปรุง  
 

สรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาน้ีท าให้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการทางเภสัชกรรมของโรงพยาบาลรัฐบาลโดยเปรียบเทียบ

ระหว่างในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) โดยท าการศึกษาในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานครพบวา่โดยภาพรวมผูรั้บบริการมีความคาดหวงัแตกต่างกบัการรับรู้อยา่งมีนยัส าคญั เม่ือพิจารณาจะ
พบวา่ ความคาดหวงัต่อการบริการเภสัชกรรมสูงกว่าการรับรู้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ)  
แสดงว่า ฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลรัฐบาลยงัไม่สามารถตอบสนองการบริการทางเภสัชกรรมให้กับ
ผูรั้บบริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) ไดอ้ยา่งท่ีคาดหวงั แต่เม่ือท าการทดสอบสมมุติฐาน
เปรียบเทียบคุณภาพการบริการทางเภสชักรรมของโรงพยาบาลรัฐบาลระหวา่งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
(คลินิกพิเศษ) พบว่า ไม่มีความแตกต่างของคุณภาพการบริการทางเภสัชกรรมของโรงพยาบาลรัฐบาลระหว่างใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) จากผลท่ีแสดงในขา้งตน้เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงมาตรฐานใน
การท างานของฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพบาลรัฐบาลไดเ้ป็นอยา่งดี แต่จากการศึกษาคร้ังน้ีท าใหท้ราบว่าการบริการ
ทางเภสัชกรรมยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งคลินิกพิเศษนอกเวลาไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังเป็น
ส่ิงท่ีสะทอ้นให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเห็นถึงคุณภาพของการบริการของการบริการทางเภสัชกรรม โดยเป๋น
แนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงแกไ้ข นอกจากน้ีสามารถน าไปวางกลยุทธ์ในการบริหารจดัการใหมี้คุณภาพได ้
เช่น โรงพยาบาลควรมีมาตรการ ระเบียบชดัเจนของการจดัตั้งคลินิกพิเศษ คือ การจดัตั้งโครงการศูนยบ์ริการร่วม
แบบครบวงจร (One-Stop Service) เขา้มาในการให้บริการ ก็จะเป็นกลยุทธ์หน่ึงของการให้บริการท่ีรวดเร็วและ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการดว้ย นอกจากน้ีการน ากลยุทธ์การจดัการแบบลีน (Lean Management) เขา้
มาช่วยกท็ าใหส้ามารถวิเคราะห์กระบวนการท างานพร้อมทั้งน ามาพฒันาคุณภาพของการบริการใหดี้ยิ่งข้ึน คือการ
ลดกิจกรรมท่ีไม่จ าเป็น ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า โดยอาจจะต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานดว้ย 
นอกจากน้ีทางโรงพยาบาลจะตอ้งมีการจดัอบรมเทคนิคการให้บริการท่ียอดเยี่ยม (Service Excellence) ซ่ึงถือเป็น
กลยทุธ์ท่ีสามารถครองใจผูรั้บบริการ เพ่ือใหผู้รั้บบริการรับรู้ถึงคุณภาพในการบริการไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน 
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คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในเชิงพฤตกิรรมการกลบัมาซ้ือซ ้า 
ของลูกค้าร้านขายยาในร้านค้าสะดวกซ้ือ 

Service Quality affecting The Behavior Intention to Repeat Purchase of 
Customers of Drug Store in Convenience Stores 

หน่ึงนภา  สตารัตน์*และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์** 
Nuengnapa Starat and Khanchitpol Yousapronpaiboon 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมและอิทธิพลของคุณภาพ
บริการท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจในเชิงพฤติกรรม โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง ชนิดการสุ่มตวัอย่างตามวิจารณญาณ ใชข้นาดกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ไดจ้ านวน 400 กลุ่มตวัอย่าง จากนั้นน าขอ้มูลมาทดสอบสถิติเชิงพรรณนาพบวา่ลูกคา้มีการรับรู้คุณภาพบริการ
และความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมในระดบัค่อนขา้งสูง ส่วนสถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์โดยหาความถดถอยพหุคูณของ
ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมพบว่าไดค่้า Sig.= .000 นัน่คือคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม
การกลบัมาซ้ือซ ้ าของลูกคา้ร้านขายยาในร้านคา้สะดวกซ้ือ ร้อยละ 57.50  (R2= .575) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ, ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมของลกูค้า, ร้านขายยาในร้านค้าสะดวกซ้ือ  

Abstract 
This research aims to study the service quality 5 dimensions, behavior intentions and influence of service quality 
affecting the behavior intention. The questionnaire is random purposive sampling type of judgment sampling 
used a sample of Taro Yamane at the confidence level of 95% of the sample size of 400 respondents. The 
analysis was performed using descriptive statistics found that customers are perceived service quality levels and 
behavior intention are quite high and inferential statistics using multiple regression analysis of the behavior 
intentions of customers have found that the Sig. = .000 That service quality influences behavior intention to 
repeat purchase of customers of drug store in convenience stores 57.50% (R2= .575) at  the level of statistical 
significance .05. 
Keywords: Service Quality, Behavior Intention, Drug store in Convenience stores 
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1. บทน า 
 
     ร้านขายยานับเป็นหน่วยงานหน่ึงของระบบบริการสาธารณสุขท่ีอยู่ใกล้ชิดและเป็นทางเลือกแรกๆ ของ

ประชาชนท่ีใชบ้ริการเม่ือเจบ็ป่วยในเบ้ืองตน้ นอกจากท าหนา้ท่ีในการบริการขายยาแลว้ยงัตอ้งใหค้ าแนะน าปรึกษา 

ตรวจสอบการใชย้า การเฝ้าระวงัปฏิกิริยาต่อกนัของยาและผลขา้งเคียงของยา  การดูแลสุขภาพและป้องกนัโรคจาก

การส ารวจท่ีผ่านมาพบว่า ประชาชนร้อยละ60-70 เลือกใชบ้ริการร้านยาเป็นแห่งแรกเม่ือเกิดการเจ็บป่วยเท่านั้น 

(พรรณทิพย ์เศรษฐสุนทรี, 2555) ดงันั้นหลายปีท่ีผ่านมาผูป้ระกอบการร้านขายยาจึงไดมี้การพฒันาบทบาทและ

รูปแบบการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมและพฒันาคุณภาพบริการให้เป็นเลิศ ส่งผลต่อความตั้งใจในเชิง

พฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซ ้าของลกูคา้  

 

     ผูใ้หบ้ริการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน  ต่างก็มุ่งหวงัท่ีจะสร้างคุณภาพบริการสูงสุดใหก้บัผูม้า

รับบริการดว้ยกนัทั้งส้ิน ยิ่งในส่วนของภาคเอกชนท่ีมีเป้าหมายท่ีชดัเจนคือ ผลก าไรสูงสุดแลว้ ระดบัคุณภาพบริการ

ท่ีแตกต่างกนัของผูม้ารับบริการ ย่อมหมายถึงผลก าไรท่ีแตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั  บางคร้ังท่ีผูป้ระกอบการนั้นให้

ความส าคญั มุ่งเนน้กบัการไดม้าซ่ึงลกูคา้รายใหม่ๆ เขา้มาในธุรกิจของตน  แต่ก็มีส่ิงท่ีมีความส าคญัไม่นอ้ยไปกว่า

นั้น ก็คือการรักษาลูกคา้ท่ีมีอยู่แลว้ไวใ้ห้ได ้หากธุรกิจไม่สามารถท่ีจะรักษาลูกคา้ให้คงอยู่ได้นั้น จะก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจและในระยะยาวอาจส่งผลให้ธุรกิจเกิดความลม้เหลวไดใ้นท่ีสุด (ธีรพล ทิพย์

พยอมและคณะ, 2554) ร้านสะดวกซ้ือบางแห่งท่ีมีร้านขายยาอยู่ภายในร้านดว้ยนั้น ประสบปัญหาเร่ืองความ

น่าเช่ือถือ ความมัน่ใจของลูกคา้ในการไดรั้บยาอย่างถูกตอ้งเหมาะสมปลอดภยัและปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้

ยอดขายไม่ได้โตตามท่ีตั้ งเป้าหมายไว ้จึงได้มีการวิจัยเพ่ือศึกษาคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจในเชิง

พฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซ ้าของลูกคา้ร้านขายยาในร้านคา้สะดวกซ้ือ เพ่ือน ามาปรับปรุงคุณภาพบริการใหดี้ยิ่งๆข้ึน 

สู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนถาวรขององคก์รสืบไป    

      

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     นับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษท่ี 1970 แนวคิดคุณภาพบริการไดรั้บความสนใจจากนักวิจยัทางการตลาดอย่าง
กวา้งขวางและยอมรับกนัว่า คุณภาพบริการเป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จในการแข่งขันของธุรกิจ สร้างข้อ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและผลก าไรในระยะยาว (Lesley, White, et al., 2012; Rust, et al., 1996; Wakefield, et al., 
2001)  คุณลกัษณะของบริการส่งผลใหก้ารบริหารและการตลาดของธุรกิจบริการมีความซบัซอ้นและแตกต่างไป 
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โดยผูใ้ห้บริการต้องบริหารจดัการทั้ งทรัพยากรท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม มีการติดต่อส่ือสารกับลูกค้าอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้และควรออกแบบสภาพแวดลอ้มในการให้บริการอย่างเหมาะสม
ดว้ย (ทองใบ กาญจนาภรณ์, 2553) 
 
     เคร่ืองมือประเมินคุณภาพบริการเรียกว่า SERVQUAL ประกอบดว้ยปัจจยั 5 ด้าน ดังน้ี (Parasuraman et al., 
1988; Olgun Kitapci et al., 2013) คือ (1) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งแสดงความน่าเช่ือถือและ
ไวว้างใจได ้ควรให้บริการไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมดงัน้ี ควรให้บริการตามท่ีให้สัญญาไว ้ แสดงให้เห็นถึง
ความน่าเช่ือถือ ควรใหบ้ริการตรงความตอ้งการ ควรใหบ้ริการตามเวลาท่ีใหส้ัญญาไว ้ควรแจง้ใหลู้กคา้ทราบก่อน
ถึงเวลาท่ีใหบ้ริการหรือการเขา้พบลูกคา้ (2) การตอบสนอง (Responsiveness) การตอบสนองตอ้งมีความตั้งใจและ
เต็มใจให้บริการ เพ่ือแสดงถึงการเอาใจใส่ในงานบริการอย่างเต็มท่ีดงัน้ี ให้บริการอย่างรวดเร็ว มีความยินดีท่ี
ให้บริการเสมอ มีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการเม่ือลูกคา้ตอ้งการ (3) การให้ความมัน่ใจ (Assurance) ผูใ้หบ้ริการตอ้ง
ท าใหลู้กคา้มัน่ใจโดยปราศจากความเส่ียงอนัตราย ตลอดจน แสดงความสามารถท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือใจไดใ้นตวัผู ้
ให้บริการ ดงัน้ี สามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ได ้ท าให้รู้สึกไวว้างใจได ้เม่ือลูกคา้มาติดต่อ มีความสุภาพ
อ่อนนอ้ม มีความรู้ในงานท่ีบริการอยู่ (4) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) การจดัเตรียมดูแลทั้งก่อนขาย ระหว่างขาย 
และหลงัการขายมีดงัน้ี  ให้ความสนใจเป็นการส่วนตวั ให้บริการอย่างเอาใจใส่ ถือผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้
เป็นส าคญั เขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้และ (5) ลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) ความมีรูปลกัษณ์ขององคก์ร
และผูใ้หบ้ริการ มีดงัน้ี อุปกรณ์ทนัสมยั เทคโนโลยีสูง ความสวยงามของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชบ้ริการ มีบุคลิกภาพแบบ
มืออาชีพ ความสะดวกท่ีใหบ้ริการทั้งองคก์รและผูใ้หบ้ริการ  
 
     คุณภาพบริการจึงนับว่าเป็นปัจจยัท่ีมีบทบาทส าคญัในการวางแผนพฒันากลยุทธ์การตลาดบริการและเป็น

องคป์ระกอบท่ีช่วยสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั กล่าวคือ ธุรกิจใดสามารถสร้างคุณภาพบริการไดเ้หนือกว่า

คู่แข่งขนัจะคงอยู่ในตลาดไดอ้ย่างย ัง่ยืน (Bitner Brown & Meuter, 2000; Chebat & Kollias, 2000; Devaraj Matta 

& Conlon, 2001; Getz O’Neill & Carlsen, 2001; Johlke & Duhan, 2000; Johnson & Sirikit, 2002; Wan Edura 

Wan Rashid & Hj. Kamaruzaman Jusoff, 2009)  

 

     ส่วนทฤษฏีความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention Theory) การบริหารจดัการความภกัดีของลกูคา้ต่อ

บริการควรพิจารณาถึงดา้นพฤติกรรม ทศันคติและการรับรู้ ซ่ึงส่วนประกอบเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจใน

เชิงพฤติกรรมของลูกคา้ (Zeithaml V.A., 2000; Zeithaml V.A. et al., 1996) ไดแ้ก่ ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมนิยม

ชมชอบของลูกค้า (Favorable Behavioral Intention)  เป็นผลต่อเน่ืองมาจากความพึงพอใจของลูกค้า การรับรู้

คุณภาพบริการและคุณค่าบริการท่ีสูงของลูกคา้ส่งผลให้ลูกคา้ยอมมีขอ้ผกูมดักบับริษทั ในขณะเดียวกนัเม่ือลูกคา้

ชมเชยและมีความประทบัใจบริษทัมากกว่าคู่แข่งขนัรายอ่ืนท าใหมี้การเขา้ใชบ้ริการของลูกคา้มากข้ึนหรือยอมซ้ือ

สินคา้หรือบริการในราคาพิเศษและมีการซ้ือซ ้าดว้ย ช่วยดึงลกูคา้รายเก่าคงไวอ้นัมีประสิทธิภาพทางตน้ทุนมากกว่า
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การมองหาลูกคา้รายใหม่  ส่วนความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมไม่นิยมชมชอบของลูกคา้ (Unfavorable Behavioral 

Intention) เป็นผลต่อเน่ืองมาจากความไม่พึงพอใจของลูกคา้ การรับรู้คุณภาพบริการและคุณค่าบริการท่ีไม่ดี ส่งผล

ใหลู้กคา้มีการปรับตวัออกห่างจากบริษทัหรือเขา้มาใชบ้ริการนอ้ยลง ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีประกอบดว้ย การต าหนิ

หรือร้องเรียน การเอาใจออกห่างของลกูคา้ (Bateson J. E. G. & Hoffman D. K., 1999; Tax, S. S., & Brown, S. W., 

2000; Zeithaml, V.A., et al., 1996) สรุปไดว้า่ผลการตอบสนองความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ประกอบดว้ย

ปัจจัย  4  ด้าน  (Alexandris, K., Dimitriadis, N., & Markata, D., 2002; Gonzalez, M. E. A., Comesana, L. R., & 

Brea, J. A. F., 2007; Zeithaml, V.A., 2000; Zeithaml, V.A., et al., 1996ได้แก่ การบอกเล่าปากต่อปาก (Word of  

Mouth ) การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า (Revisit) ความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity) และการต าหนิติเตียนหรือ

ร้องเรียนของลกูคา้ (Complain)  

 

     จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ (คุลิกา วฒันสุวกลุ ,2555) ท าการศึกษาความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์กบัความ
ตั้งใจซ้ือซ ้าของลกูคา้แผนกยาของร้านวตัสนั พบวา่ ความพึงพอใจโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือซ ้าอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (Olgun, K., Ibrahim, T. D., Zuhrem, Y. & Mustafa, G., 2013) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง
คุณภาพบริการส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์มาร์เก็ตใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพ่ือวิเคราะห์แนวคิดการจดัการซูเปอร์มาร์เก็ต พบว่าระดบัคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้นเป็น
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ รวมถึงมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ
ลกูคา้ดว้ย (Wan-I Lee & Chi-Lung Lee., 2011) ไดท้ าการศึกษาขอ้มลูนวตักรรมและความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพ
บริการ คุณค่าของลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้และการตั้งใจกลบัมาซ้ือซ ้ าของลูกคา้ พบว่าคุณภาพการใหบ้ริการ
สามารถกล่าวถึงในความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมมีอิทธิพลผ่านตวัแปรต่างๆของคุณค่าของลูกคา้และความพึงพอใจ
ของลกูคา้ (ขนิษฐา เชียงแสน, 2553) ไดท้ าการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการใหบ้ริการต่อความจงรักภกัดีของลกูคา้
กลุ่มองค์กรท่ีใช้บริการวงจรเช่าส่ือสัญญาณความเร็วสูง: กรณีศึกษาบริษทัเอจ ากดัพบว่าคุณภาพการให้บริการ
โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีคุณภาพการให้บริการโดยรวมมี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อความจงรักภกัดีของลกูคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยดา้นการตอบสนอง
มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลกูคา้มากท่ีสุด เน่ืองจากมีค่าเบตา้สูงกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท่ีมีรูปแบบการวิจยัโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด 

(Closed-end Questionnaire) ท่ีประกอบดว้ยขอ้มลูพ้ืนฐานส่วนบุคคล ขอ้มลูคุณภาพบริการและขอ้มลูความตั้งใจใน

เชิงพฤติกรรมของลูกคา้ร้านขายยาในร้านคา้สะดวกซ้ือ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขา้พเจา้ได้น า

แบบสอบถามมาท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability Test) โดยสุ่ม 30 กลุ่มตวัอยา่ง แลว้วิเคราะห์ประมวลหา
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ค่าครอนบาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis Test) ได้ค่าเท่ากับ 0.959 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 

ไดแ้ก่  ลูกคา้ท่ีเคยใช้บริการร้านขายยาในร้านคา้สะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน โดยจะท าการสุ่มกลุ่ม

ตวัอย่างจากร้านคา้สะดวกซ้ือท่ีมีร้านขายยาอยู่ภายใน  เน่ืองจากกลุ่มประชากรมีจ านวนมาก ขา้พเจา้จึงก าหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ส าหรับระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล คือ 

เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 วิธีการในการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งขา้พเจา้จะก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแห่งละ 40 คน โดยจะ

สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ชนิดการสุ่มตัวอย่างตามวิจารณญาณ (Judgment 

Sampling) (วชัราภรณ์ สุริยาภิวฒัน,์ 2556) 

 

กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     งานวิจยัเร่ืองการศึกษาคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซ ้าของลกูคา้ร้านขาย
ยาในร้านคา้สะดวกซ้ือคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น (2) เพ่ือศึกษาความตั้งใจใน
เชิงพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อการกลบัมาซ้ือซ ้ าและ (3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความ
ตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซ ้าของลกูคา้ร้านขายยาในร้านคา้สะดวกซ้ือ ผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
 

คุณภาพการบริการ(Service Quality) 

1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

2. การตอบสนอง (Responsiveness) 

3. การสร้างความมัน่ใจ (Assurance) 

4. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 

5. รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) 

 

ความตั้ งใจใน เชิงพฤติกรรมของลูกค้า 

(Behavior Retention) 

1. การบอกเล่าปากต่อปาก (Word of Mouth) 

2. การกลบัมาซ้ือซ ้า (Revisit) 

3. ความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity) 

4. การต าหนิหรือร้องเรียนของลกูคา้ 

(Complaining) 
 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ  2. อาย ุ3. การศึกษา 4. รายได ้

5. ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
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ตารางที ่1 แสดงขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
ขอ้มลูส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ : หญิง 286 71.5 
อาย ุ: 26-35 ปี 228 57.0 
ระดบัการศึกษา : ปริญญาตรี 196 49.0 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน : 10,001-20,000 บาท 102 25.5 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ : 1-2 คร้ังต่อเดือน 284 71.0 
      
            จากตารางท่ี 1 แสดงว่ามีเพศหญิงท่ีเขา้ใช้บริการมากกว่าถึงร้อยละ 71.5 มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี ร้อยละ 
57.0 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 49.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,0001-20,000 บาท ร้อยละ 25.5 
และส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านขายยาในร้านคา้สะดวกซ้ือ 1-2 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 71.0 
 

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้คุณภาพบริการ 

ปัจจยัคุณภาพบริการ 

ระดบัการรับรู้คุณภาพบริการ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 6.15 1.460 ค่อนขา้งสูง 

ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) 6.26 1.585 ค่อนขา้งสูง 

ดา้นการสร้างความมัน่ใจ (Assurance) 6.35 1.635 สูง 

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 6.35 1.595 สูง 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) 6.23 1.523 ค่อนขา้งสูง 

คุณภาพบริการโดยภาพรวม 6.26 1.453 ค่อนขา้งสูง 

      
จากตารางท่ี 2 แสดงว่าลูกค้ามีระดบัการรับรู้คุณภาพบริการของร้านขายยาทั้ ง 5 ดา้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งสูง แต่จะมีดา้นการสร้างความมัน่ใจและดา้นการดูแลเอาใจใส่ท่ีไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัสูง 
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 ตารางที ่3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ 

ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม 

ระดบัความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ดา้นการเล่าปากต่อปาก (Word of Mouth) 5.95 1.640 ค่อนขา้งสูง 

ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการ (Revisit) 5.56 1.392 ค่อนขา้งสูง 

ดา้นความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity) 5.56 1.392 ค่อนขา้งสูง 

ดา้นการต าหนิหรือร้องเรียน (Complaining) 6.02 1.480 ค่อนขา้งสูง 

ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมโดยภาพรวม 5.78 1.190 ค่อนขา้งสูง 

   
         จากตารางท่ี 3 แสดงวา่ลูกคา้มีความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง นัน่คือ ลูกคา้
ยงัจะกลบัมาซ้ือซ ้าท่ีร้านขายยาในร้านคา้สะดวกซ้ืออีกคร้ัง 
 
ตารางที ่4 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ร้านขายยาใน  
ร้านคา้สะดวกซ้ือ โดยใชว้ธีิ Multiple Regression Analysis 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 332.758 5 66.552 106.465 .000 

Residual 246.291 394 .625   

Total 579.049 399    

      

จากสมมติฐาน 

     H0 :   คุณภาพบริการไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซ ้ าของลูกคา้ร้านขายยาในร้านคา้  

สะดวกซ้ือ 

H1 :  คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซ ้าของลกูคา้ร้านขายยาในร้านคา้   

        สะดวกซ้ือ 

     ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณจากตารางท่ี 4 แสดงว่าคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจในเชิง

พฤติกรรมของลกูคา้ร้านขายยาในร้านคา้สะดวกซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ตารางที ่5 แสดงผลการวเิคราะห์ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ร้านขายยาในร้านคา้สะดวกซ้ือ โดย

ใชว้ธีิการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Enter Linear Regression Analysis) 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

ค่าคงท่ี 1.811 .179  10.137 .000 

ความน่าเช่ือถือโดยรวม .195 .062 .236 3.143 .002 

การตอบสนองโดยรวม -.049 .062 -.064 -.788 .431 

การสร้างความมัน่ใจโดยรวม .206 .073 .279 2.824 .005 

การดูแลเอาใจใส่โดยรวม -.017 .070 -.022 -.238 .812 

รูปลกัษณ์ทางกายภาพ

โดยรวม 

.297 .050 .375 5.950 .000 

 

           จากตารางท่ี 5 แสดงวา่ความน่าเช่ือถือ การสร้างความมัน่ใจและรูปลกัษณ์ทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อความ

ตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซ ้าของลกูคา้ร้านขายยาในร้านคา้สะดวกซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

 
ตารางที ่6 แสดงภาพรวมของการวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 

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

.758 .575 .569 .791 

   

           จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์พบว่าคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ร้าน

ขายยาในร้านคา้สะดวกซ้ือ ร้อยละ 57.50  (R2= .575) 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     ลูกคา้มีระดบัการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงแสดงว่าร้านขายยาในร้านคา้สะดวกซ้ือ

ยงัคงมีคุณภาพบริการท่ีดีโดยเฉพาะดา้นความน่าเช่ือถือของทั้งสถานท่ีรวมถึงบุคลากรและดา้นการดูแลเอาใจใส่

จากพนกังาน ลูกคา้มีระดบัความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงแสดงว่าลูกคา้ยงัคงมีความ

นิยมชมชอบต่อร้านขายยาในร้านคา้สะดวกซ้ือ อาจมีการกล่าวเล่าปากต่อปากไปในทางท่ีดี ยอมซ้ือสินคา้ในราคา

พิเศษและกลบัมาซ้ือซ ้าท่ีร้านขายยาแห่งน้ีอีกคร้ัง  จากการทดสอบสมมติฐานผลท่ีไดคื้อคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อ

ความตั้ งใจในเชิงพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซ ้ าของลูกค้าร้านขายยาในร้านค้าสะดวกซ้ือ โดยเฉพาะด้านความ

น่าเช่ือถือ ดา้นการสร้างความมัน่ใจและดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ท าให้ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญักบัคุณภาพ

บริการทั้ง 3 ดา้นน้ีก่อนเป็นล าดบัแรกๆและอีก 2 ดา้นก็ตอ้งมีควบคู่ไปดว้ย เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของการส่ง

มอบคุณภาพบริการท่ีเป็นเลิศ เช่น สถานท่ีภายในร้านขายยาตอ้งสะอาดเป็นระเบียบ สินคา้อยู่ในสภาพดี มีเภสชักร

ประจ าร้าน คอยใหค้ าแนะน าปรึกษาตามเวลาปฏิบติัการ มีการแต่งกายอย่างมืออาชีพทั้งเภสัชกรตอ้งสวมเส้ือกาวน์

สีขาวและพนกังานตอ้งแต่งกายสุภาพท่ีแตกต่างจากเภสัชกร พนกังานทุกระดบัมีความรู้ในงานท่ีท าเพ่ือสร้างความ

มัน่ใจใหแ้ก่ลกูคา้ เป็นตน้ 

     ขา้พเจา้มีขอ้เสนอแนะเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ โดยน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางพฒันาบุคลากรท่ีมี

ความจ าเป็นต่อวิชาชีพการบริการ เพ่ือเพ่ิมพูนศกัยภาพของบุคคลหน่วยงานหรือองค์กร ดงันั้นการบริการท่ีดีจะ

เกิดข้ึนจากตวับุคคล โดยอาศยัทกัษะ ประสบการณ์  เทคนิคต่างๆท่ีจะท าใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจและอยาก

กลบัเขา้มาใชบ้ริการอีกมีดงัต่อไปน้ี (1) ตอ้งมีจิตใจรักในงานดา้นบริการ (Service Mind)  มีความสมคัรใจทุ่มเททั้ง

แรงกายและแรงใจ มีความเสียสละ (2) ตอ้งมีความรู้ในงานท่ีใหบ้ริการ (Knowledge)  พนกังานตอ้งมีความรู้ในงาน

ท่ีตนรับผิดชอบท่ีสามารถตอบขอ้ซักถามจากลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและแม่นย  าในเร่ืองของสินคา้ท่ีน าเสนอ ทาง

บริษทัอาจมีการจดัอบรมวิชาการความรู้ต่างๆในสินคา้ใหม่หรือทบทวนสินคา้เดิมเพ่ือกระตุน้ยอดขาย (3) มีความ

ช่างสังเกต (Observe) เป็นลกัษณะเฉพาะตวั เพราะหากมีการรับรู้ว่าบริการอย่างไรจึงจะเป็นท่ีพอใจของลูกคา้ก็จะ

พยายามน ามาคิดสร้างสรรคใ์ห้เกิดบริการท่ีดียิ่งข้ึน เกิดความพอใจและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้าก

ยิ่งข้ึน (4) ตอ้งมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm)  แสดงถึงความมีจิตใจในการตอ้นรับ  ให้ช่วยเหลือแสดงความ

ห่วงใยจะท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีในการช่วยเหลือลูกค้า (5) ต้องมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner)  ส่งผลให้เกิด

บุคลิกภาพท่ีดี  ดังนั้นเพ่ือให้ลูกคา้มีความสบายใจท่ีจะติดต่อขอรับบริการ  (6) ตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

(Creative) ไม่ควรยึดติดกับประสบการณ์หรือบริการท่ีท าอยู่  (7) ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ (Emotional 

Control)  งานบริการเป็นงานท่ีให้ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ตอ้งพบปะผูค้นมากมายหลายชนชั้น  มีการศึกษาท่ี

ต่างกนั ดงันั้นกิริยามารยาทจากผูรั้บบริการจะแตกต่างกนั เม่ือผูรั้บบริการไม่ไดต้ั้งใจ อาจจะถกูต าหนิ พดูจากา้วร้าว 
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กิริยามารยาทไม่ดี ซ่ึงพนกังานตอ้งสามารถควบคุมสติอารมณ์ไดเ้ป็นอย่างดี (8) ตอ้งมีสติในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

(Calmness)  ลูกคา้ส่วนใหญ่จะติดต่อขอความช่วยเหลือตามปกติ แต่บางกรณีลูกคา้ท่ีมีปัญหาเร่งด่วน พนักงาน

จะตอ้งสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแกไ้ขปัญหาอย่างมีสติ อาจจะเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจาก

หลายทางเลือกในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ (9) มีทศันคติต่องานบริการดี  (Attitude)  การบริการเป็นการช่วยเหลือ ผู ้

ท างานบริการเป็นผูใ้ห้ จึงตอ้งมีความคิดความรู้สึกต่องานบริการในทางท่ีชอบและเต็มใจท่ีจะให้บริการ (10) มี

ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ (Responsibility)   ในดา้นงานทางการตลาดและการขาย และงานบริการ การปลูกฝัง

ทศันคติใหเ้ห็นความส าคญัของลูกคา้ดว้ยการยกยอ่งว่าลูกคา้คือบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดและลกูคา้เป็นฝ่ายถกูเสมอ ทั้งน้ี

ก็เพ่ือให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้อย่างดีท่ีสุดและเพ่ือหวงัผลก าไรจากลูกคา้ในระยะยาว (Customer 

Relationship Management = CRM)  อยา่งย ัง่ยืน  
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การส่งมอบคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกค้าองค์การโทรศัพท์ 
แห่งประเทศไทย 

Service Quality Delivery affecting Customer Satisfaction of the Telephone 
Organization of Thailand 

 
เจือจันทร์ แย้มหัตถา1 และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

Jeurjan Yamhatta and Khanchitpol Yousapronpaiboon 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการส่งมอบคุณภาพบริการ (Service Quality) ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 
(Customer Satisfaction) ขององค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ท าการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 400 คน และน าขอ้มูลมาทดสอบ
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานมาวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 
พบวา่ คุณภาพบริการดา้นการตอบสนองมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 
ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ, ความพึงพอใจของลกูค้า, องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

 

Abstract 
This research had the purpose to study the delivery of service quality affecting to customer satisfaction of the 
Telephone Organization of Thailand. This study was a survey research collected data from 400 samples of 
Telephone Organization of Thailand customers.  Moreover, samples’ data were analyzed by using descriptive and 
inferential statistics to describe an influence between service quality and customer satisfaction. The result showed 
the responsiveness dimension of service quality significantly influenced to customer satisfaction at 0.05  
 
Keywords: Service Quality, Customer Satisfaction, The Telephone Organization of Thailand 
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1. บทน า 
 
การบริการ (Service) คือ การกระท าท่ีหน่วยงานแห่งหน่ึงหรือบุคคลคนหน่ึงน าเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหน่ึง

หรือบุคคลอีกคนหน่ึงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัไดแ้ละไม่เป็นผลให ้เกิดความเป็นเจา้ของในส่ิงใด ผลิตผลของ
การบริการอาจเก่ียวขอ้งหรืออาจไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตภณัฑ์เป็น กิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ี
สนองตอบต่อความต้องการแก่ลูกค้าทางกายภาพ น ามาซ่ึงคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ท่ี เป็น
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจในการใหบ้ริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะ
สร้างความแตกต่างของธุรกิจใหเ้หนือ กว่าคู่แข่งขนัได ้การเสนอคุณภาพการใหบ้ริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ี ตอ้งกระท า ผูรั้บบริการจะพอใจถา้ไดรั้บส่ิงท่ีต้องการ เม่ือผูรั้บบริการมีความต้องการ ณ 
สถานท่ีท่ีผูรั้บบริการตอ้งการและในรูปแบบท่ีตอ้งการ หรือกล่าวไดว้า่เป็นการวดัระดบัคุณภาพบริการท่ีส่งมอบต่อ
ลกูคา้ว่าสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ี สามารถแบ่งคุณภาพการใหบ้ริการได ้
2 ลกัษณะ คือ คุณภาพเชิงเทคนิค ซ่ึงเก่ียวกบัผลลพัธ์หรือส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจากบริการนั้น และ คุณภาพเชิง
หนา้ท่ี (functional quality) เก่ียวขอ้งกบักระบวนการของการประเมิน จากท่ีกล่าวมานั้น เห็นไดว้า่องคก์ารโทรศพัท์
แห่งประเทศไทยก็เป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีด าเนินธุรกิจบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้เก่ียวกบับริการโทรคม
นามคมดา้นต่างๆ ซ่ึงปัจจุบนัมีธุรกิจประเภทโทรคมนาคมเกิดข้ึนมากมาย จึงท าให้องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศ
ไทยจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาคุณภาพการบริการใหดี้ข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สามารถมีส่วนแบ่งทางการตลาดเทียบ
กบัคู่แข่งขนัได ้และเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลกูคา้ 

 
ปัจจุบนัการให้บริการขององค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครนบัว่ามีศูนยบ์ริการลูกคา้

ครอบคลุมตามเขตต่างๆ  19 แห่ง สามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ย่างเพียงพอ แต่ทั้งน้ีการให้บริการจะตอ้งมีคุณภาพ
และสามารถตอบสนองลูกคา้ไดดี้ เพราะแนวโน้มการให้บริการดา้นโทรคมนาคมมกัมีคู่แข่งเกิดใหม่ท าให้มีการ
แข่งขันสูงข้ึน เร่ืองของคุณภาพบริการจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะสามารถท าให้องค์การก้าวข้ึนสู่การเป็นผูน้ าด้าน
โทรคมนาคมอย่างย ัง่ยืน (รายงานประจ าปี บมจ.ทีโอที, 2557)  การศึกษาเก่ียวกบัการส่งมอบคุณภาพบริการท่ีส่งผล
กระทบต่อความพึงพอใจของลกูคา้องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย ท าใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของลกูคา้
ท่ีมีต่อคุภาพบริการ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะน าไปใชเ้พ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการของ
องคก์าร เพ่ือสร้างความประทบัใจและความพึงพอใจในการใชบ้ริการสูงสุดแก่ลกูคา้ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
จากการศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการ พบว่า มีนกัวิจยัหลายท่านให้ความสนใจเก่ียวกบัแนวคิดเร่ืองคุณภาพ

การใหบ้ริการเป็นอยา่งมาก และเอไดท้ าการศึกษาคน้ควา้แลว้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ คุณภาพคือ สินคา้
หรือบริการท่ีดีท่ีสุด มีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในการใหบ้ริการ หากการให้บริการเป็นไปตามท่ีลูกคา้คาดหวงั เท่ากบัว่า การ
บริการมีคุณภาพ (Zeithaml, V. A., Parasuraman, and L. L., Berry, 1990) 
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(Parasuraman, A. Zeithaml, V.A. Berry, L.L., 1985) กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัการใหบ้ริการโดยท าการศึกษาจาก
การรับรู้และความคาดหวงัการไดรั้บบริการของลกูคา้จากการส่ือสารปากต่อปาก (Word of mouth communication) 
ความต้องการส่วนบุคคล (Personal needs) และประสบการณ์ในอดีต (Past experience) ซ่ึงการรับรู้จะส่งผลต่อ
ความคาดหวงัในคุณภาพบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการให้กบัลูกคา้ได ้และน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามา
ก าหนดแบบจ าลองคุณภาพบริการ (SERVQUAL Model) ท่ีแบ่งมิติของคุณภาพบริการ (Dimensions of Service 
Quality) ออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) ดา้นการสร้าง
ความมัน่ใจ (Assurance) ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) และดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) ดงัรูปท่ี 1  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 SERVQUAL Model 
ทีม่า  Parasuraman, A. Zeithaml, V.A. Berry, L.L. (1985) 

 

สมชัย อภิรัตนพิมลชัย, ฐิติพร กรัยวิเชียร, สุกานดา โรจนประภายนต์ (2553) ท าการศึกษาความพึงพอใจต่อ
คุณภาพบริการในธุรกิจการศึกษา โดยมุ่งศึกษาในเชิงธุรกิจเก่ียวกบัการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ดว้ยการ
สร้างคุณภาพบริการท่ีดีท่ีสุด จากการส่งมอบคุณภาพบริการด้านการศึกษาทั้ งหมด 3 ด้าน คือ 1.ด้านงาน
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ทุนการศึกษา 2.ดา้นงานทะเบียนและวดัผล และ 3.ดา้นงานห้องสมุด ผลการวิจยัพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อคุณภาพการบริการทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานวิจยัท่ีผูวิ้จยัตอ้งการ
ศึกษาการส่งมอบคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการขององค์การโทรศพัท์แห่ง
ประเทศไทยองรัฐวิสาหกิจท่ีมุ่งศึกษาเชิงธุรกิจในการสร้างคุณภาพบริการท่ีดีท่ีสุดเช่นเด่ียวกนั 

 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการท่ีไดรั้บความพึงพอใจและความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ กรณีคนไข้

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ, ปารยทิ์พย ์ธนาภิคุปตานนท์, 2554) พบว่า
คนไขมี้ความเห็นต่อคุณภาพบริการในดา้นการดูแลเอาใจใส่สูงสุด รองลงมาคือดา้นความมัน่ใน แสดงให้เห็นว่า
สถานบริการทางการแพทยแ์ห่งน้ีสามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการไดเ้ป็นอย่างดี 
และสามารถสร้างความมัน่ใจในการตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการใหก้บัลูกคา้ในกลุ่มผูท่ี้ประกอบธุรกิจส่วนตวัได ้โดย
คุณภาพการใหบ้ริการทุกดา้นมีผลทางบวกกบัความพึงพอใจและความภกัดีของลกูคา้ในระดบัปานกลาง ดงันั้นสรุป
ไดว้่าสถานบริการทางการแพทยเ์อกชนในเขตกรุงเทพมหานครควรใหค้วามส าคญักบัการปรับปรุงคุณภาพบริการ
เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดต่อไป  

 
ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงความส าคญัของคุณภาพการใหบ้ริการ (Service Quality) และความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer 

Satisfaction) เป็นอย่างมาก จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลระหว่างคุณภาพบริการท่ีลูกคา้คาดหวงัและ
ไดรั้บจริง 5 ดา้นหลกั คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 
และดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย และเพ่ือน า
ผลจากการศึกษาไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาคุณภาพบริการใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3. วธิีการศึกษา 
 
งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล  

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการ
ขององค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตวัอย่างในกรณีท่ีไม่ทราบ
จ านวนประชากรโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1967) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมรับความ
คลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่างได ้5% ซ่ึงจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเป็น 384 คน แต่ผูวิ้จยัจะก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็น 400 คน เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการตอบแบบสอบถาม ผูวิ้จยัจะใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นการก าหนดคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการไว ้เก็บขอ้มลูเฉพาะเขตพ้ืนท่ี
องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่แจง้วฒันะ และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงท่ีมีลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยูม่าก
และมีศูนย์บริการลูกค้าตั้ งอยู่ในเขตนั้ น โดยจะท าการเฉล่ียการเก็บข้อมูลในแต่ละเขตให้มีจ านวนผู ้ตอบ
แบบสอบถามใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3               1175  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
งานวิจยัเร่ืองการศึกษาการส่งมอบคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าองค์การโทรศัพท์แห่ง

ประเทศไทยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหว่างคุณภาพการใหบ้ริการ (Service Quality) ท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพ
บริการขององคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยท่ีลูกคา้คาดหวงัและไดรั้บจริง โดยท าการศึกษา 5 ดา้นหลกั คือ ดา้น
ความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 
และ 3)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) ในการใชบ้ริการขององค์การ โทรศพัท์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งน้ีใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการ
ใช้บริการหลกัๆ ขององค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย 2 บริการ ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและโทรศพัท์
ประจ าท่ีพ้ืนฐาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการใชบ้ริการ 10 ปีข้ึนไป 

 
ตารางที่ 1  ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการ 
 

ลกัษณะของคุณภาพบริการ 
ความคาดหวงั 

ต่อคุณภาพบริการ 
ระดบัความคาดหวงั 

 S.D. 

1. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 5.78 1.04 ความคาดหวงัสูงมาก 

2. ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) 5.84 1.04 ความคาดหวงัสูงมาก 

3. ดา้นการสร้างความมัน่ใจ (Assurance)  5.87 0.99 ความคาดหวงัสูงมาก 

4. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 5.81 1.06 ความคาดหวงัสูงมาก 

5. ดา้นรูปลกัษณ์ของสถานบริการ (Tangibles) 5.85 1.02 ความคาดหวงัสูงมาก 

รวม 5.83 1.03  
 

จากการวิเคราะห์ตะรางท่ี 1 พบว่า ลูกค้ามีความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดบัสูงมาก เม่ือ
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียของความคาดหวงันั้น มิติท่ีมีความคาดหวงัสูงท่ีสุดคือดา้นการสร้างความมัน่ใจ รองลงมาคือ
ดา้นรูปลกัษณ์ของสถานบริการ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นความน่าเช่ือถือ ตามล าดบั แสดง
ว่าลูกคา้ให้ความส าคญักบัการสร้างความมัน่ใจในคุณภาพบริการเป็นอนัดบัแรก โดยคาดหวงัว่าเม่ือตดัสินใจใช้
บริการขององคก์ารโทรศพัทแ์ลว้จะมัน่ใจในคุณภาพบริการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดการใชง้าน 
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้คุณภาพบริการ 

ลกัษณะของคุณภาพบริการ 
การรับรู้คุณภาพบริการ ระดบัความคิดเห็น 

 S.D. 
1. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 5.35 1.15 การรับรู้สูงมาก 
2. ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) 5.41 1.21 การรับรู้สูงมาก 
3. ดา้นการสร้างความมัน่ใจ (Assurance)  5.48 1.06 การรับรู้สูงมาก 
4. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 5.33 1.18 การรับรู้สูงมาก 
5. ดา้นรูปลกัษณ์ของสถานบริการ (Tangibles) 5.40 1.03 การรับรู้สูงมาก 

รวม 5.39 1.13  
 
        จาการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า การรับรู้คุณภาพบริการท่ีลูกค้าได้รับจริงโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก

ใกลเ้คียงกบัความคาดหวงั แสดงใหเ้ห็นว่าบริการท่ีลูกคา้คาดหวงัและไดรั้บจริงสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา้ไดใ้นระดบัท่ีเท่ากบั อยู่ในเกณฑท่ี์ดีลูกคา้สามารถยอมรับได ้มิติท่ีลูกคา้ เม่ือเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียของ
การรับรู้นั้น มิติท่ีมีการรับรู้สูงท่ีสุดคือ ดา้นการสร้างความมัน่ใจ รองลงมาคือดา้นการตอบสนอง ดา้นรูปลกัษณ์ของ
สถานบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ ตามล าดบั  

 
ตารางที่ 3  ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
 

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
ระดบัความพึงพอใจ ระดบัความคิดเห็น 

 S.D. 
1. คุณภาพบริการขององคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย
ดีกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้

4.01 0.82 พึงพอใจมาก 

2. ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการใหบ้ริการของ
องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยดีกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้

4.00 0.81 พึงพอใจมาก 

3. คุณภาพของอุปกรณ์ท่ีรองรับการใหบ้ริการของ
องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยดีกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้

3.95 0.84 พึงพอใจปานกลาง 

4. ความน่าสนใจของบริการ ณ ศูนย ์บริการลูกคา้องคก์าร 
โทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือส่ือประชาสมัพนัธ์ 
ต่างๆ ดีกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้

3.87 0.82 พึงพอใจปานกลาง 

5. คุณภาพการใหบ้ริการของพนกังานองคก์ารโทรศพัท์
แห่งประเทศไทยดีกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้

4.01 0.86 พึงพอใจมาก 

6. คุณภาพการบริการโดยรวมขององคก์ารโทรศพัทแ์ห่ง
ประเทศไทยดีกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้

4.01 0.84 พึงพอใจมาก 
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ตารางที ่3  (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
ระดบัความพึงพอใจ ระดบัความคิดเห็น 

 S.D. 
7. ความพึงพอใจกบัการตดัสินใจใชบ้ริการขององคก์าร 
โทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 

4.00 0.88 พึงพอใจมาก 

8. การตดัสินใจใชบ้ริการขององคก์ารโทรศพัทแ์ห่ง
ประเทศไทยเป็นการตดัสินใจเลือกบริการท่ีดีท่ีสุด 

3.93 0.86 พึงพอใจปานกลาง 

9. การใชบ้ริการขององคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย
เป็นการตดัสินใจถูกตอ้งท่ีสุด 

3.90 0.79 พึงพอใจปานกลาง 

รวม 3.96 0.84  
 
จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกคา้ พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่พึงพอในคุณภาพบริการ คุณภาพการใหบ้ริการ

ของพนกังาน และคุณภาพการบริการโดยรวมขององคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยดีกว่าท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัพึงพอใจ แต่ในภาพรวมนั้นลกูคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 จาก 5.00 

 
ตารางที่ 4  ตารางแสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้

บริการขององคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย (โดยวิธี Multiple Regression Analysis) 
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 4.104 .036  113.101 .000 

 Gap1 : Reliability .048 .061 .067 .795 .427 

 Gap2 : Responsiveness .124 .058 .186 2.129 .034* 

 Gap3 : Assurance .011 .061 .015 .188 .851 

 Gap4 : Empathy .097 .059 .141 1.645 .101 

 Gap5 : Tangibles .032 .063 .040 .510 .611 

a. Dependent Variable: satisfaction 
*อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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จากตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณภาพบริการในมิติท่ี 2 ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) มีค่าเท่ากบั 
.034 เป็นมิติท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (Sig.<0.05) โดยสามารถสรุป
เป็นสมการได ้คือ Satisfaction = 4.104 + 0.124 Responsiveness ซ่ึงในท่ีน้ีแสดงให้เห็นว่ามิติดา้นการตอบสนองมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้มากท่ีสุด ส่วนมิติคุณภาพบริการดา้นอ่ืนไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ลกูคา้อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาการส่งมอบคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ องค์การโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย  

พบวา่ ลกูคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการโดยรวมขององคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยอยูใ่นระดบัพึง
พอใจปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 จากการวดัระดบัคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น ดา้นความน่าเช่ือถือ ลูกคา้มีคาม
คาดหวงัสูงมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.78 เกิดการรับรู้คุณภาพบริการท่ีไดรั้บจริงสูงมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.35 ดา้นการ
ตอบสนอง ลูกคา้มีคามคาดหวงัสูงมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.84 เกิดการรับรู้คุณภาพบริการท่ีไดรั้บจริงสูงมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 5.41 ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ลูกคา้มีคามคาดหวงัสูงมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.87 เกิดการรับรู้คุณภาพบริการท่ี
ไดรั้บจริงสูงมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.48 ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ลกูคา้มีคามคาดหวงัสูงมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.81 เกิดการ
รับรู้คุณภาพบริการท่ีไดรั้บจริงสูงมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.33 และดา้นรูปลกัษณ์ของสถานบริการ ลกูคา้มีคามคาดหวงั
สูงมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.85 เกิดการรับรู้คุณภาพบริการท่ีไดรั้บจริงสูงมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.40 จากขา้งตน้คุณภาพ
บริการท่ีลกูคา้คาดหวงัใกลเ้คียงกบัระดบัการรับรู้ (P - E) อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยคาดหวงัสูงสุด
ในดา้นการสร้างความมัน่ใจ และรับรู้สูงสุดในดา้นการสร้างความมัน่ใจ เช่นเดียวกนั แสดงให้เห็นว่าลูกคา้ให้
ความส าคญักบัการสร้างความมัน่ใจเป็นอย่างมาก องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทยควรตระหนักและพฒันา
คุณภาพบริการในดา้นน้ีให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือรักษาลูกคา้เดิมและสามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่ไดอ้ย่าย ัง่ยืนในอนาคตแต่
เม่ือน าขอ้มลูมาวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างการส่งมอบคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลกูคา้อยา่งมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 นั้นพบวา่คุณภาพบริการดา้นการตอบสนองมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลกูคา้ดา้นการ
ตอบสนอง มีค่าเท่ากบั .034 (Sig.<0.05) แสดงว่าลูกคา้มีความตอ้งการกาตอบสนองท่ีรวดเร็ว ทนัที ซ่ึงหากไดรั้บ
การตอบสนองในการให้บริการท่ีดีก็จะส่งผลใหมี้ความพึงพอใจมากข้ึนตามล าดบั ยิ่งตอบสนองรวดเร็วทนัใจ ยิ่ง
พึงพอใจมาก ส่วนดา้นอ่ืนนั้นไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ และจากตารางท่ี 4 คุณภาพการใหบ้ริการท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย ดา้นการตอบสนองส่งผลต่อความพึงพอใจ
อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 
จากผลการวิจยัขา้งตน้ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการทั้ง 5 มิติ ดว้ยการเร่ิมปลกูฝังความ

มีใจรักในงานบริการให้กบัพนักงานตั้งแต่เร่ิมเขา้ท างาน เม่ือพนักงานมีใจรักในงานให้บริการก็จะส่งผลให้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีออกมาดี เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ มีโครงการให้ความรู้ จดัฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความเช่ียวชาญใน
สินคา้และบริการขององค์การเพ่ือเตรียมพร้อมกบัการท างานอย่างมืออาชีพและสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ารและเพ่ิมโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ท า
ให้องค์การเติบโตอย่างย ัง่ยืน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การโทรศพัท์ สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปเป็น
แนวทางประกอบการด าเนินงานเพ่ือพฒันาคุณภาพการบริการต่อไป 
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คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกค้าต่อส านักงานสอบบัญชี 
Service Quality Affecting toClient Satisfaction of the Audit Firms 

 
ปรีดี ศรีช านิ1 และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

PreedeeSreechamni and KhanchitpolYousapronpaiboon 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส านกังานสอบบญัชี โดย
ไดท้ าการศึกษาคุณภาพบริการทั้ง 5 มิติ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง การสร้างความมัน่ใจ การดูแลเอาใจ
ใส่ และรูปลกัษณ์ทางกายภาพโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ Multiple Regression และ Paired T-Test ผลการศึกษา
พบว่าผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บในมิติต่างๆ ในระดบัท่ีสูงมากซ่ึงจาก
การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างคุณภาพบริการดา้นต่างๆ มีผล
ต่อระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ โดยเฉพาะดา้นการตอบสนองส่งต่อระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ, ความคาดหวัง, การรับรู้, ความพึงพอใจ, ส านักงานสอบบัญชี 

Abstract 
The objective of this research is to study the aspects of service quality which has an affect on client satisfaction 

of the audit firms by considering 5 dimensions which comprises of reliability, responsiveness, assurance, 

empathy and tangibility. Inferential statistics applied in the study include the analysis of multiple regression and 

paired T-Test. Results showed a very high level of expected and perceived value of clients in each dimension. 

Statistical hypothesis testing indicated there was a positive relationship between service quality and client 

satisfaction, the responsiveness of services dimension would affect the greatest level of satisfaction. 
Keywords: Service Quality, Expectations, Perceptions, Client Satisfaction, Audit Firms 
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บทน า 
 
คุณภาพบริการมีความส าคญัอย่างมากในธุรกิจบริการในตลอดทศวรรษท่ีผา่นมา บริษทัหรือองคก์รต่างๆ ท่ีอยูใ่น

ธุรกิจบริการตอ้งพยายามสร้างคุณภาพการบริการท่ีดี เพ่ือท่ีจะสามารถท าให้ธุรกิจสามารถแข่งขนัได ้(Ghobadian, 
Speller, & Jones, 1994) ธุรกิจใดมีการบริการท่ีเป็นเลิศย่อมจะส่งผลให้ธุรกิจนั้นประสบผลส าเร็จ (Rust & Oliver, 
1994) 

 
การสอบบัญชีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ผูส้อบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าได้จัดท าในส่วน

สาระส าคญัเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่ รวมไปถึงแสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการว่า
งบการเงินนั้น มีความถูกตอ้งตามควรในสาระส าคญั และไดแ้สดงขอ้มูลท่ีจ าเป็น เพ่ือให้ผูใ้ชง้บการเงินนั้น ไดรั้บ
ขอ้มูลอย่างเพียงพอ เช่น ธนาคารและเจา้หน้ีใชข้อ้มูลของงบการเงินเพ่ือตอ้งการท่ีจะทราบความสามารถในการ
ช าระหน้ีของบริษทั ซ่ึงจากวตัถุประสงคท่ี์กล่าวมาจะเห็นไดว้า่การสอบบญัชีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันา
เศรษฐกิจไทยกล่าวคือหากงานสอบบญัชีมีคุณภาพก็จะช่วยใหคุ้ณภาพของงบการเงินมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ และ
ไดรั้บความเช่ือมัน่จากนกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน 

 
ปัจจุบันธุรกิจการสอบบัญชีนั้นเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงสังเกตได้จากการแข่งขันทางด้าน

ค่าธรรมเนียมของวิชาชีพ ซ่ึงท าใหส้ านกังานสอบบญัชีต่าง ๆ จ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบถึงมิติดา้นคุณภาพบริการท่ีจะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือท่ีจะไดน้ าไปใชพ้ฒันาธุรกิจ และยกระดบัของการบริการของตนใหส้ามารถ
ท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการ และใชส้ร้างความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูวิ้จยัมองเห็นถึงความส าคญัของคุณภาพการบริการของส านักงานสอบบญัชีท่ี

ส่งผลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส านกังานสอบบญัชีเป็นอย่างมาก จึงท าการศึกษาเพ่ือหาความแตกต่างระหว่าง
ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการ และศึกษาถึงปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อส านักงานสอบบัญชี เพ่ือจะให้ส านักงานสอบบัญชีน าข้อมูลท่ีได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถในการบริการเพ่ือยกระดบัคุณภาพบริการของส านกังานสอบบญัชีให้เป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกา 
รและเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ทราบข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการของส านัก
งานสอบบญัชีใหมี้มาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับได ้

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

Schmenner (1995) ไดน้ าเสนอแนวคิดคุณภาพบริการ คือ คุณภาพบริการไดม้าจากการรับรู้ท่ีไดรั้บลบดว้ยความ
คาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากบริการนั้น หากการรับรู้ในบริการท่ีไดรั้บมีค่านอ้ยกว่าความคาดหวงั ก็จะท าให้ผูรั้บบริการ
มองคุณภาพการให้บริการนั้นติดลบหรือรับรู้ว่าการบริการนั้นไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร ตรงกนัขา้มหากผูรั้บบริการ
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รับรู้ว่าบริการท่ีไดรั้บจริงนั้นมากกว่าส่ิงท่ีเคา้คาดหวงั คุณภาพการใหบ้ริการกจ็ะเป็นบวกหรือมีคุณภาพการบริการ
นั้นเอง 

 
Parasuraman et al. (1988) ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือวดัคุณภาพบริการ SERVQUAL ข้ึนซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 มิติ ดงัน้ี 

ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง การสร้างความมัน่ใจ การดูแลเอาใจใส่ และรูปลกัษณ์ทางกายภาพ โดยเคร่ืองมือน้ี
ไดรั้บการยอมรับอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบริการต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม การท่องเท่ียว รวมไปถึง
การสอบบญัชี ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีเป็นเคร่ืองมือศึกษาช่องว่างผลการด าเนินงานของธุรกิจ และความคาดหวงัของลูกคา้
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพของงานบริการ 

 
Kotler (1997) ไดน้ าเสนอแนวคิดความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) คือ เป็นระดบัความรู้สึกของ

ลกูคา้ท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้ของคุณสมบติัของผลิตภณัฑห์รือบริการกบัการคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงความ
แตกต่างระหวา่งการรับรู้และการคาดหวงัของลกูคา้ท าใหเกิดเป็นความพึงพอใจ 

 
ส่วนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าธเนศศิริ ฝากมิตร, สโรชา พยุงพงษ์สานนท์, และนริศรา ศรีศุภชยั (2544) ได้

ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาระดบัคุณภาพของงานสอบบัญชีต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ มีความเห็น
สอดคลอ้งกบั พชัรินทร์ รินค า (2546) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของธุรกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการ
สอบบญัชี พบว่าธุรกิจไดรั้บความพึงพอใจภายหลงัจากการใชบ้ริการสอบบญัชีแตกต่างจากความคาดหวงัไว ้โดย
ส่วนใหญ่คุณภาพการบริการท่ีไดรั้บรู้จากการบริการต ่ากวา่ความคาดหวงัจากการบริการในทุก ๆ ดา้น 

 
นอกจากน้ี Ismail, Haron, Ibrahim, and Isa (2006) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของ

ลูกคา้ และความจงรักภกัดีต่อส านกังานสอบบญัชี โดยไดท้ าการศึกษาความสัมพนัธ์ท่ีไดม้าจากการสังเกตบริษทั
ของประเทศมาเลเซียท่ีไดใ้ชบ้ริการของส านกังานสอบบญัชีท่ีเรียกว่า Big 4 และส านกังานสอบบญัชีท่ีไม่ใช่ Big 4 
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เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวงั ผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้คุณภาพการบริการต ่ากว่าความ
คาดหวงัในมิติดา้นความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ใจ นอกจากน้ีผลการศึกษาพบว่ามิติด้าน
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สอดคลอ้งกบักญัณฐัฎ ์คงเกษม, กญัญาณัฐ รัตนประภาธรรม, และจิราพรรณ ช่อรักษ ์(2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยั

เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัของลกูคา้กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของส านกังานบญัชีในประเทศ
ไทย พบว่าความคาดหวงัของผูรั้บบริการมิติดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง และดา้นการดูแลเอาใจมี
ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงส่งต่อความพึงพอใจของลูกคา้ และศิ
วิมล ประดิษฐ์วรคุณ (2546) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัก าหนดความพึงพอใจในงานสอบบญัชี พบว่า “ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อคุณภาพงานสอบบญัชีดา้นต่าง ๆ การตอบสนอง ความน่าเช่ือถือ ความเป็นรูปธรรม เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจในงานสอบบญัชี  
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จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงความส าคญัของคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของลูกคา้
เป็นอย่างมาก จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อส านัก
งานสอบบญัชี เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหว่างคุณภาพการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้และศึกษาคุณภาพบริการ
ในมิติ 5 ดา้นหลกั คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และ
ด้านรูปลกัษณ์ทางกายภาพ เพ่ือน าผลจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบริการให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วธิีการศึกษา 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีประยุกต์
มาจากเคร่ืองมือ SERVQUAL (Parasuramanet al., 1988) แบบสอบถามชุดแรกเป็นค าถามการวดัความคาดหวงัและ
การรับรู้ของลกูคา้ (Expected Service Quality) ของ SERVQUAL of 5 Dimensions คือ ความน่าเช่ือถือ (ค าถามท่ี1 - 
5) การตอบสนอง (ค าถามท่ี6 - 8) การสร้างความมัน่ใจ (ค าถามท่ี9 - 12) การดูแลเอาใจใส่ (ค าถามท่ี 13 - 16) และ
รูปลกัษณ์ทางกายถาพ (ค าถามท่ี17 - 21) โดยใชไ้ดใ้ชม้าตรวดัแบบ Likert Scale ทั้งหมด 7 scales ดว้ยกนัคือ การให้
คะแนนท่ี 1 ถึง 7 คะแนนท่ี 1 หมายถึง ความคาดหวงั/การรับรู้ต ่ามาก ไปถึง คะแนนท่ี 7 หมายถึง ความคาดหวงั/
การรับรู้สูงมาก และน าผลคะแนนท่ีไดม้าค านวณเป็นคุณภาพบริการ (Service Quality = P - E) ส่วนแบบสอบถาม
ชุดท่ี 2 เป็นค าถามการวดัความพึงพอใจเก่ียวกบัความรู้สึกและการรับรู้ของลูกคา้ในแต่ละดา้น (Spreng, Mackenzie, 
& Olshavsky, 1966) ไดแ้ก่ ดา้นการยอมยอมรับระดบัความคาดหวงั (Disconfirmation) และดา้นความพึงพอใจ
บริการท่ีซ้ือ (Service Satisfaction) โดยใช้ได้ใช้มาตรวดัแบบ Likert Scale ทั้ งหมด 7 scales ด้วยกันคือ การให้
คะแนนท่ี 1 ถึง 7 คะแนนท่ี 1 หมายถึง ความพึงพอใจต ่ามาก ไปถึง คะแนนท่ี 7 หมายถึง ความพึงพอใจสูงมาก 
 
จากนั้นจึงน าปัจจัยด้านมิติคุณภาพการบริการมาวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลอง SERVQUAL เพ่ือหาค่าความ

คาดหวงัและการรับรู้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงจากการทดสอบความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มลู ตอ้งไดค่้าของ Cronbach’s Alpha ในแต่ละมิติมากกวา่ 0.7 ซ่ึงจะเป็นค่าท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้และ
ผลจากการทดสอบแบบสอบถามตน้แบบ จ านวน 30 ชุด ไดค่้า Cronbach’s Alpha คือ 0.974 ซ่ึงค่าท่ีไดม้ากกว่า 0.7 
จึงมีความน่าเช่ือถือ ในการเก็บขอ้มูลด าเนินการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เน่ืองจากกลุ่ม
ตวัอย่างมีความหลากหลายทางดา้นประชากรศาสตร์โดยระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู คือ เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 
กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มบริษทัท่ีใชบ้ริการของส านกังานสอบบญัชีจ านวน 200ตวัอยา่ง เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา 
โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นลูกคา้ของส านกังานสอบบญัชีเพียงรายเดียว และเป็นส านกังานสอบบญัชีเป็นนิติบุคคลท่ีข้ึน
ทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบญัชี 
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กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการศึกษา 
 
งานวิจยัเร่ืองคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลกูคา้ต่อส านกังานสอบบญัชีคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1) 

เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหวา่งคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลกูคา้ต่อส านกังานสอบ   2) เพ่ือศึกษา
คุณภาพบริการของส านักงานสอบบญัชีท่ีลูกคา้คาดหวงัและไดรั้บจริง โดยท าการศึกษาใน 5 มิติ คือ ดา้นความ
น่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ และ 
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการต่อส านักงานสอบบญัชี ทั้งน้ีใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 
ตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 84.0) อายนุอ้ยกว่า 35 ปี (ร้อยละ 53.5) ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี (ร้อยละ 66.5) บริษทัมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจมากกว่า 15 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 52.5) และมีสินทรัพย์
รวมของบริษทัส าหรับงวดปีบญัชี 2557 มากกวา่ 1,000 ลา้นบาทข้ึนไป (ร้อยละ 43.0) 

 
ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัคุณภาพบริการ 
กลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัต่อมิติคุณภาพบริการในระดบัสูงทั้ง 5 ดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมีความคาดหวงัในดา้นการสร้างความมัน่ใจ ( x = 5.95, S.D. = 1.02) สูงมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นความ
น่าเช่ือถือ ( x = 5.84, S.D. = 0.98) และมิติท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัต ่าสุดเป็นด้านการดูแลเอาใจใส่   ( x = 

คุณภาพบริการ(Service Quality) 
Service Quality  =  P - E 

 การรับรู้ผลลพัธ์คุณภาพบริการ (P) 
- ความน่าเช่ือถือ 
- การตอบสนอง 
- การสร้างความมัน่ใจ 
- การดูแลเอาใจใส่ 
- รูปลกัษณ์ทางกายภาพ 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของลูกคา้ 
(Customer Satisfaction) 

ความคาดหวงัคุณภาพบริการ (E) 
- ความน่าเช่ือถือ 
- การตอบสนอง 
- การสร้างความมัน่ใจ 
- การดูแลเอาใจใส่ 
- รูปลกัษณ์ทางกายภาพ 
 
 
 
 

- 
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5.70, S.D. = 1.12) ส่วนดา้นการรับรู้ในคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง โดยมิติดา้นการสร้างความ
มัน่ใจ มีระดบัการรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างสูงมากท่ีสุด ( x = 5.31, S.D. = 0.97) รองลงมาเป็นมิติรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 
( x = 5.19, S.D. = 0.99) และมิติท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ต ่าสุดเป็นดา้นความน่าเช่ือถือ    ( x = 5.01, S.D. = 0.94) ซ่ึง
มีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกบัดา้นการตอบสนอง ( x = 5.02, S.D. = 0.98) ตามตารางท่ี 1 

 
ตารางที่  1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ของ
ส านกังานสอบบญัชี(จ าแนกตามปัจจยัก าหนดคุณภาพบริการ 5ดา้นหลกั) 
 

Dimension of  
Service Quality 

Perceived(P) Expected (E) P-E 

Mean S.D. Mean S.D. Δ Mean Sig (2-tailed) 

Reliability 5.01 0.94 5.84 0.98 -0.83 0.00* 
Responsiveness 5.02  0.98  5.75  1.04  -0.73 0.00* 
Assurance 5.31  0.97  5.95  1.02  -0.64 0.00* 
Empathy 5.05 1.03 5.70 1.12 -0.65 0.00* 
Tangibility 5.19  0.99  5.80  1.01  -0.61 0.00* 
Total Service Quality 5.12  0.98 5.81  1.03 -0.69   0.00* 

 
จากตารางท่ี 1 เม่ือท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก าหนดคุณภาพบริการซ่ึงมาจากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
การรับรู้และความคาดหวงั สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได ้คือ  ดา้นคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้นของส านกั
งานสอบบญัชีโดยภาพรวมยงัท าไดต้ ่ากว่าความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการมาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่า
ผูใ้ชบ้ริการไม่พึงพอใจกบับริการท่ีไดรั้บหรือการให้บริการไม่มีคุณภาพท่ีดี และส านักงานสอบบญัชีควรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพบริการในทั้ง 5 ดา้น 
 
ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจในการใช้บริการ 
เม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจในการใชบ้ริการ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการตามตารางท่ี 

2 โดยพบว่า ค่าเฉล่ียรวมของความพึงพอใจในคุณภาพบริการอยู่ในระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งสูง     ( x = 4.98, 
S.D. = 0.80) หมายความวา่ ลกูคา้ของส านกังานสอบบญัชีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการของส านกังานสอบบญัชี
อยูใ่นระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งสูง 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

ความพงึพอใจในการใช้บริการ 
ระดบัความพงึพอใจ ระดบั            

ความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ S.D. 

คุณภาพบริการของส านกังานสอบบญัชีดีกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ 5.01 .77 พึงพอใจสูง 
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการใหบ้ริการดีกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ 5.01  .81 พึงพอใจสูง 
คุณภาพของอุปกรณ์ท่ีรองรับการใหบ้ริการดีกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ 4.99  .82 พึงพอใจสูง 
ความน่าสนใจของบริการและ/หรือ ส่ือประชาสมัพนัธ์ ต่างๆ ดีกวา่ท่ี
คาดหวงัไว ้

4.82 .79 พึงพอใจสูง 

คุณภาพการใหบ้ริการของพนกังานของส านกังานสอบบญัชีดีกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ 5.01 .83 พึงพอใจสูง 
คุณภาพการบริการโดยรวมของส านกังานสอบบญัชีดีกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ 4.93 .77 พึงพอใจสูง 
คุณภาพงานสอบบญัชีดีกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ 5.03  .82 พึงพอใจสูง 
ลกูคา้มีความพึงพอใจกบัการตดัสินใจใชบ้ริการของส านกังานสอบบญัชี 5.00 .80 พึงพอใจสูง 
การใชบ้ริการของส านกังานสอบบญัชีเป็นการตดัสินใจถูกตอ้งท่ีสุด 5.06 .78 พึงพอใจสูง 

รวม 4.98  0.80  พงึพอใจสูง 

 
ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์อทิธิพลระหว่างคุณภาพบริการต่อความพงึพอใจของลูกค้า  
จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ คุณภาพบริการในมิติท่ี 1 ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) มีค่าเท่ากบั .008 

เป็นมิติท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลกูคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (Sig.<0.05) ซ่ึงในท่ีน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า
มิติดา้นความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้มากท่ีสุด ส่วนมิติคุณภาพบริการดา้นอ่ืนไม่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของลกูคา้อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงอทิธิพลของคุณภาพบริการต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการส านักงานสอบบัญชี 
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
 

B Std. Error Beta    
1 (Constant) 5.179 .063  82.121 .000  
 Gap1 : Reliability .229 .085 .304 2.695 .008*  
 Gap2 : Responsiveness .008 .096 .009 .083 .934  
 Gap3 : Assurance -.101 .099 -.112 -1.024 .307  
 Gap4 : Empathy .073 .087 .082 .838 .403  
 Gap5 : Tangibility .029 .096 .031 .303 .762  
a. Dependent Variable: client satisfaction 
*อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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สรุปผลการศึกษาและอภิปราย 
 

จากผลการศึกษาวิจยัคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ของส านกังานสอบบญัชี ของเคร่ืองมือ 
SERVQUAL ใน 5 มิติ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 
และรูปลกัษณ์ทางกายภาพ สามารถสรุปผลโดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการโดย
รวมอยู่ในระดบัสูง ( x = 5.81) โดยดา้นมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ( x = 5.95, S.D. = 1.02) 
รองลงมาคือดา้นความน่าเช่ือถือ ( x = 5.84, S.D. = 0.98) และมิติท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัต ่าสุดเป็นดา้นการ
ดูแลเอาใจใส่   ( x = 5.70, S.D. = 1.12) ขัดแย้งกับการศึกษาของ Ismail, Haron, Ibrahim, and Isa (2006) ได้
ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดีต่อส านกังานสอบบญัชี โดยได้
ท าการศึกษาความสมัพนัธ์ท่ีไดม้าจากการสังเกตบริษทัของประเทศมาเลเซียท่ีไดใ้ชบ้ริการของส านกังานสอบบญัชี
ท่ีเรียกว่า Big 4 และส านกังานสอบบญัชีท่ีไม่ใช่ Big 4 พบว่าส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัสูงสุด คือ ดา้นความ
น่าเช่ือถือ ตามมาดว้ยการสร้างความมัน่ใจ แต่ก็เห็นไดว้า่ทั้งปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการสร้างความมัน่ใจ
ต่างก็เป็นปัจจัยท่ีผูใ้ช้บริการมีความคาดหวงัสูงต่อคุณภาพการบริการสูง นอกจากน้ีในการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวงั สามารถสรุปผลไดว้่า คือ ดา้นคุณภาพบริการทั้ ง 5 ดา้นของส านัก
งานสอบบญัชีโดยภาพรวมยงัท าไดต้ ่ากว่าความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการมาก สอดคลอ้งกบัธเนศศิริ ฝากมิตร, สโร
ชา พยุงพงษส์านนท์, และนริศรา ศรีศุภชยั (2544) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาระดบัคุณภาพของงานสอบบัญชี
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ และพชัรินทร์ รินค า (2546) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของธุรกิจใน
จงัหวดัเชียงใหม่ต่อการสอบบญัชี พบวา่ธุรกิจไดรั้บความพึงพอใจภายหลงัจากการใชบ้ริการสอบบญัชีแตกต่างจาก
ความคาดหวงัไว ้พบวา่คุณภาพการบริการท่ีไดรั้บรู้จากการบริการต ่ากวา่ความคาดหวงัจากการบริการในทุก ๆ ดา้น 
ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมิติความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ปัจจัยด้านความน่าเชือถือ
สอดคลอ้งกบักญัณัฐฎ์ คงเกษม, กญัญาณัฐ รัตนประภาธรรม, และจิราพรรณ ช่อรักษ ์(2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยั
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัของลกูคา้กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของส านกังานบญัชีในประเทศ
ไทย และศิวิมล ประดิษฐ์วรคุณ  (2546) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัก าหนดความพึงพอใจในงานสอบบญัชี พบว่า 
พบวา่มิติดา้นความน่าเช่ือถือ มีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลกูคา้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจยัขา้งตน้ พบว่าผูใ้ชบ้ริการไม่พึงพอใจกบับริการท่ีไดรั้บหรือการใหบ้ริการไม่มีคุณภาพท่ีดีในทั้ง 5 
ด้านหลัก  ผูวิ้จัยจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาคุณภาพบริการของส านักงานสอบบัญชีทั้ ง 5 ด้าน เพ่ือให้
ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจกบับริการท่ีไดรั้บ ดังน้ี 1) ดา้นความน่าเช่ือถือ เป็นตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ 
เพราะฉะนั้นทางส านกังานสอบบญัชีควรมุ่งเนน้และใหค้วามส าคญัของการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน
บริการ ใหมี้ความสามารถในการท่ีจะส่งมอบการบริการไดต้รงเวลา และใหบ้ริการไดอ้ยา่งครบถว้นและเป็นไปได้
ตามท่ีได้ตกลงกันไว ้2) ด้านการตอบสนอง เน้นท่ีการตอบกลับความต้องการของลูกค้า โดยจัดทีมท่ีคอย
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ประสานงานในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า และสามารถแก้ปัญหาได้ทันทีเม่ือลูกค้าต้องการความ
ช่วยเหลือ 3) ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ส านกังานสอบบญัชีควรส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานใหบ้ริการเกิดการพฒันาความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญในงาน และการท่ีสามารถตอบค าถามเก่ียวกบังานนั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงประเด็น 
และชดัเจน ซ่ึงจะส่งผลใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ไดใ้นการใชบ้ริการ 4) ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ควรปรับปรุงให้มีความ
ยืดหยุ่นมากข้ึน เช่น การใหก้ารบริการต่อผูใ้ชบ้ริการดว้ยความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ เอาใจเขามาใส่ใจเรา 5) ดา้นรูปลกัษณ์
ทางกายภาพมีปัจจยัท่ีตอ้งท าการปรับปรุงารปรับปรุงรูปลกัษณ์ทางกายภาพดว้ยการตกแต่งตวัอาคารให้สวยงาม มี
อุปกรณ์และเคร่ืองมือใหบ้ริการท่ีทนัสมยั เพ่ือช่วยลดระยะเวลาการท างานในขณะท่ีประสิทธิภาพการท างานก็เพ่ิมมาก
ข้ึน โดยทั้งน้ีเพ่ือน าผลลพัธ์มาสู่ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 
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การเปรียบเทียบความพงึพอใจระหว่างผู้มาใช้ศูนย์บริการรถยนต์ T 
และศูนย์บริการรถยนต์H ในเขตกรุงเทพมหานคร 

A COMPARATION OF THE CUSTOMER SATISFACTION BETWEEN T 
AND H AUTOMOTIVE SERVICES IN BANGKOK METROPOLITAN 

วทนัยา  วงศ์ภาสกร1 และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

Wathanya Wongpassakorn and Khanchitpol Yousapronpaiboon 
  

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผูม้าใช้ศูนยบ์ริการรถยนต์ (T) และ (H) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการ
จ านวน 400 คน ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจโดยใชส้ถิติ t-Test พบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ระหว่างศูนยบ์ริการรถยนต์ (T) และ (H) มีความแตกต่างกนัในดา้นกระบวนการส่งมอบรถยนต์หลงัซ่อม ดา้น
คุณภาพงานซ่อม ดา้นความเอาใจใส่และคุณภาพบริการ และความพึงพอใจโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึง
ศูนยบ์ริการท่ีมีระดบัความพึงพอใจต ่าควรปรับปรุงการบริการ 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การบริการ, ผู้ใช้บริการ, ศูนย์บริการรถยนต์ 
 

Abstract 
The purpose of this research is to compare the level of customer satisfaction between customer of (T) and (H) 
automotive service center in Bangkok by using Maslow’s theory and Freud’s theory of motivation. Collecting 
data from 400 customers. The study found the average customer satisfaction level of 2 automotive service centers 
are different in deliver process after repair, quality of repair, concern and service quality and overall satisfaction 
with significance level at 0.01. The automotive service center with lower satisfaction level need to improve their 
service level to impress customer and for competitive market.   
 
Keywords: Satisfaction, Automotive Services, Custome 
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1. บทน า 
 
     ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเกิดจากการมีคุณภาพในการใหบ้ริการท่ีดีท่ีสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของ
บุคคล(Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) คุณภาพการให้บริการสามารถวดัผ่านความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
บริษทัควรมีการบริการท่ีมีคุณภาพสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค(Bitner, 1992) แต่ทั้งน้ีความพึง
พอใจในการน ารถยนต์เขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการมาตรฐานในประเทศไทยลดต ่าลงซ่ึงอา้งอิงจากดชันีความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคในการน ารถยนต์เข้าใช้บริการท่ีศูนยบ์ริการรถยนต์ในปีพ.ศ.2557(J.D. Power Asia Pacific, 
2014) ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเกิดจากการท่ีความคาดหวงัของผูท่ี้มาใชบ้ริการเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นผูใ้ห้บริการศูนยบ์ริการ
รถยนต์ตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการให้บริการแก่ผูบ้ริโภค เพ่ือท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจต่อ
การรับการบริการ โดยเนน้ท่ีพนกังานขายรถยนตท่ี์ตอ้งให้การบริการอย่างต่อเน่ืองและความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค 
จากปัญหาดงักล่าวผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวา่งผูท่ี้มาใชศู้นยบ์ริการรถยนต ์(T) 
และศูนยบ์ริการรถยนต์ (H) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครดา้นความสะดวกดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นการให้บริการของ
พนกังานตอ้นรับลกูคา้ ดา้นพนกังานและกระบวนการของฝ่ายรับแจง้ซ่อม ดา้นการใหค้ าปรึกษาดา้นปัญหาเทคนิค
เคร่ืองยนต์เบ้ืองตน้ของพนกังาน ดา้นกระบวนการส่งมอบรถยนต์หลงัซ่อม และดา้นคุณภาพในงานซ่อม โดยจะ
ด าเนินการส ารวจกบัผูม้าใชบ้ริการศูนยร์ถยนตข์องบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์(T) และ (H) ณ ศูนยบ์ริการรถยนตใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการเป็นตวัอย่างในการพฒันาการให้บริการแก่ผูท่ี้มาใช้บริการศูนย์
รถยนต ์ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นความพึงพอใจ และในแง่มุมอ่ืนๆ ของการใหบ้ริการ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัมีแนวคิดหลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี ทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow 
(Abraham, 1970) พบว่าบุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือ
ความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นกจ็ะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลพยายามสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางกาย (Physiological Needs) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ความตอ้งการทาง
สังคม (Social Needs) ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem Needs) และความตอ้งการใหต้นประสบความส าเร็จ (Self 
– Actualization Needs) เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ  
 
     จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผูท่ี้ใช้บริการจากผูใ้ห้บริการท่ี
แตกต่างกนั และการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกซ้ือรถยนต ์กล่าวโดยสรุปพบว่างานวิจยัของพรทิพย ์พิทยา
พงษช์าติ (2549) ไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกใชศู้นยบ์ริการรถยนต ์บี-ควิก และเชลล ์ออ
โตเ้ชิร์ฟ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชต้วัแปรดา้นประชากรศาสตร์และตวัแปรดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชศู้นยบ์ริการรถแบบเร่งด่วนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมต่อ
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การใชศู้นยบ์ริการรถยนต์บี-ควิกและศูนยบ์ริการรถยนต์เชลลอ์อเซิร์ฟในระดบัท่ีพอใจทั้งสองศูนยบ์ริการ ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจโดยรวมในการเลือกใชศู้นยบ์ริการรถยนตแ์บบเร่งด่วน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้ศูนยบ์ริการรถยนต์แบบเร่งด่วนดา้นระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละคร้ัง ส่วนงานวิจยัของ 
Jenny Zhan et al. (2010) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ของผูสู้งวยัโดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่าง 27 คน จากกลุ่มคนอายุ 70-90 ปี ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัความ
ปลอดภยัของอุปกรณ์ในการป้องกนัภยัเป็นอนัดบัแรก (เข็มขดันิรภยั ถุงลมนิรภยั และระบบเบรก) ส่วนในเร่ืองของ
ราคารถ และการซ้ือขายนั้นผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสนใจรองลงมา และงานวิจยัของ Peyman, A., Hojat, R., 
& Saeed, R. (2013).ได้ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรมรถยนต์ของ
ผูบ้ริโภคชาวอิหร่าน(กรณีศึกษา:ค่ายรถยนต์Saipa และ ค่ายรถยนต์ Iran Khodro) โดยศึกษาจากผูบ้ริโภคในภาค
ตะวนัตกของประเทศในคร่ึงปีแรกของปีค.ศ.2013 จ านวน800คนไดก้ลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางของมอร์แกนในการ
หากลุ่มตวัอย่างโดยไดม้าจ านวน260คน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัของความพึง
พอใจของลกูคา้ในดา้นของการขาย คุณลกัษณะของรถยนต ์และบริการหลงัการขาย 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรท่ีใช้คือผู ้ใช้บริการศูนย์รถยนต์T และศูนย์รถยนต์H ในเขต
กรุงเทพมหานครสุ่มตวัอย่างศูนยบ์ริการละ 200 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอนของ CoChran ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ความคลาดเคล่ือน ±5%ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เก็บตวัอย่าง
ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนต ์สถานท่ีละ 5 สาขา จากนั้นใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการจดัสรรโควตา้ใน
สัดส่วนท่ีเท่ากันโดยแบ่งสาขาละ 40 ตัวอย่างและจากนั้ นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก เก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามปลายปิด ประกอบดว้ยขอ้มลูส่วนบุคคล และความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการ จากนั้นน าแบบสอบถาม
ไปทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้มอบใหก้บัผูท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูก
ตอ้งของเน้ือหาและท าการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและน าแบบสอบถาท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ วิเคราะห์ประมวล
หาค่าครอนบาร์คแอลฟ่าซ่ึงไดค่้าเท่ากบั0.822( Peyman, A., Hojat, R., & Saeed, R., 2013) 
 
     จากนั้นขอความร่วมมือกบัศูนยบ์ริการรถยนต์ และเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดส้อบถามจากกลุ่มตวัอย่างผูม้า
ใชบ้ริการ ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกตอ้งของแบบสอบถาม และวิเคราะห์ประเมินผล  ในการศึกษาวิจยัน้ีเป็นการ
วิจยัเชิงปริมาณ จึงไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ี
ใช้ส าหรับงานวิจยัน้ีสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ไดแ้ก่ การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายขอ้มูล
พ้ืนฐานเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และอธิบายลกัษณะขอ้มูลของระดบัความพึงพอใจในการ
เลือกใชศู้นยบ์ริการรถยนต์ ส่วนการรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ซ่ึงไดแ้ก่การวิเคราะห์สมมติฐาน ทดสอบหา
ความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ โดยใช้สถิติที (t-Test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และ
ทดสอบหาความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance: One-way ANOVA) ดว้ยตวัสถิติ F (F-test) ในกรณีการเปรียบเทียบมากกว่า 2 กลุ่ม เม่ือพบ
ความแตกต่างจะท าการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่  (Multiple Comparisons) ด้วยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
4.1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูประชากรศาสตร์ผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนต์ (T) พบว่า จากกลุ่มตวัอย่าง 200 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 69.00 มีอายุระหว่าง 31-35 ปี ร้อยละ 48.00 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 
78.00 เป็นพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 70.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001-25,000 บาท ร้อยละ 
37.00 ส่วนผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนต์ (H) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.50 มีอายุระหว่าง 31-35 ปี ร้อยละ 
47.00 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 78.00 เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 69.50 และมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนระหวา่ง 20,001-25,000 บาท ร้อยละ 40.50 
 

4.2 ระดับความพงึพอใจ 
 
     ผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนต์ (T) มีระดบัความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนยบ์ริการรถยนต์โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( = 4.50, S.D = 0.11) และการใชบ้ริการรายดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 
ดา้นคุณภาพในงานซ่อม ( = 4.61, S.D.= 0.24) ดา้นความเอาใจใส่และคุณภาพในการให้บริการ ( = 4.56, S.D = 
0.25) ดา้นพนกังานและกระบวนการของฝ่ายรับแจง้ซ่อม ( = 4.55, S.D = 0.25) ดา้นกระบวนการส่งมอบรถยนต์
หลงัซ่อม ( = 4.54, S.D = 0.28) ดา้นความสะดวกดา้นท าเลท่ีตั้ง ( = 4.42, S.D = 0.28) และดา้นการใหบ้ริการของ
พนกังานตอ้นรับลกูคา้ ( = 4.36, S.D = 0.28) ตามล าดบั 
 
     ผูใ้ช้บริการศูนยบ์ริการรถยนต์ (H) มีระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนต์โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( = 4.46, S.D = 0.10) และการใชบ้ริการรายดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 
ดา้นกระบวนการส่งมอบรถยนต์หลงัซ่อม  ( = 4.61, S.D = 0.26) ดา้นพนกังานและกระบวนการของฝ่ายรับแจง้
ซ่อม  ( = 4.52, S.D = 0.25) ดา้นความเอาใจใส่และคุณภาพในการใหบ้ริการ  ( = 4.49, S.D = 0.25) ดา้นคุณภาพ
ในงานซ่อม  ( = 4.45, S.D = 0.24) ดา้นความสะดวกดา้นท าเลท่ีตั้ง  ( = 4.38, S.D = 0.27) และดา้นการใหบ้ริการ
ของพนกังานตอ้นรับลกูคา้  ( = 4.34, S.D = 0.27) ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่  1  ระดบัความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนต์ (T) และศูนยบ์ริการรถยนต์ (H) ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

ความพงึพอใจ 
ศูนย์บริการรถยนต์T ศูนย์บริการรถยนต์H 

 

S.D. แปลผล 
 

S.D. แปลผล 
ดา้นความสะดวกดา้นท าเลท่ีตั้ง 4.42 0.28 มากท่ีสุด 4.38 0.27 มากท่ีสุด 
ดา้นการใหบ้ริการของพนกังานตอ้นรับลกูคา้ 4.36 0.28 มากท่ีสุด 4.34 0.27 มากท่ีสุด 
ดา้นพนกังานและกระบวนการของฝ่ายรับแจง้ซ่อม 4.55 0.25 มากท่ีสุด 4.52 0.25 มากท่ีสุด 
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ความพงึพอใจ 
ศูนย์บริการรถยนต์T ศูนย์บริการรถยนต์H 

 

S.D. แปลผล 
 

S.D. แปลผล 
ดา้นกระบวนการส่งมอบรถยนตห์ลงัซ่อม 4.54 0.28 มากท่ีสุด 4.61 0.26 มากท่ีสุด 
ดา้นคุณภาพในงานซ่อม 4.61 0.24 มากท่ีสุด 4.45 0.24 มากท่ีสุด 
ดา้นความเอาใจใส่และคุณภาพในการใหบ้ริการ 4.56 0.25 มากท่ีสุด 4.49 0.25 มากท่ีสุด 
รวม 4.50 0.11 มากท่ีสุด 4.46 0.10 มากท่ีสุด 

 
4.3 การทดสอบสมมติฐาน 
 
     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจระหว่างศูนยบ์ริการรถยนต์ (T) และศูนยบ์ริการ
รถยนต ์(H) มีความแตกต่างกนัในดา้นกระบวนการส่งมอบรถยนตห์ลงัซ่อม ดา้นคุณภาพในงานซ่อม ดา้นความเอา
ใจใส่และคุณภาพในการให้บริการ และความพึงพอใจโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
ศูนย์บริการรถยนต์ (H) มีระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการส่งมอบรถยนต์หลงัซ่อม มากกว่าศูนยบ์ริการ
รถยนต(์T) ในขณะท่ีศูนยบ์ริการรถยนต์ (T) มีระดบัความพึงพอใจดา้นคุณภาพในงานซ่อม ดา้นความเอาใจใส่และ
คุณภาพในการใหบ้ริการ และความพึงพอใจโดยรวม มากกวา่ศูนยบ์ริการรถยนต ์(T) ดงัแสดงในตารางท่ี 5 

 
ตารางที่  5  เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจระหวา่งผูท่ี้มาใชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนต ์(T) และศูนยบ์ริการรถยนต ์
(H) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

ความพงึพอใจ 
ศูนย์บริการ
รถยนต์ 

 S.D. t df Sig. 

ดา้นความสะดวกดา้นท าเลท่ีตั้ง  T 4.42 0.28 1.31 398.00 0.192 
H 4.38 0.27       

ดา้นการใหบ้ริการของพนกังานตอ้นรับลกูคา้ T 4.36 0.28 0.55 398.00 0.582 
H 4.34 0.27       

ดา้นพนกังานและกระบวนการของฝ่ายรับแจง้ซ่อม T 4.55 0.25 0.86 398.00 0.388 
H 4.52 0.25    

ดา้นกระบวนการส่งมอบรถยนตห์ลงัซ่อม T 4.54 0.28 -2.61 398.00 0.009** 
H 4.61 0.26       

ดา้นคุณภาพในงานซ่อม T 4.61 0.24 6.88 398.00 0.000** 
 H 4.45 0.24    
ดา้นความเอาใจใส่และคุณภาพในการใหบ้ริการ T 4.56 0.25 2.88 398.00 0.004** 

H 4.49 0.25       
ความพึงพอใจโดยรวม T 4.50 0.11 3.84 398.00 0.000** 

H 4.46 0.10       
** มีนยัส าคญัท่ีระดบั < 0.01, *มีนยัส าคญัท่ีระดบั < 0.05 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนต ์(T) และศูนยบ์ริการรถยนต ์(H) มีระดบัความพึงพอใจโดยรวม
และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นการใหบ้ริการของพนกังานตอ้นรับลกูคา้ ดา้นพนกังานและ
กระบวนการของฝ่ายรับแจง้ซ่อม ดา้นการให้ค าปรึกษาดา้นปัญหาเทคนิคเคร่ืองยนต์เบ้ืองตน้ของพนกังาน ดา้น
กระบวนการส่งมอบรถยนต์หลงัซ่อม และดา้นคุณภาพในงานซ่อมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ระดบัความพึงพอใจพบว่าผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนต์ (T) ท่ีมีเพศ อายุ และรายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนั ส่งผลให้
ระดบัความพึงพอใจบางดา้นแตกต่างกนั และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนต ์(T) มี
ระดบัความพึงพอใจแตกต่างจากผูใ้ช้บริการศูนยบ์ริการ (H) ในดา้นกระบวนการส่งมอบรถยนต์หลงัซ่อม ดา้น
คุณภาพในงานซ่อม ดา้นความเอาใจใส่และคุณภาพในการให้บริการ และความพึงพอใจโดยรวม โดยศูนยบ์ริการ
รถยนต์ (T) มีระดบัความพึงพอใจดา้นกระบวนการส่งมอบรถยนต์หลงัซ่อมมากกว่าศูนยบ์ริการรถยนต์H ส่วน
ศูนยบ์ริการรถยนต์ (H) มีระดบัความพึงพอใจด้านคุณภาพในงานซ่อม ด้านความเอาใจใส่และคุณภาพในการ
ใหบ้ริการ และความพึงพอใจโดยรวม มากกวา่ศูนยบ์ริการรถยนต ์(T) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  
     ทั้งน้ีผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาการใหบ้ริการแก่ผูท่ี้มาใชบ้ริการศูนยร์ถยนต ์ดา้นกระบวนการส่ง
มอบรถยนต์หลงัซ่อม  ผูบ้ริการควรตรวจสอบรายละเอียดดว้ยแบบฟอร์ม "รายการตรวจเช็คขั้นสุดทา้ย" เพ่ือให้
มัน่ใจว่าปัญหาทุกอยา่งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งสมบูรณ์ และตรงตามเวลาท่ีไดต้กลงไวก้บัผูใ้ชบ้ริการ ท าการตรวจเช็ค
ว่างานบริการมีความครบถว้น และเป็นไปตามรายการท่ีลูกคา้แจง้ไวใ้นรายละเอียดของใบสั่งซ่อม และตามท่ีระบุ
ในใบรายการตรวจรับรถดา้นความเอาใจใส่และคุณภาพในการใหบ้ริการ ผูใ้ห้บริการควรแจง้การนดัหมายเพ่ือเขา้
รับบริการในคร้ังต่อไป แจง้ใหล้กูคา้ทราบถึงวนัและระยะทางท่ีนดัหมาย รวมถึงใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการบ ารุงรักษารถ
ท่ีจ าเป็น และประเมินค่าใชจ่้ายส าหรับการเขา้รับบริการคร้ังต่อไป นอกจากน้ีควรโทรศพัทติ์ดตามผลความพึงพอใจ
หลงัรับบริการ สอบถามความพึงพอใจรวมถึงสภาพของรถ การขบัข่ีใชง้านหลงัจากน ารถเขา้รับบริการ  ความพึง
พอใจต่อการบริการท่ีไดรั้บจากพนกังานฝ่ายบริการ ส าหรับลูกคา้ท่ีไม่พึงพอใจ ตอ้งจดัท ารายงานลูกคา้ร้องเรียน 
และส่งต่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือแกไ้ขปัญหาต่อไป ดว้ยการศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นให้ผูใ้ชบ้ริการใหค้ะแนนระดบัความ
พึงพอใจต่อการใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการรถยนต ์ซ่ึงผลท่ีไดพ้บวา่ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น ซ่ึงท าให้
ทราบเร่ืองท่ีควรพฒันาในล าดบัตน้ ๆ ไม่ชดัเจนนกั ดงันั้นส าหรับในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจใหผู้ใ้ชบ้ริการระบุหรือ
เลือกหวัขอ้บริการท่ีตอ้งการให้ศูนยบ์ริการรถยนต์พฒันาเป็นล าดบัแรก ซ่ึงสามารถน างานวิจยัน้ีไปต่อยอดในการ
ท างานวิจยัต่อไป 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความภกัดขีองลูกค้าธนาคารออมสิน   
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Service Marketing Mixes Factors Affected to The Customer Loyalty of the 
Government Savings Bank in Bangkok and Metropolitan  
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพบริการและส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีท าใหเ้กิดความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีตวัแปรท่ีน ามาพิจารณาคือ ปัจจยั
ส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ ท่ีตอบสนองความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของลกูคา้ท าใหเ้กิดความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้  
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ความพึงพอใจของผู้บริโภค ,  ความภักดีของ
ผู้บริโภค,  พฤติกรรมผู้บริโภค 

Abstract 
The objective of this article is to review the literature to study Service Quality and Service Marketing Mix Factors that 
affect  the  loyalty of the Government  Savings  Bank  Customer in Bangkok and Metropolitan. The considered 
variables are personal factors, service  quality and marketing mix factors have impacts on satisfaction  and customer 
loyalty in 2 dimensions, consisting of behavior and attitude.   
Keywords: Service Quality, Service Marketing Mix, Consumer Satisfaction, Customer Loyalty, Consumer 
Behavior,  
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1. บทน า 
 
     ธุรกิจธนาคารเป็นงานบริการท่ีต้องให้ความส าคัญกับการบริการลูกค้า พร้อมทั้ งต้องตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ทั้งดา้นตวัผลิตภณัฑ,์อตัราดอกเบ้ีย ,ช่องทางการจ าหน่าย,การส่งเสริมการขาย,พนกังาน และ
เทคโนโลยี เพ่ือให้ลูกคา้สามารถรับรู้ถึงการบริการท่ีมีคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือ สร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ 
เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความภกัดีทั้งในแง่พฤติกรรมท่ีเกิดการซ้ือซ ้ า ไม่เปล่ียนใจไปใชบ้ริการทางการเงินกบัสถาบนั
การเงินอ่ืน และในแง่ทศันคติท่ีแสดงความรู้สึกผกูพนั ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคาร
ออมสิน ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงตอ้งการศึกษาถึงพฤติกรรม ความคิดเห็น และทศันคติ ของลกูคา้ว่ามีพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการส่วนใหญ่ในช่วงเวลาไหน เพ่ือจะไดจ้ดัพนกังานบริการใหเ้พียงพอ เพ่ือความรวดเร็วในการใหบ้ริการ
ในวนัและเวลาท างานของลูกคา้ท่ีมีเวลาจ ากดั รวมทั้งรูปแบบการใชบ้ริการผลิตภณัฑป์ระเภทใดท่ีลูกคา้ในแต่
ละกลุ่มช่วงวยัเลือกใช้บริการ มีความแตกต่างกันหรือไม่กลุ่มลูกค้าอายุ15-60ปี ให้ความส าคัญกับล าดับ
ความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกนัหรือไม่ เพ่ือน าผลการวิจยัไปพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย อีกทั้งอยากทราบว่าในมุมมองของลูกคา้มีทศันคติ,ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัใด เก่ียวกบัคุณภาพบริการดา้นความน่าเช่ือถือ,ความมัน่ใจ,ความใส่ใจของพนกังาน,ลกัษณะท่ีสามารถจบั
ตอ้งไดแ้ละการสนองตอบลูกคา้ เพ่ือจะไดท้ราบว่าธนาคารควารปรับปรุงแกไ้ขส่วนใดบา้งเพ่ือให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจและน าไปสู่ความภกัดี ผลการวิจยัท่ีไดรั้บจะเป็นขอ้มูลท่ีท าให้รู้จกัลูกคา้แต่ละกลุ่มช่วงวยั ซ่ึง
น าไปพฒันาแผนการตลาดและก าหนดกลยทุธ์การตลาด พฒันาคุณภาพบริการ เพ่ือใหธ้นาคารสามารถครองใจ
ลกูคา้ใหเ้กิดความภกัดีต่อธนาคารในระยะยาว อีกทั้งปัจจุบนัลูกคา้มีทางเลือกในการใชบ้ริการทางการเงินหลาย
รูปแบบ และมีสถาบนัการเงินหลายแห่งท่ีพร้อมเสนอโปรโมชัน่ต่างๆส าหรับลูกคา้ ทั้งดา้นดอกเบ้ีย,เทคโนโลยี
,การลดค่าธรรมเนียมบริการ,การควบรวมกิจการเพ่ือสร้างความมัน่คงและพนัธมิตรทางการค้า รวมถึงการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่ๆเพ่ือตอบสนองให้ทนักบัความตอ้งการของลูกคา้  ท าให้การแข่งขนัใน
ธุรกิจภาคสถาบนัการเงินมีความรุนแรงมากข้ึน อีกทั้ งเพ่ือรองรับกรอบขอ้ตกลงการคา้บริการของอาเซียน 
(AFAS) ท่ีก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องยกเลิกข้อจ ากัดในการให้บริการข้ามพรมแดน และข้อจ ากัดใน
สดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างชาติในธุรกิจบริการ การเปิดการคา้เสรีท าใหมี้สถาบนัการเงินจากต่างประเทศเขา้
มาเปิดด าเนินกิจการแข่งขันหรือเข้ามาถือหุ้นเพ่ิมข้ึน ธนาคารต่างชาติซ่ึงมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี
นวตักรรมบริการทางการเงินและการบริหารจดัการสูง ลูกคา้จึงมีทางเลือกเพ่ิมข้ึน ดงันั้นธนาคารออมสินใน
ฐานะท่ีเป็นสถาบนัการเงินท่ีก่อตั้งมานานของคนไทยตอ้งมีการพฒันาเพ่ือให้สามารถแข่งขนัในตลาดได ้การ
ท าก าไรอย่างย ัง่ยืนของธุรกิจบริการดว้ยการสร้างความภกัดีของลูกคา้ทั้งในดา้นทศันคติเชิงบวกและพฤติกรรม 
ซ่ึงจะท าให้ธนาคารสามารถรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เดิมไวไ้ดแ้ละสามารถขยายความสัมพนัธ์ไปยงัคน
ใกลชิ้ดของลกูคา้ดว้ย 
 
          วตัถุประสงค์ในการวิจัยคร้ังน้ี 1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2.เพ่ือศึกษาอิทธิพลและล าดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3.
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เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ท่ีมีผลต่อความภกัดีของ
ลกูคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจของลูกคา้ท่ี
มีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6.เพ่ือน าผลการวิจยัท่ีไดรั้บ
ไปพฒันาแผนการตลาดบริการของธนาคารต่อไป  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคิดด้านคุณภาพงานบริการ 
 

     ผูบ้ริโภคจะประเมินคุณภาพของการบริการ โดยเปรียบเทียบบริการท่ีคาดหวงักบับริการตามการรับรู้ว่ามี
ความสอดคลอ้งกนัมากเพียงไร การบริการท่ีมีคุณภาพจะเป็นการบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของ
ผูบ้ริโภค(Bolton and Drew, 1991) Parasuraman, Zeithami and Berry (1985) ได้ศึกษาถึงการประเมินคุณภาพ
ของการบริการตามการรับรู้ของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาบ่งช้ีว่า คุณภาพของการบริการ คือ การให้บริการท่ี
เป็นไปตามหรือสูงกวา่ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค และไดส้ร้างแบบจ าลอง Service Quality Gap Model  
 

     ปัจจัยก าหนดคุณภาพการบริการต้องวดัจากทั้ ง 5 องค์ประกอบ (Parasuraman et al.,1996 อา้งใน ชัย
สมพล, 2556) คือ 1) ความไวใ้จหรือความน่าเช่ือถือไดใ้นมาตรฐานการให้บริการ (Reliability) ปฏิบติัได้
ตามสญัญาตรงตามวตัถุประสงคข์องการบริการท่ีใหไ้วก้บัผูบ้ริโภค ภายในเวลาท่ีเหมาะสม เช่น การฝากเงิน
กบัธนาคารตอ้งมีการรักษาเงินในสมุดบญัชีให้อยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ ค านวณดอกเบ้ียไม่ผิดพลาด การ
บนัทึกขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง 2) ความมัน่ใจ (Assurance) เป็นการรับประกนัว่า พนกังานท่ีให้บริการมีความรู้ 
ความสามารถ และมีความสุภาพ มีจริยธรรมในการใหบ้ริการเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ลูกคา้ว่าจะไดรั้บการ
บริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภยั นอกจากน้ีอาจตอ้งรับประกนัถึงมาตรฐานขององคก์รดว้ย เช่น 
ISO 9001 หรือ รางวลัจากสถาบนัต่างๆ เช่น ธนาคารดีเด่น หรือผูบ้ริหารดีเด่น 3) ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
(Tangible) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ สภาพแวดลอ้ม ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
เหล่าน้ีนอกจากความสวยงามและความสะอาดแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงการใชง้านดว้ย 4) ความใส่ใจ (Empathy) 
เป็นความสามารถในการติดต่อส่ือสารและเขา้ใจลูกคา้ทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ เนน้การบริการและ
การแก้ปัญหาให้ลูกค้าเป็นรายบุคคล ตามวัต ถุประสงค์ ท่ี แตกต่างกัน  5) การสนองตอบลูกค้า 
(Responsiveness) ความเต็มใจพร้อมให้บริการทนัทีและใหค้วามช่วยเหลือเป็นอย่างดี ซ่ึงความรวดเร็วตอ้ง
มาจากพนกังานและกระบวนการในการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
2.2 แนวคิดด้านประชากรศาสตร์  

     ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั โดยความแตกต่างทางประชากรศาสต ์  
จะมี อิทธิพลต่อการส่ือสาร (พรทิพย์ วรกิจโภคาทร , 2529) การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้าน
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ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) การศึกษา 4) อาชีพ 5) ลักษณะครอบครัว ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคมวฒันธรรมช่วยอธิบาย
ความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย ลกัษณะประชากรศาสตท่ี์ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีต่างกนั
ดว้ย (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2538)    
 
2.3 แนวคิดด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค  

     พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคล จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก และ
พฤติกรรมภายใน (Sundel, 2004) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัการ
กระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก การซ้ือ การใช้ และการก าจดัส่วนท่ีเหลือของสินคา้หรือ
บริการต่างๆเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง พฤติกรรมภายนอกและภายในของผูบ้ริโภคเป็นผลมาจาก
อิทธิพลจากปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคและอิทธิพลจากปัจจยัภายนอก (ชูชยั สมิทธิไกร, 2553) การกระท าต่างๆท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาซ่ึงการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการ รวมทั้ ง
กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าว (Engle, Blackwell and Miniard, 1993 อา้ง
ใน ศุภร เสรีรัตน์, 2545) ดงันั้น การวิจยัผูบ้ริโภค (Consumer Research) จึงเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคของบุคคลท่ีครอบคลุมทั้งพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจ ปัจจยัภายในตวับุคคล 
เช่น การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและวิถีชีวิต หรือปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมและวฒันธรรม เช่น 
ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง และวฒันธรรมกลุ่ม 
 
     แบบจ าลองพฤติกรรมการซ้ือ  อธิบายการเกิดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยอาศยั S-R Theory แสดงใหเ้ห็นถึง
เหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulis) ท่ี
ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyer’s Black Box) ท่ีเปรียบเหมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิตหรือนกัการ
ตลาดไม่สามารถคาดคะเนได้เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ต่อส่ิงกระตุน้และเกิดความต้องการซ้ือหรือการตอบสนอง 
(Response) (Kotler and Amstrong, 1990) กระบวนการบริโภค จ าแนกเป็น 4 ขั้นตอน 1) การตดัสินใจซ้ือ 2) การ
ซ้ือ 3 ) การใช้ 4) การประเมินผลหลงัการบริโภค (ชูชัย, 2553) การประเมินผลหลงัการบริโภค เป็นขั้นตอน
สุดทา้ยของกระบวนการบริโภค โดยผูบ้ริโภคจะพิจารณาตดัสินวา่ คุณภาพของบริการท่ีไดรั้บนั้น ตรงกบัความ
คาดหวงัหรือไม่ หลงัจากการประเมินจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ โดยผลมาจากประสิทธิภาพ
การท างานของผลิตภณัฑ์ (Product Performance) และผลจากความคาดหวงั (Expectation) ผูบ้ริโภคจะมีความ
คาดหวงัล่วงหน้าเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างานของผลิตภัณฑ์ก่อนซ้ือโดยความคาดหวงัน้ีเกิดจาก
ประสบการณ์เดิม หรือจากการไดรั้บขอ้มูลผ่านการโฆษณาหรือการบอกเล่าจากบุคคลอ่ืน (Solomon, 2009) 
หากผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจหลงัจากการใชบ้ริการ จะมีโอกาสท าให้เกิดการซ้ือซ ้ า (Repeat Purchase) และ
หากการซ้ือซ ้ าเกิดข้ึนหลายๆ คร้ัง ดว้ยความพึงพอใจก็มีความเป็นไปไดอ้ย่างมากท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดความภกัดี 
ความรู้สึกผูกพนัทางจิตใจต่อตราสินคา้นั้น (Quester et al., 2007) การวิจยัของ Singh (1990) จ าแนกพฤติกรรม
การตอบสนองของผูบ้ริโภคหลงัเกิดความไม่พอใจออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) น่ิงเฉย (Passive) คิดเป็นร้อยละ 14 
เป็นกลุ่มท่ีเม่ือเกิดความไม่พึงพอใจจะน่ิงเฉยเน่ืองจากคิดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์อะไรจากการร้องเรียน 2) 
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ร้องเรียน (Voice) คิดเป็นร้อยละ 37 เป็นกลุ่มท่ีมีการร้องเรียนโดยตรงต่อผูผ้ลิตเน่ืองจากคิดว่าการร้องเรียนจะ
ท าให้สังคมไดรั้บประโยชน์ 3) โกรธเคือง (Irated) คิดเป็นร้อยละ 21 เป็นกลุ่มท่ีมีการตอบสนองในระดบัท่ี
มากกว่าการกระท าแบบส่วนตวั มีการร้องเรียนไปยงัผูผ้ลิตโดยตรง แต่ยงัไม่ถึงขั้นท่ีจะท าใหส้าธารณะรับรู้ 4) 
เคล่ือนไหว (Activists) คิดเป็นร้อยละ 28 เป็นกลุ่มท่ีมีการร้องเรียนเพ่ือท าให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงปัญหา 
เน่ืองจากเช่ือวา่การร้องเรียนจะท าใหส้ังคมไดรั้บประโยชน ์ 
 
2.4 แนวคิดด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 
     ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ปัจจยัทางการตลาด หรือตวัแปรทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมไดท่ี้บริษทัน ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Kotler, 
1997) ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps แบบเดิมสามารถน ามาใชไ้ดดี้กบัสินคา้ แต่ส าหรับธุรกิจบริการตอ้ง
ใหค้วาสนใจกบัปัจจยัตวัอ่ืนเพ่ิมเติม 
 
     ส่วนประสมทางการตลาดบริการ7Ps (Service Marketing Mix) ไดแ้ก่ 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์2) ดา้นราคา 3) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) ดา้นส่งเสริมการตลาด 5) ดา้นบุคคล 6) ดา้นกายภาพแลการน าเสนอ 7) ดา้น
กระบวนการ (Zeithaml and Bitner, 2000) เน่ืองจากธุรกิจธนาคาร เป็นธุรกิจประเภทให้บริการ ดังนั้ น
แนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาดา้นส่วนประสมทางการตลาด จึงใชแ้นวคิด 7Ps ของ Zeithaml and Bitner 
     ส่วนประสมการตลาดเป็นส่ิงส าคญัต่อการก าหนดกลยทุธ์ต่างๆ ดา้นการตลาดของธุรกิจท่ีจะตอ้งมีการจดั
ส่วนประสมแต่ละอย่างใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจของแต่ละอุตสาหกรรมท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินตอ้งทราบถึงล าดบัความส าคญัในมุมมองของลกูคา้เก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการเพ่ือการปรับปรุงพฒันาการบริการใหต้รงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลกูคา้ 
 
2.5 แนวคิดเกีย่วกบัความภักดีของผู้บริโภค 
 
     ความพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง อารมณ์แห่งความสุขและความรู้สึกคุม้ค่าท่ีไดใ้ชบ้ริการ 
ความรู้สึกนั้นน ามาซ่ึงความตอ้งการในการใช้บริการซ ้ า จนในท่ีสุดตอ้งการใช้บริการนั้นให้นานเท่านาน
ตราบเท่าท่ีความพอใจนั้นยงัคงอยู ่หรือคือความจงรักภกัดี (Customer Loyalty) (ชยัสมพล, 2556) 
 
     ความภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) เป็นโครงสร้างท่ีหมายรวมทั้งในเชิงจิตวิสัย อาทิ ความเช่ือถือ
ในองคก์รท่ีเลือกและในเชิงพฤติกรรม อาทิ การซ้ือซ ้าในบริการจากองคก์รเดิม หรือแนะน าบุคคลอ่ืนถึงขอ้ดี 
โดยองค์กรมกัไดรั้บผลประโยชน์ท่ีชดัเจนจากพฤติกรรมความภกัดีของลูกค้า (ชนิดา วนารักษส์กุล, 2552) 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ เป็นทศันคติเชิงบวกท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ จากการท่ีผูบ้ริโภคเรียนรู้วา่ตราสินคา้
สามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้ าใหมี้ความผกูพนักบัตราสินคา้ (Commitment) และมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือ
ซ ้ าในตราสินคา้เดิมในอนาคตอย่างต่อเน่ือง (วิลาสินี พิมพ์ไพบูลย์, 2544) จากนิยามความภกัดี พบว่าให้



 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3               1202  

ความส าคญัและสนบัสนุนการพิจารณาความภกัดีจากปัจจยัดา้นทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือประกอบกนั 
ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในแวดวงวิชาการและการตลาด 
 
     การวดัความภกัดีจากพฤติกรรมและทศันคติต่อตราสินคา้ คือสัดส่วนของการซ้ือตราสินคา้และทศันคติ
ต่อตราสินคา้ดงันั้น แนวโนม้ท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดความภกัดีตอ้งเร่ิมจากการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจทั้ง2
ดา้นควบคู่กนัไป ซ่ึงจะท าใหน้กัการตลาดทราบไดว้่าผูบ้ริโภคคนใดเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีความจงรักภกัดีอย่าง
แทจ้ริง และผูบ้ริโภคคนใดเป็นผูบ้ริโภคแบบไม่แทจ้ริง (Day, 1969 อา้งใน ชนิดา, 2552) การวดัความภกัดี
สามารถวดัไดจ้าก 2 ลกัษณะ คือ 1) การวดัเชิงพฤติกรรม (Behavioral Measurement) โดยวดัจากพฤติกรรม
ท่ีเป็นนิสัย จากการซ้ือซ ้ า การวดัแบบร้อยละดูจ านวนเปอร์เซ็นตข์องการซ้ือทั้งหมดว่าตราสินคา้ใดไดรั้บ
การซ้ือบ่อยท่ีสุด และวดัจ านวนของตราสินคา้ท่ีซ้ือ 2) การวดัเชิงทศันคติ (Attitudinal Measurement) เป็น
การวดัทางดา้นอารมณ์และความรู้สึกโดยวดัจากการท่ีผูบ้ริโภคค านึงถึงคุณค่าท่ีตอ้งเสียไปจากการเปล่ียนไป
ใชต้ราสินคา้อ่ืน (Switching Cost) กงัวลถึงความเส่ียงท่ีจะไดรั้บคุณภาพท่ีดอ้ยกว่าจากตราสินคา้อ่ืน เป็นการ
วดัท่ีท าให้ทราบพ้ืนฐานความภกัดีไดใ้นระดบัหน่ึง, วดัจากความพึงพอใจ (Satisfaction), วดัจากความชอบ 
(Linking of the Brand) เป็นการวดัจากอารมณ์ความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมีต่อสินค้ามากกว่าท่ีมีต่อคุณสมบัติ
กายภาพของสินคา้ โดยความช่ืนชอบน้ีมีตั้งแต่ระดบัช่ืนชอบ (Liking) เคารพ (Respect) เป็นมิตร (Friendship) 
และไวว้างใจ (Trust), วดัจากความผูกพัน (Commitment) คือวดัจากความรัก ความเช่ือมั่นของลูกค้า อาจ
พิจารณาประกอบกบัตวับ่งช้ีท่ีส าคญั เช่น จ านวนคร้ังท่ีผูบ้ริโภคเขา้มาติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัองค์กรและตรา
สินคา้ 

     ความภกัดีในธุรกิจบริการ มีองคป์ระกอบ 4 ประการดงัน้ี (Butcher, Sparks and O’ Callaghan, 2001 อา้งใน 
ชนิดา, 2552) 1) การบอกต่อท่ีดี สนับสนุนและแกต่้างให้กับบริการ (Advocate) 2) การต่อต้านการเปล่ียน
บริการ แม้ว่าจะถูกชักชวนหรือได้รับข้อเสนอท่ีดีกว่า (Stum and Thirty, 1991) ซ่ึงสอดคล้องกับ Oliver 
(1997) ท่ีกล่าววา่ความภกัดีเปรียบเหมือนการใหค้ ามัน่ท่ีจะซ้ือซ ้าและต่อตา้นการเสนอผลประโยชน์และราคา
ท่ีถูกกว่าจากคู่แข่ง 3) การแสดงตวัว่าเป็นเจา้ของบริการ 4) ความช่ืนชอบมากกว่า ในขณะท่ี Zeithaml, Berry 
and Parasuraman (1996) วดัพฤติกรรมลูกค้าจากความตั้ งใจ 4 ด้าน คือ 1) ความตั้ งใจบอกต่อ (Word -of 
Mouth Communication) พูดในส่ิงท่ีดีเก่ียวกบัองค์กรบริการกบัผูอ่ื้นหรือไม่ สนบัสนุนคนรู้จกัให้ใชบ้ริการ
หรือไม่ 2) ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) ลูกคา้พิจารณาตราสินคา้ขององค์กรเป็นรายแรกหรือไม่ ใช้
บริการมากข้ึนในปีต่อมาหรือไม่ 3) ความตั้งใจอนัเกิดจากความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา (Price Sensitivity) 
ลกูคา้ยินยอมท่ีจะจ่ายมากข้ึนใหก้บัองคก์รท่ีใชบ้ริการอยูห่รือไม่ จะเปล่ียนใจไปใชบ้ริการจากองคก์รอ่ืนท่ีให้
ราคาน่าสนใจกว่าหรือไม่ 4) ความตั้งใจว่ากล่าวติเตียน (Complaining Behavior) ลูกคา้จะติเตียนองค์กรท่ีใช้
บริการอยูก่บัลกูคา้รายอ่ืน หน่วยงานภายนอกหรือไม่เม่ือประสบปัญหากบัองคก์ร จะติเตียนกบัพนกังานของ
องคก์รโดยตรงหรือไม่ 
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2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

     จากการวิจยัของ นิตยา ชาญสายสาคร (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อ
รูปแบบการบริการธนาคารอตัโนมติั โดยใชแ้นวความคิดการรับรู้คุณภาพการบริการของผูบ้ริโภคตามมาตร
วัด  SERVQUAL ของ Parasuraman. et al., 1990) และปัจจัย ท่ี ใช้ว ัด คุณภาพการบริการตนเองผ่ าน
เทคโนโลยีต่างๆ (Annam and Yallapragada, 2006) การวดัความภกัดีต่อการบริการ ศึกษาดา้นพฤติกรรม
ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Bloomer et al., 1999) ร่วมกบั Pong และ Yee (2001) ใน4ปัจจยั คือ พฤติกรรม
การบอกต่อ, ความตั้งใจซ้ือ, ความอ่อนไหวต่อราคา, พฤติกรรมการร้องเรียน  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยศึกษากบักลุ่มประชากรชาย-หญิง อายรุะหว่าง 20-45ปี ท่ี
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage 
Sampling) แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 
1 ค าถามลักษณะประชากรศาสตร์  ส่วนท่ี 2  ค าถามเก่ียวกับการวดัความพึงพอใจในการบริการซ่ึง
ประกอบดว้ยความคาดหวงัและการรับรู้ท่ีไดรั้บจริง ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการวดัความภกัดีต่อการบริการ
ธนาคารอตัโนมติั ผลสรุปงานวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธนาคารอัตโนมติัโดยเฉพาะด้านความน่าเช่ือถือ ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัต่อการเอาใจใส่จาก
พนกังานใหบ้ริการของธนาคารในการตอบขอ้ซกัถามและแกปั้ญหาเก่ียวกบัธุรกรรมต่างๆในระดบัท่ีสูงกว่า
ธุรกิจบริการอ่ืนๆ ความถ่ีในการใชบ้ริการไม่มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูบ้ริโภค ความพึงพอใจและ
ความภกัดีไม่มีความสัมพนัธ์กนั เพราะความภกัดีท่ีเกิดข้ึนในการใชบ้ริการธนาคารอตัโนมติัเป็นความภกัดี
เทียม เน่ืองจากมีผูใ้ห้บริการจ านวนมากและรูปแบบการบริการไม่แตกต่างกนั ท าใหผู้บ้ริโภคมีการเปล่ียน
พฤติกรรมการใชบ้ริการไปเร่ือยๆ ตามการพฒันาของอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพ่ือหาจุดท่ีคุม้ค่าท่ีสุด 
 
     มะลิวรรณ ช่องงาม (2553) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ กรณีศึกษา
โรงแรมในจังหวดัปทุมธานี โดยศึกษาความสัมพันธ์ด้านความพึงพอใจ ด้านภาพลกัษณ์และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ มีกรอบแนวคิดตวัแปรตน้ คือ ความพึง
พอใจ ภาพลกัษณ์ การส่งเสริมการตลาด และตวัแปรตามคือ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ ใชแ้บบสอบถาม 400 ชุด ใชS้PSS ประมวลผล สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติท่ีใช้ตรวจสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสถิติ Pearson Correlation ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ยอมรับทั้ง 3 ขอ้ สัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ โรงแรมตอ้งให้ความส าคัญกบั
พนกังานขายเน่ืองจากเป็นคนท่ีติดต่อกบัลูกคา้ สามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ นอกจากน้ีตอ้งหากล
ยุทธ์ในการส่งเสริมการขายด้วยการเป็นพนัธมิตรกบั Agent Tour ควรมีการโฆษณาทางWebsite เพ่ือให้
ลกูคา้ไดรั้บขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
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           ผลการศึกษาคร้ังน้ีไดก้รอบแนวคิด จากทฤษฎีประชากรศาสตร์ ทฤษฎีคุณภาพงานบริการ ทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทฤษฎีความพึงพอใจ และทฤษฎีความจงรักภกัดีของลูกคา้ เพ่ือน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการวิจยัไปพฒันาการบริการของธนาคารออมสิน เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิมและเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ 
พร้อมทั้งน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
และลักษณะความต้องการของลูกค้าเพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดี เพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนัและผลก าไรในระยะยาวอยา่งย ัง่ยืน  
 

3. วธิีการศึกษา 
      
     โดยการทบทวนวรรณกรรมและมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและหากรอบแนวความคิดตวัแปรท่ีมีผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้า มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพบริการและส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Appoach) 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรอิสระ 

 

ตวัแปรส่งผา่น 

 

 

ตวัแปรตาม 

รูปที ่1 กรอบแนวคิด 
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ประชากรท่ีศึกษาคือ ลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชวิ้ธีก าหนดขนาดตวัอยา่ง
ดว้ยการค านวณจากสูตร โดยใชก้ารก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2545) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีค านวณ
ไดมี้ขนาดเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง และเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการเกบ็ขอ้มูลและการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตวัอย่างท่ีอาจเกิดข้ึน จึงก าหนดขนาดตวัอย่างเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 400คน 
ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แหล่งท่ีมาของข้อมูลส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 1.ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารอา้งอิงต่างๆ ผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ผลงานวิจยัจากผูท่ี้เคยท าวิจยัเร่ืองท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากบทความ หนงัสือ
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลประกอบงานวิจยัและสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2.
ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยใชแ้บบสอบถามมาตรวดั 7 ระดบั เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบบสอบถามท่ีใชผ้่านการ
ทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity)ในเบ้ืองต้น โดยปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย พิจารณา
เก่ียวกบัความเท่ียงตรงของขอ้ค าถาม โดยตรวจสอบความสอดคลอ้งและความครอบคลุมหัวขอ้ปัญหาและ
วตัถุประสงค์ในการท าวิจัยและน าขอ้ควรแก้ไขมาปรับปรุงและท าการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) จากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คนเป็นขอ้สรุปโดยใช้ดชันีความสอดคลอ้ง
ระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ (Index of Items Objective Congruency : IOC) ท าการตรวจสอบความ
เช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Method) ดว้ยการน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 30 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับงานวิจยั
คร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลตามหลกัการน าเสนอดว้ย
รูปแบบกราฟและตารางแสดงผลการวิจยั สถิติท่ีใช้ในการวิจยัคือ 1.สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียในการอธิบายขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างและขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการของธนาคารออมสินของกลุ่มตัวอย่าง 2.สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ใช้สถิติทดสอบ 
Independent Samples t-test วิเคราะห์ความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ
,ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Varience : ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการ
ใช้บริการตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละอาชีพ และใชก้ารวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และการส่งผลของตวัแปร 
โดยศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพบริการและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและ
ความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปัจจยัดา้นคุณภาพบริการท า
การเก็บขอ้มูลความคิดเห็นดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารออมสินจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยแบ่งออกเป็น 
5ดา้น ไดแ้ก่ ความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ,ความมัน่ใจในบริการ,การเป็นรูปธรรมจบัตอ้งได,้ความใส่ใจ
และการสนองตอบลูกคา้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการเก็บขอ้มูลความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์,ดา้นราคา,ช่องทางการจดัจ าหน่าย,การส่งเสริมการตลาด,ดา้น
กายภาพการน าเสนอ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการของธนาคารออมสิน 
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4. แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป 
 
     จากการทบทวนวรรณกรรมในการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดศึ้กษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวความคิด
ส าหรับเร่ือง คุณภาพบริการและส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกค้า
ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ การ
วดัคุณภาพบริการ 5 องคป์ระกอบ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ความพึงพอใจของลูกคา้ตามความ
คาดหวงั-การรับรู้ และการวดัความจงรักภกัดีของลกูคา้ดา้นพฤติกรรมและทศันคติ จากการศึกษาสามารถตั้ง
ขอ้สมมติฐานไดด้งัน้ี 1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 2) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความพึงพอใจ 3) ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการมีผลต่อความพึงพอใจ 4) 
ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการมีผลต่อความจงรักภกัดีของลกูคา้ 5) ความพึงพอใจมีผลต่อความจงรักภกัดี 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการเข้าใช้บริการกบัความพงึพอใจต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของผู้ใช้บริการศูนย์บริการโตโยต้ามหานคร ในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
Relationship between Behaviors with Satisfaction in Marketing Mix on Car 

service user of Toyota Mahanakorn Car Center in Bangkok and Boundary. 
      ประภัสสร ค าแผ่นไชย 1 และ ดร.นิออน ศรีสมยง2  

Prapassorn Kampanchai and Dr.Niorn Srisomyong 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของศูนย์บริการโตโยต้ามหานคร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกับระดับความพึงพอใจดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคือลูกค้าของศูนย์ฯ  200 ราย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อความ
สะดวกสบายของบริเวณแจง้ซ่อม ค่าบริการ ท าเลท่ีตั้ง การใหส่้วนลด ความเช่ียวชาญ ความสะอาด และการ
ช้ีแจงรายละเอียดของพนกังาน มากท่ีสุด ทั้งน้ี พบว่า พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการทั้งหมด ยกเวน้ จ านวนคร้ัง
และวนัเวลาท่ีเข้าใช้บริการ ท าให้ความพึงพอใจในความส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการใช้บริการ, ความพึงพอใจ, ส่วนประสมการตลาดบริการ 
 

Abstract 
The study aimed to study on behaviours of car service use of Toyota Mahanakorn Car Centre including 
marketing mix satisfaction and relationship between these. Collected data from 200 service users. The 
results showed that, the strongest satisfactions were: comfortably of front, suitable price, located, 
discount, skill, cleanness and explain of servicer. The most behaviour factors excluding frequency and 
date of services use influenced on level of marketing mix satisfaction. 
 

Key words: Behaviors of service use, satisfaction, marketing mix 
 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: pra.pas.sorn@hotmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 
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บทน า 
 
1) ที่มาและความส าคัญ 
     ในธุรกิจการแข่งขนัของรถยนตใ์นปี 2555 ท่ีผ่านมา จะเห็นไดว้า่มีการกระตุน้ยอดขาย เน่ืองจากมีการใช้
สิทธ์ิตามโครงการถยนตค์นัแรกเป็นจ านวนมาก ท าให้กลยุทธ์ในปี 2555 ธุรกิจยานยนตใ์ชก้ลยุทธ์ต่อสู้กนั
กนัอย่างครบวงจร มีการทุ่มงบประมาณกบัการท าตลาดเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั ส่วนในปี 2556 
ธุรกิจรถยนต์ได้ชะลอตัวลง และหันมาจับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม )Niche Market) หรือต้องหา Segment 
ใหม่ๆ มากข้ึน นัน่คือ การให้บริการดา้นการบ ารุงรักษา ให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นเจา้ของ
รถยนตค์นัแรกท่ีมีจ านวนมากในช่วงปีก่อนหนา้น้ี การหนัมาใหค้วามสนใจกบัการใหบ้ริการบ ารุงรักษาเพ่ือ
ทดแทนการหดตัวของยอดการจ าหน่ายรถยนต์จึงท าให้เกิดการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึนในตลาดการ
ใหบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนตต่์างๆ  
 
     ปัจจุบนัการใหค้วามส าคญักบัการบริการเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีศูนยบ์ริการรถยนตต่์างๆ เนน้ย  ้าและตอ้งการ
พฒันาบริการใหเ้กินความคาดหวงัแก่ลูกคา้ เพ่ือท าให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดและ
กลบัมาใชบ้ริการในระยะยาว หากมองในอีกมุมหน่ึง การดึงใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการในศูนยม์ากข้ึนกเ็ท่ากบั
เป็นการเพ่ิมรายไดท่ี้นอกเหนือไปจากมาร์จ้ินการขายรถ ศูนยบ์ริการรถยนตใ์ดท่ีสามารถสร้างความแตกต่าง
และเป็นหน่ึงทางดา้นการบริการได ้ก็ย่อมท่ีจะรักษาฐานลูกคา้ไวใ้ห้กลบัมาใช้บริการอีก รวมถึงดึงลูกคา้
ใหม่ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
 
     การศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการของกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ 
และศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการกบัระดบัความพึงพอใจดงักล่าว จึงเป็นประเด็น
ท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงพฒันาการให้บริการของศูนยฯ์ ใหมี้ประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้มากยิ่งข้ึน 
อนัจะเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัภายในธุรกิจศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีเพ่ิมจ านวนมากข้ึนใน
ปัจจุบนั 
 

2) วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
(1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการโตโยตา้มนคร 
(2) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร 
(3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการกบัระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการโตโยตา้มหานคร 
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3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือน าผลการศึกษาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการบริหารงานศูนยบ์ริการให้มีประสิทธิภาพ  และสร้าง

ความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้มากยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละผลประกอบการใหดี้ข้ึนต่อไป รวมทั้งเป็นประโยชน์
ต่อการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัภายในธุรกิจศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์เพ่ิมจ านวนมากข้ึนในปัจจุบนั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

1)  พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

     Kotler (1997, อา้งอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ, 2552) กล่าวไวว้่า การค้นหาค าตอบเก่ียวกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค สามารถท าไดโ้ดยใชค้ าถาม 6W1H ซ่ึงประกอบไปดว้ย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who 
is in the target market?) ผูบ้ริโภคเขา้ใชบ้ริการอะไร (What does the consumer buy?) ท าไมผูบ้ริโภคจึงเขา้
ใช้บริการ (Why does the consumer buy?) ใครมีส่วนร่วมในการเข้าใช้บริการ (Who participates in the 
buying?) ผูบ้ริโภคใช้บริการเม่ือใด (When does the consumer buy?) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the 
consumer buy?) และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) เป็นตน้ 
 

2)  แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 
 

     กลยทธ์ุการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7P s) ท่ีมีผลต่อการเขา้ใช้บริการของผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) กระบวนการให้บริการ  (Process) บุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) การสร้างและการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) ส่วนประกอบทุกตัวมีความส าคัญ ข้ึนอยู่ว่าวางกลยุทธ์         
โดยเน้นน ้ าหนักท่ีปัจจัยใดมากกว่าเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย (ธนวรรณ        
แสงสุวรรณ และคณะ, 2547)  
 

3)  แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
 

     ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกท่ีอยู่ภายในจิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นไปไดท้ั้ งทางบวกและทางลบ 
ข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดบา้ง (วิรุฬ พรรณเทวี, 2542) ซ่ึงสามารถแสดงออกมา
ในลกัษณะของการกระท าและสามารถตอบสนองตามความตอ้งการของบุคคลได ้(ทวีพงษ ์หินค า, 2541) 
ส าหรับในธุรกิจบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้มกัจะไดรั้บอิทธิพลจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพนกังาน
ให้บริการและลูกคา้ ท่าทางและท่าทีของพนักงานบริการท่ีแสดงต่อลูกคา้ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีให้เกิดความพึง
พอใจของลกูคา้ (ปราณี คูเจริญไพศาล และนงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2545) 
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4)  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการและคุณภาพการให้บริการ 
 

     การบริการ คือ กระบวนการน าเสนออตัถประโยชน์หรือคุณค่า หรือสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน(Intangible Good) 
ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการโดยผ่านกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีผูใ้ห้บริการมอบให้กบัผูรั้บบริการ (พิภพ อุดร, 
2547) ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ จนน าไปสู่ความพึงพอใจได ้(ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2547) 
 
นอกจากน้ี Lovelock and Wright )1996 อา้งใน อดุลย ์จาตุรงคกุล ,2546: 4) ไดใ้ห้ความหมายของการ

บริการ ว่าเป็นการปฏิบติัท่ีฝ่ายหน่ึงให้กบัฝ่ายอ่ืน แมว้่ากระบวนการ (Process) อาจผูกพนักบัตวัสินคา้ แต่
การปฏิบัติงานนั้น เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ และไม่สามารถครอบครองได้ และบริการเป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสร้างคุณค่าและจดัหาประโยชน์ (Benefit) ให้แก่ลูกคา้ในเวลาและสถานท่ีเฉพาะ
แห่ง อนัเป็นผลมาจากการท่ีผูรั้บบริการหรือผูแ้ทนน าเอาความเปล่ียนแปลงมาให้ ส่วน Zeithaml  and 
Parasuraman (1990) กล่าวถึงคุณภาพของการให้บริการว่า คุณภาพเป็นส่ิงท่ีเกิดจากความคาดหมายของ
ลูกคา้หรือผูรั้บบริการท่ีมีต่อบริการนั้น คุณภาพจึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัของลูกคา้ใน
ลิตภณัฑห์รือบริการ กบัการรับรู้ท่ีแทจ้ริงท่ีมี โดยหากลูกคา้หรือผูรั้บบริการเห็นว่าผลิตภณัฑ์หรือบริการ
เหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดและตรงตามท่ีคาดหวงั กถื็อไดว้า่ผลิตภณัฑห์รือบริการดงักล่าวมีคุณภาพนัน่เอง  
 

5)  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

     จากการทบทวนงานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่างานวิจยัส่วนใหญ่จะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือรถยนต ์ซ่ึงเป็น
สินคา้ท่ีจดัตอ้งได ้แต่ผลการศึกษาพบว่า การใหบ้ริการเป็นปัจจยัส่วนหน่ึงท่ีท าใหก้ลุ่มเป้าหมายเลือกจะซ้ือ
รถจากศูนยบ์ริการเหล่านั้น เช่น การศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครปริมณฑล :กรณีศึกษารถไฮบริดโตโยตา้ (กนกกร กิจแกว้, 2555) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภครถยนต์
นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจมากเป็นอนัดบัหน่ึงคือ ความสะดวกรวดเร็วกบัการบ ารุงรักษาอย่าง
เร่งด่วน การบริการดว้ยท่าทาง หน้าตา ยิ้มแยม้แจ่มใส มีส่ือหลายช่องทางให้ลูกคา้ไดรั้บข้อมูลข่าวสาร 
สถานท่ีดูดีโออ่า น่าเขา้ไปใชบ้ริการ ส่วนการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจและการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถกระบะของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ (นิธิ
พล นบัสิบ, 2555) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถกระบะมากท่ีสุด 
ตามดว้ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส าหรับการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนต์นั้น ผลการศึกษาพบว่า ศูนยบ์ริการรถยนตช์ั้นน าส่วน
ใหญ่เลือกท่ีจะให้ความส าคัญกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าจากบริการท่ีได้รับ ในด้านการ
ใหบ้ริการโดยบุคลากร และดา้นการออกแบบสถานท่ีเพ่ือใหลู้กคา้สามารถสัมผสัผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้า 
เช่นเดียวกบัผลการศึกษาเร่ือง การบริหารประสบการณ์ของลกูคา้ในธุรกิจรถยนต ์(ราชวฒัน ์ศรทิพย,์ 2550) 
รวมทั้ง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ือง ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการศูนยบ์ริการ กรณีศึกษา 
ศูนยบ์ริการ บริษทั อีซูซุหาดใหญ่ จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ท่ีพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในคุณภาพ
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บริการจะมีความพึงพอใจในในระดบัสูงเก่ียวกบัส่ิงสมัผสัไดใ้นการบริการ ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจการ
ตอบสนองการใหค้วามมัน่ใจและการดูแลเอาใจใส่ (ปรีชา สุวรรณะ, 2556) ในขณะท่ีผลการศึกษาของ เร่ือง 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีลา้งและท าความสะอาด
รถยนตใ์นพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรีของผูบ้ริโภค  ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย
ท่ีสาคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งและความสะดวกสบายในการเขา้ใชบ้ริการ (ดนุพล อธิธรรมพิทกัษ,์ 2556) 
 

วธิีการศึกษา 
 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ลูกคา้ของศูนยบ์ริการรถยนตโ์ตโยตา้มหานคร ซ่ึงน ารถเขา้มาใชบ้ริการ

ตรวจเช็คระบบต่างๆ โดยจ านวนลูกคา้เฉล่ียทั้งปีคือ  8,922 ราย ในการก าหนดจ านวนตวัอยา่งอา้งอิงการสุ่ม
จ านวนตวัอย่างจากจ านวนประชากรของ Krejcie and Morgan (1970) ท าให้จ านวนตวัอย่างท่ีตอ้งรวบรวม
เคือ  368  ตวัอยา่ง แต่สามารถเกบ็รวมรวมขอ้มูลไดเ้พียง 200 ราย )ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน ±5%) เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัดา้นเวลา  

 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชแ้บบสอบถาม )Questionnaire) ท่ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี1 เป็นส่วน
ของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการศูนยบ์ริการโตโยตา้ และส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดบริการทั้ ง 7 ด้าน โดยผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลในศูนย์บริการโตโยต้ามหานครในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งส้ิน 13 สาขา  
 
     การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา )descriptive 
statistic) จะใชก้ารแจกแจงค่าความถ่ี และค่าร้อยละ) เพ่ืออธิบายลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามและใชค่้าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน เพ่ือแสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยอ่ืนๆ 2) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  ใช้วิธีการประมวลผล ANOVA ในการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการฯ 
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
1) พฤติกรรมการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการศูนย์บริการโตโยต้ามานคร 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ถเก๋งเป็นประจ า  มีความถ่ีในการใชบ้ริการศูนยป์ระมาณ 3- 4 คร้ังต่อปี 

เพ่ือบ ารุงรักษา/ตรวจเช็คระยะตามปกติ โดยค านึงถึงท าเลท่ีตั้งของศูนยบ์ริการเป็นหลกั ส่วนใหญ่มาใช้
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บริการใน คือ วนัเสาร์ / อาทิตย/์ นกัขตัฤกษ ์เวลา 8.00-12.00 น. เน่ืองจากอาจเป็นช่วงเวลาท่ีวา่งเวน้จากการ
ท างาน และส่วนใหญ่มกัตดัสินใจใชบ้ริการดว้ยตนเอง โดยค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 3,001 – 5,000 บาท สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ปรีชา สุวรรณะ (2556) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ
ศูนยบ์ริการ: กรณีศึกษา ศูนยบ์ริการ บริษทั อีซูซุหาดใหญ่ จากดั ( ส านกังานใหญ่) พบวา่ ลกูคา้ส่วนใหญ่จะ
มาใชบ้ริการตรวจเช็คระยะตามปกติ โดยค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ถึงสถานท่ีใหบ้ริการ 

 
2) ระดับความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อศูนย์บริการโตโยต้ามหา
นคร จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 

     1) ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในความสะดวกสบายของบริเวณแจง้ซ่อม มาก
ท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปรีชา สุวรรณะ (2556) ท่ีพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่จะมีความพึง
พอใจในส่ิงสัมผสัไดใ้นการบริการของบริษทั ซ่ึงส่ิงท่ีผูใ้ช้บริการสามารถสัมผสัไดเ้ม่ือเขา้มาใช้บริการ
ภายในศูนย ์ไดแ้ก่ ความโอ่โถง การจดัใหมี้นัง่พกั เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกและผอ่นคลายแก่ผูม้าใชบ้ริการได ้

     2) ด้านราคา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของราคาค่าบริการของ
ศูนยบ์ริการ มากท่ีสุด ซ่ึงตามแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ (7P s) ท่ีอธิบายว่ากลยุทธ์การตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7P s) ท่ีมีผลต่อการเขา้ใช้บริการของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยปัจจยัท่ี
ส าคัญคือ  ปัจจัยดัานราคา (Price) ซ่ึงธุรกิจต้องมีกลยุทธ์การตั้ งราคาต้องได้รับการยอมรับจากตลาด
เป้าหมายและสูก้บัคู่แข่งได ้(ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547) 

     3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในความสะดวกของท าเลท่ีตั้งของ
ศูนยบ์ริการในการเดินทางมาใชม้ากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดนุพล อธิธรรมพิทกัษ ์(2556) ท่ี
พบว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาหน่ายท่ีกลุ่มเป้าหมายใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งและความ
สะดวกสบายในการเขา้ใชบ้ริการ ทั้งน้ี เน่ืองจาก ปัญหาการจราจรท่ีคบัคัง่ในปัจจุบนั ท าให้ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่เนน้ค านึงถึงท่ีตั้งของงจุดมุ่งหมาย ท่ีตอ้งอยูใ่กลแ้ละเดินทางสะดวก  

     4) ดา้นการส่งเสริมการจดัจ าหน่าย พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในส่วนลด 25% ส าหรับผูถื้อ
บตัรวีซ่าแพตทินมัโตโยตา้ธนาคารกรุงเทพ มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดนุพล อธิธรรมพิทกัษ ์
(2556) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัท่ีสุดไดแ้ก่ กิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย เช่น คูปองลา้งรถในราคาพิเศษ บตัรสะสมเพ่ือใชล้า้งรถคร้ังต่อไป ซ่ึงจะเป็นการจูงใจใหผู้บ้ริโภคเขา้มา
ใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองมากข้ึน 

     5) ดา้นบุคลากร พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในความเช่ียวชาญของช่างในการแกไ้ขปัญหา 
มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดนุพล อธิธรรมพิทักษ์ (2556) ท่ีพบว่า ปัจจยัด้านบุคคลหรือ
พนักงานท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคัญท่ีสุด ได้แก่ ความรู้และความช านาญของผูใ้ห้บริการ ซ่ึงจะท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความมัน่ใจในบริการท่ีจะไดรั้บวา่มีคุณภาพและสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาของตนได ้
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     6) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจใน ความ
สะอาดของศูนยบ์ริการ มากท่ีสุด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก ลกัษณะทางกายภาพเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถ
สมัผสัและเขา้ถึงไดก่้อนเป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ราชวฒัน ์ศรทิพย ์(2550) พบวา่ การ
ท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจจากบริการท่ีไดรั้บ ประเด็นท่ีส าคญัคือ การออกแบบสถานท่ีเพ่ือให้ลูกคา้
สามารถสมัผสัผา่นประสาทสมัผสัทั้งหา้ จนก่อใหเ้กิดความพึงพอใจนั้น เป็นประเดน็ท่ีส าคญัท่ีสุด 

     7) ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการแจกแจงรายการซ่อม / 
ตรวจเช็คของศูนยบ์ริการ มากท่ีสุด ทั้งน้ี การแจกแจงรายละเอียดใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ วา่จะมีการปรับเปล่ียน
หรือเช็คส่วนใดของรถบา้ง ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีความมัน่ใจและเขา้ใจชดัเจนมากข้ึนก่อนท าการซ่อม/
ตรวจเช็ค สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดนุพล อธิธรรมพิทกัษ ์(2556) ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการท่ี
ผูบ้ริโภคใหค้วามท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การใหค้วามมัน่ใจในความปลอดภยัของทรัพยสิ์นและรถยนตข์องลูกคา้ 

 
1) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าใช้บริการกบัระดับความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาด

บริการของผู้ใช้บริการศูนย์บริการโตโยต้ามหานคร 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีประเภทรถยนตท่ี์แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการดา้นผลิตภณัฑ ์ในประเด็นความทนัสมยัของอุปกรณ์ เคร่ืองมือภายในศูนยบ์ริการท่ีแตกต่างกนั โดย
ผูใ้ช้บริการท่ีใช้รถยนต์ประเภทกระบะ (CAB) จะมีระดบัความพึงพอใจท่ีสูงกว่า ผูใ้ช้บริการท่ีใช้รถรถ
กระบะ 4 ประตูและรถตู ้ และผูใ้ช้บริการท่ีใช้รถยนต์ประเภทรถตู้ จะมีระดับความพึงพอใจท่ีต ่ ากว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีใชร้ถเก๋ง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปราณี คูเจริญไพศาล และ นงลกัษณ์ วิรัชชยั ( 2545 ) ท่ี
กล่าวว่า ในธุรกิจบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้มกัจะไดรั้บอิทธิพลลกัษณะของการบริการท่ีปรากฏให้
เห็นอย่างชดัเจน รวมทั้ง ประเด็นเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้น ามาใหบ้ริการ ตอ้งมีความพร้อมและทนัสมยั 
ทั้งน้ี การท่ี โดยผูใ้ชบ้ริการท่ีใชร้ถยนตป์ระเภทกระบะ (CAB) จะมีระดบัความพึงพอใจท่ีสูงกวา่ ผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีใชร้ถรถกระบะ 4 ประตูและรถตู ้อาจเน่ืองมาจากผูใ้หบ้ริการเห็นว่าเคร่ืองมืออุปกรณ์มีความทนัสมยัและ
เพียงพอสามารถตอบสนองความต้องการใช้บริการแก่รถกระบะ (CAB) ของตนแลว้ในระดับหน่ึง แต่
ส าหรับผูใ้ชบ้ริการท่ีใชร้ถยนต์ประเภทรถตู ้จะมีระดบัความพึงพอใจท่ีต ่ากว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีใชร้ถเก๋ง อาจ
เน่ืองมาจากเห็นว่าศูนยบ์ริการความมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ส าหรับการซ่อม/ตรวจเช็ครถยนตป์ระเภทรถตูท่ี้มี
ความพร้อมและทนัสมยัมากกวา่น้ี 
 
     สมมติฐานท่ี 2 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นบุคลากร ในประเดน็ความมีอธัยาศยัของพนกังานตอ้นรับภายในศูนยบ์ริการ โตโยตา้ม
หานครในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีไม่แตกต่างกนั  ซ่ึง ทั้งน้ี อาจเน่ืองมากจาก พนกังานตอ้นรับ
ภายในศูนยมี์การปฏิบติัหรือใหบ้ริการต่อลกูคา้อย่างมีมาตรฐาน ไม่ว่าลูกคา้จะเป็นลูกคา้ประจ าหรือขาจร ก็
จะไดรั้บการบริการท่ีไม่แตกต่างกนั จึงท าให้ผูท่ี้มีจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
ความมีอธัยาศยัของพนกังานตอ้นรับไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กนกกร กิจแกว้ (2556 ) 
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ท่ีพบว่า การบริการของพนกังานดว้ยท่าทาง หนา้ตา ยิ้มแยม้แจ่มใส นอกเหนือจากคุณภาพการบริการดา้น
อ่ืนๆ จะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
     สมมติฐานท่ี 3 เหตุผลท่ีน ารถเขา้ใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้านส่งเสริมการจดัจ าหน่าย  ในประเด็นบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี 24 รายการ
ภายในศูนยบ์ริการ ท่ีแตกต่างกัน โดยกลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีมีเหตุผลท่ีน ารถเข้าใช้บริการ คือ บ ารุงรักษา/
ตรวจเช็คระยะตามปกติ จะมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจฯ สูงกว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเหตุผลในการใช้บริการ คือ 
เปล่ียนช้ินส่วนหรืออะไหล่ฟรีภายใตเ้ง่ือนไขการรับประกนั ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากกลุ่มท่ีน ารถมาใชบ้ริการ
บ ารุงรักษา/ตรวจเช็คระยะตามปกติ จะไดรั้บผลประโยชน์จากการส่งเสริมการจดัจ าหน่ายโดยการตรวจเช็ค
ระยะฟรี 24 รายการดังกล่าว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดนุพล อธิธรรมพิทักษ์ (2556) ท่ีพบว่า
พฤติกรรมการใช้บริการในดา้นลกัษณะการเลือกใช้บริการ ส่วนหน่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากกิจกรรมการ
ส่งเสริมการตลาดของผูใ้ห้บริการด้วย ในขณะท่ีผูท่ี้มาใช้บริการ เปล่ียนช้ินส่วนหรืออะไหล่ฟรีภายใต้
เง่ือนไขการรับประกนั ส่วนใหญ่ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือมาตรวจเช็คระยะเท่านั้น แต่มีการเปล่ียนช้ินส่วน
หรืออะไหล่ และถึงแมจ้ะใหบ้ริการฟรีแต่ก็มีเง่ือนไขภายใตก้ารรับประกนัอีกดว้ย ซ่ึงอาจมีการจ่ายส่วนต่าง
หรือหากไม่ไดอ้ย่าภายใตเ้ง่ือนไขการรับประกนัก็อาจท าใหผู้ใ้ชบ้ริการตอ้งจ่ายค่าบริการท่ีสูงกว่ากลุ่มผูม้า
ตรวจเช็คระยะตามปกติ 
 
     สมมติฐานท่ี 4  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเกณฑท่ี์ส าคญัท่ีสุดท่ีใชพิ้จารณาน ารถเขา้ใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนั ความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ ในประเด็นความรวดเร็วในการ
ให้บริการภายในศูนยบ์ริการ ท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีค านึงถึง ท าเลท่ีตั้งของศูนยบ์ริการ และ 
ความทันสมยัของอุปกรณ์/ เคร่ืองมือ เป็นส าคัญจะมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจฯ ต ่ากว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการท่ี
ค านึงถึง ความช านาญของช่าง  ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากกลุ่มผูท่ี้ค  านึงถึงความช านาญของช่างเป็นส าคญั มกั
ตอ้งการไดรั้บการใหบ้ริการท่ีดีและมีคุณภาพท่ีสุดจากช่างผูช้  านาญการ โดยไม่รีบร้อนหรือตอ้งการใหเ้สร็จ
แบบร่วงด่วนทันใจ ในขณะท่ีผูท่ี้ค  านึงถึง ท าเลท่ีตั้ งของศูนย์บริการ และ ความทันสมัยของอุปกรณ์/ 
เคร่ืองมือ เป็นส าคัญอาจต้องการความรวดเร็วในการให้บริการจากท าเลท่ีตั้ งท่ีสะดวกและเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยัมากกว่า ซ่ึงปัจจยัดา้นความรวดเร็วของการใหบ้ริการ ถือเป็นหวัใจส าคญัอย่างหน่ึงในส่วนประสม
การตลาดบริการ (7P s) (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547) ซ่ึงจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจและ
ประทบัใจในท่ีสุด  
 
     สมมติฐานท่ี 5 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีวนัท่ีสะดวกจะน ารถเขา้มาใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ประเด็น วนั-เวลาเปิดท าการของศูนยบ์ริการ
ภายในศูนยบ์ริการโตโยต้ามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีไม่แตกต่างกนั ทั้ งน้ี อาจ
เน่ืองมาจากการก าหนดเวลาเปิดท าการของศูนยบ์ริการดงักล่าว ท าให้กลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีไม่ว่าจะท่ีมีวนัท่ี
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สะดวกจะน ารถเข้ามาใช้บริการเวลาใด ก็มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน โดยจะเลือกมารับบริการใน
ช่วงเวลาท่ีตนเองสะดวกมากกวา่ 
 
     สมมติฐานท่ี 6  ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน ารถเข้ารับบริการท่ีใช้พิจารณาน ารถเข้าใช้บริการ ท่ี
แตกต่างกนั ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ประเด็นบรรยากาศโดยรวมของห้องพกัรับรองภายในศูนย์บริการท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มผูใ้ช้บริการท่ี
ตดัสินใจใชบ้ริการดว้ยตนเองและกลุ่มท่ีเพ่ือนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ จะมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจฯ สูงกว่า
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีคนรัก/สามี/ภรรยา และครอบครัว/ญาติ ร่วมตดัสินใจ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก ผูท่ี้ตดัสินใจ
ดว้ยตนเองหรือเพ่ือนร่วมตดัสินใจ จะไม่คาดหวงัต่อลกัษณะทางกายภาพหรือบรรยากาศสถานท่ีใหบ้ริการ
มากนกั ในขณะท่ีผูท่ี้มีบุคคลในครอบครัว/ญาติ และคนรัก/สามี/ภรรยา ร่วมตดัสินใจนั้น จะใหค้วามส าคญั
กบัส่ิงอ านวยความสะดวกพอสมควร เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นต่างๆ ระหว่างรอของ
ผูติ้ดตามท่ีเป็นบุคคลในครอบครัว 
 
     สมมติฐานท่ี 7  ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อคร้ังท่ีแตกต่างกัน ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ดา้นราคา ในประเด็นความเหมาะสมของราคาค่าอะไหล่ของศูนยบ์ริการท่ีแตกต่างกนั โดย
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ัง 1,001 – 3,000 บาท จะมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่ากว่า 
กลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อคร้ัง 5,001 – 7,000 บาท  และ 7,000 บาทข้ึนไป ซ่ึงอาจ
กล่าวไดว้่า ผูท่ี้มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อคร้ังต ่านั้น เกิดจากความตอ้งการประหยดัและจะเลือกใช้
บริการเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น ในขณะท่ีผูท่ี้มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 5,000 บาทข้ึนไป ตอ้งการไดรั้บการบริการท่ี
เสร็จสรรพในคร้ังเดียว โดยไม่ค านึงถึงค่าใชจ่้ายท่ีสูงมากนัก ดงันั้น กลุ่มท่ีตอ้งการประหยดัจึงมีความพึง
พอใจในราคาค่าอะไหล่ของศูนยบ์ริการต ่ากวา่ 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
1) สรุปผลการศึกษา 

 
     ดา้นพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการโตโยตา้มานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช้รถเก๋งเป็นประจ า  มีความถ่ีในการใช้บริการศูนยป์ระมาณ 3- 4 คร้ังต่อปี เพ่ือบ ารุงรักษา/
ตรวจเช็คระยะตามปกติ โดยค านึงถึงท าเลท่ีตั้งของศูนยบ์ริการเป็นหลกั ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการใน คือ วนั
เสาร์ / อาทิตย/์ นกัขตัฤกษ ์เวลา 8.00-12.00 น. เน่ืองจากอาจเป็นช่วงเวลาท่ีวา่งเวน้จากการท างาน และส่วน
ใหญ่มกัตดัสินใจใช้บริการดว้ยตนเอง โดยค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง 3,001 – 5,000 บาท  ผลการศึกษาดา้นส่วน
ประสมการตลาดบริการของผูใ้ช้บริการ พบว่า  ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ความสะดวกสบายของบริเวณแจง้ซ่อมมากท่ีสุด ดา้นราคา คือ 
ความเหมาะสมของราคาค่าบริการของศูนยบ์ริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  คือ ความสะดวกของท าเล
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ท่ีตั้งของศูนยบ์ริการในการเดินทาง ดา้นการส่งเสริมการจดัจ าหน่าย คือ ส่วนลด 25% ส าหรับผูถื้อบตัรวีซ่า
แพตทินมัโตโยตา้ธนาคารกรุงเทพ ดา้นบุคลากร คือ ความเช่ียวชาญของช่างในการแกไ้ขปัญหา ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ  ความสะอาดของศูนยบ์ริการ และดา้นกระบวนการให้บริการ 
คือ การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของ พฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการศูนยบ์ริการโตโยตา้กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั 
พบว่า พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีประเภทรถยนตท่ี์แตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการดา้นผลิตภณัฑ ์ในประเด็นความทนัสมยัของอุปกรณ์ เคร่ืองมือภายในศูนยบ์ริการท่ีแตกต่างกนั ส่วน
ผูใ้ช้บริการท่ีมีเหตุผลท่ีน ารถเข้าใช้บริการท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ดา้นส่งเสริมการจดัจ าหน่าย ในประเด็นบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ฟรี 24 รายการ
ภายในศูนยบ์ริการ ท่ีแตกต่างกนั ผูใ้ช้บริการท่ีมีเกณฑ์ท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีใช้พิจารณาน ารถเข้าใช้บริการ ท่ี
แตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ในประเด็น
ความรวดเร็วในการให้บริการภายในศูนยบ์ริการ ท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจน ารถ
เขา้รับบริการท่ีใชพิ้จารณาน ารถเขา้ใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ดา้นสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ประเด็นบรรยากาศโดยรวมของห้องพกัรับรองภายใน
ศูนยบ์ริการท่ีแตกต่างกนั และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นราคา ในประเด็นความเหมาะสมของราคาค่าอะไหล่ของ
ศูนยบ์ริการท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลใหมี้ความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากร ในประเด็นความมีอธัยาศยัของพนกังานตอ้นรับ
ภายในศูนยบ์ริการ ท่ีไม่แตกต่างกนั  รวมทั้ง ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีวนัท่ีสะดวกจะน ารถเขา้มาใชบ้ริการท่ีแตกต่าง
กนั จะไม่มีผลท าให้มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  
ประเดน็ วนั-เวลาเปิดท าการของศูนยบ์ริการภายในศูนยบ์ริการ ท่ีไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สนบัสนุนสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวเ้ช่นกนั 

 
2) ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 
     (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ประเด็นความทนัสมยัของอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการให้บริการ ศูนยฯ์ ควรมีการ
ทบทวนถึงการจดัหาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีมีความทันสมยัมากข้ึน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่ใน
บริการท่ีไดรั้บ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการแก่ผูใ้ช้บริการ นอกจากน้ียงัท าให้การบริการเกิด
ความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
    (2) ด้านราคา ประเด็นความเหมาะสมของราคาค่าอะไหล่ของศูนย์บริการ ศูนย์ฯ ควรมีการทบทวน
เก่ียวกบักลยุทธ์การตั้งราคา โดยอาจมีการจดัให้มีอะไหล่ท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนัออกไป เพ่ือให้สามารถตั้ง
ราคาไดอ้ย่างหลากหลาย เป็นทางเลือกส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมีความอ่อนไหวต่อราคาท่ีความหลากหลาย
แตกต่างกนัออกไปดว้ย  
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     (3) ด้านการส่งเสริมการจัดจ าหน่าย ประเดน็การใหส่้วนลดค่าอะไหล่และเคมีภณัฑแ์ท ้ศูนยฯ์ ควรมีการ
พิจารณาทบทวนปรับเพ่ิมการให้สิทธ์ิดงักล่าวมากยิ่งข้ึนแก่กลุ่มผูใ้ช้บริการโดยเฉพาะกลุ่มท่ีตอ้งเปล่ียน
ช้ินส่วนหรืออะไหล่ เพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม  
     (4) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ประเด็นวนั-เวลาเปิดท าการของศูนยบ์ริการ  ศูนยฯ์ ควรมีการพิจารณา
ทบทวนวนัเวลาเปิดบริการของศูนย ์โดยอาจท าการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายหลกัอีกคร้ังว่า
ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะมารับบริการในเวลาใดและมีความตอ้งการใหศู้นยเ์ปิดใหบ้ริการในวนั-เวลาใดมากท่ีสุด 
เพ่ือน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพิจารณาก าหนดวนัเวลาเปิดท าการของศูนยต่์อไป 
     (5) ด้านบุคลากร ประเด็นความเอาใจใส่ต่อความต้องการหรือปัญหาของพนักงานรับรถ ศูนยฯ์ ควร
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพฤติกรรมในการใหบ้ริการของพนกังานรับรถ หรือใหเ้พ่ิมความตระหนกัในการ
เอาใจใส่ต่อลูกคา้ปัญหาท่ีลูกคา้แจง้มากยิ่งข้ึน เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจว่าจะไดรั้บบริการท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการมากท่ีสุด  
     (6) ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ประเดน็บรรยากาศโดยรวมของห้องพกัรับรอง ศูนยฯ์ 
ควรมีการพิจารณาทบทวนปรับเปล่ียนหรือจดับรรยากาศของศูนยฯ์ ใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของหอ้งรับรอง 
ท่ีจะตอ้งอ านวยความสะดวกและก่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผูม้ารับบริการให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมกัพาบุคคลในครอบครัว/ญาติ และคนรัก/สามี/ภรรยา มาดว้ย  
     (7) ด้านกระบวนการให้บริการ ประเด็นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ศูนยฯ์ ควรมีการพิจารณาทบทวน
กระบวนการให้บริการ ว่ากระบวนการให้บริการติดขดัล่าชา้ในส่วนใด แลว้ท าการปรับปรุงกระบวนการ
ใหบ้ริการในส่วนนั้นๆ ใหมี้ความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
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การประเมินปัจจยัที่มีผลในการเพิม่ยอดขายสินเช่ือรถยนต์มือสอง 
Assessing the factors increasing loans for a used car 

เชิดวงศ์ แรงฤทธ์ิ1และ ศุภชาต  เอีย่มรัตนกุล2 

Cherdwong Rangrit and Supachart Iamratanakul  
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลในการเพ่ิมยอดขายสินเช่ือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลมือสอง ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาถึงปัจจยัและก าหนดล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อท่ีมีผลในการเพ่ิมยอดขายสินเช่ือ
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลมือสองโดยการใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ เป็นเคร่ืองมือส าหรับการศึกษา
โดยจดัเกบ็จากการสอบสมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการสถาบนัการเงินท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการสินเช่ือรถยนต์
มือสอง และเจา้ของกิจการทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการสินเช่ือรถยนตมื์อสองในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงมีนาคม
ปี พ.ศ. 2558โดยแบ่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตมื์อสองเป็น 7 ดา้นคือ ผลิตภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรหรือพนกังาน กระบวนการให้บริการ ส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพผลลพัทธ์ของการศึกษาน้ี มีความคาดหวงัว่าสถาบันการเงินหรือบริษทัผูใ้ห้บริการสินเช่ือ
รถยนต์จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์สินเช่ือใหม่ๆ และสามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์
สินเช่ือใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดสินเช่ือรถยนตไ์ด ้
ค าส าคัญ: สินเช่ือส่วนบุคคล, รถยนต์มือสอง, ส่วนแบ่งตลาด, กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์(AHP), 
การประเมินโครงการ 

Abstract 
This study is aimed to assess the important factors increasing loan for selling used cars. The factors are 
prioritized based on their impacts to increase loan for selling the used car. The analytical hierarchy 
process (AHP) is used to evaluate the factors. The data of the evaluation is collected from executive of 
financial companies that provide the loan program for used cars and the owners of local financial service 
for lending money for buying a used car. The data is collected from February to March 2015. We found 
that seven factors that affect the loan service for buying used cars are product, price, channel, sale 
promotion, personnel, service process and physical environment. The result suggest that the financial 
companies can use this evaluation to develop new loan program and offer loan products that are suitable 
for the target customer. The results of this evaluation are also used to increase market share of the loan 
program. 
Keywords: personal loan, used car, market share, Analytic Hierarchy Process (AHP), project evaluation 
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1. บทน า 
 
     การพฒันาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบการคมนาคมขนส่งในประเทศไทยให้มีเพียงพอกบั
ความตอ้งการ และมีมาตรฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้ประเทศมีความพร้อมในการเปิดประเทศ 
ตามการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน ในช่วงปลายปี 2558 ถือเป็นส่ิงส าคญั และเม่ือ
พิจารณาสถิติการด าเนินการเก่ียวกบัทะเบียนและภาษีรถยนตข์องประเทศไทย จากกลุ่มสถิติการขนส่ง  กอง
แผนงาน กรมการขนส่งทางบก พบวา่แนวโนม้การจดทะเบียนรถยนตใ์หม่และการโอนทะเบียนในภาพรวม
เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยเฉพาะในปี 2555 ท่ีปริมาณรถยนตท่ี์มาจดทะเบียนรถยนตใ์หม่เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัร้อย
ละ 48 เม่ือเทียบกบัปี 2554 เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปรับตวัพลิกฟ้ืนหลงัจากประเทศไทยประสบมหา
อุทกภยัเม่ือปี 2554 รวมถึงมาตรการรถยนต์คนัแรกของภาครัฐบาลอย่างไรก็ตามถึงแมว้่าปริมาณการโอน
ทะเบียนรถยนต์จะไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนมาก แต่การท่ีรัฐบาลก าหนดเกณฑ์ให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตอ้งครอบครอง
รถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปีนั้น ท าให้ในปี 2559 (5 ปี นบัจากปี 2555) ตลาดรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลมือสองจะมี
แนวโนม้เติบโตข้ึน มีประชาชนปล่อยรถยนตมื์อสองออกมาจ าหน่ายมากข้ึน มีการแข่งขนัดา้นธุรกิจรถยนต์
มือสองกนัมากข้ึน สถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งพฒันา ปรับแผนกลยทุธ์ทางการตลาดใน
ตลาดเพ่ือใหส้ามารถเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดรถยนตมื์อสอง และสินเช่ือรถยนตมื์อสองได ้
 
     นอกจากน้ี ตลาดรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลมือสองยงัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับผูท่ี้ตอ้งการมีรถยนต์เป็น
ของตวัเอง เน่ืองจากการเป็นเจา้ของรถยนตใ์หม่จะมีค่าใชจ่้ายสูงกว่ามาก ท าใหผู้ท่ี้มีงบประมาณหรือรายได้
นอ้ย สามารถเป็นเจา้ของรถเพ่ือประโยชน์ดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้นั้น อีกทั้งธุรกิจรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลมือสองยงั
มีส่วนช่วยกระตุน้ภาคธุรกิจอ่ืนๆทั้งทางตรงและทางออ้ม อาทิเช่น ธุรกิจรถใหม่ มีส่วนช่วยกระตุน้ธุรกิจน้ี
ไดด้ว้ยการช่วยใหเ้กิดการหมุนเวียนของรถ โดยผูซ้ื้อรถใหม่สามารถน ารถท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัของตนมาขาย
ในตลาดรถยนตมื์อสองเพ่ือน าเงินไปใชซ้ื้อรถใหม่ เกิดการหมุนเวียนเปล่ียนรถยนตใ์นตลาด และนอกจาก
ธุรกิจรถใหม่แล้วธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมือสองยงัมีส่วนช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจ
ประกนัภยั ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ ฯลฯ อีกดว้ยจะเห็นไดว้่าตลาดธุรกิจรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลมือสองนับเป็น
ตลาดท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในระบบเศรษฐกิจ  
 
     ดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีเอง ผูท้  าการวิจยัจึงเล็งเห็นประโยชน์ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลในการเพ่ิม
ยอดขายสินเช่ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลมือสองรวมถึงการก าหนดล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
ท่ีมีผลในการเพ่ิมยอดขายสินเช่ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลมือสองโดยการใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 
(Analytic Hierarchy Process; AHP) เป็นเคร่ืองมือส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงคาดหวงัวา่สถาบนัการเงินหรือ
บริษทัผูใ้หบ้ริการสินเช่ือรถยนตส์ามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑสิ์นเช่ือใหม่ๆ และสามารถ
น าเสนอผลิตภณัฑสิ์นเช่ือใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดสินเช่ือรถยนตไ์ด ้
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 
     ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองและการเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์มือสอง จาก
การศึกษางานวิจยั หรือผลงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปไดด้งัน้ี   
 
     ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ (เพศ ชายมีผลในการตดัสินใจมากท่ีสุด)  อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ  
รายไดต่้อเดือนของตน และ ครอบครัว ภาระหน้ีท่ีมีอยู่  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ (เกรียงศกัด์ิ  สุไพบูลย์
พิพฒัน์, 2546; จีรพฒัน์ นาคาสุ, 2552; นายชัชวิน พิชญกุล, 2551; นายศุภกิจ ฐิตญาโณ, 2555) ปัจจยัทาง
ตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีตอบสนองความตอ้งการ อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการใหกู้ ้เง่ือนไขของการท าประกนัภยั ช่องทางจดัจ าหน่ายสาขา หรือ การเขา้ถึงเพ่ือขอ
ใชบ้ริการสินเช่ือ และการส่งเสริมการขาย การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น ประชาสัมพนัธ์ทางอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือความสะดวกในการเปรียบเทียบและตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ (นายชชัวิน พิชญกุล, 2551; เกรียง
ศกัด์ิ  สุไพบูลยพิ์พฒัน์, 2546; นายศุภกิจ ฐิตญาโณ, 2555; นายอุดมศกัด์ิ  สมิทธิเวทยว์งศ,์ 2555; กิตต์ิธญัญา  
ฉายบุก, 2551) ระยะเวลาในการให้บริการตั้งแต่เร่ิมท ารายการขอสินเช่ือจนถึงการแจง้ผลอนุมติั รวมถึง
เอกสารประกอบการขอสินเช่ือ (นายอุดมศกัด์ิ  สมิทธิเวทยว์งศ,์ 2555) 
     
     การช าระค่างวด การแจง้เตือนการช าระงวด ค่าธรรมเนียม เช่น การหกับญัชีธนาคาร (นายอุดมศกัด์ิ  
สมิทธิเวทยว์งศ,์ 2555) การทดลองสินคา้ และ การรับประกนัของสินคา้ เน่ืองจากเป็นรถยนตใ์ชแ้ลว้ลูกคา้
มกัจะตอ้งมัน่ใจในการบริการอยา่งมาก  (เกรียงศกัด์ิ  สุไพบูลยพิ์พฒัน,์ 2546) 
 
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 
     1. กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ โดยการวินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจยัต่างๆ จบัเป็นคู่ และก าหนดค่าของการ
เปรียบเทียบออกมาในรูปของตวัเลข เพ่ือให้ไดล้  าดบัความส าคญัของแต่ละปัจจยั และน าล าดบัความส าคญัท่ีผ่าน
การทดสอบความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลมาสนบัสนุนการตดัสินใจ 
     2. แนวคิดดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลท าการคน้หา การคิด การตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้
การประเมินผลและการใช้จ่ายเพ่ือผลิตภณัฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของบุคคล ใน
การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ พฤติกรรมการซ้ือ การใชสิ้นคา้และ
บริการ เพ่ือท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ ค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ ใคร 
อะไร ท าไม เพ่ือใคร เม่ือไหร่ ท่ีไหน และอย่างไร เพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการ คือ ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย ส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือ บทบาทของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ โอกาส
ในการซ้ือ ช่องทาง และขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
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     3.  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงหน่วยธุรกิจสามารถน า
ส่วนประสมดงักล่าวมาใชร้วมกนัเพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ของตนเองสามารถสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรหรือ
พนกังาน กระบวนการใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
     4. แนวความคิดดา้นการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงมีกระบวนการจดัซ้ือ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ความตอ้งการของตนเอง 
การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือกท่ีมีอยู ่การตดัสินใจซ้ือจากทางเลือกนั้นๆ และสุดทา้ยพฤติกรรมภายหลงัการ
ซ้ือ อาจมีความพึงพอใจ หรือไม่พอใจ และมีการบอกต่อ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาถึงผลิตภณัฑ์สินเช่ือประเภทสินเช่ือรถยนต์มือสองท่ีมีลกัษณะของผลิตภณัฑ์
แตกต่างกนัของสถาบนัการเงินหรือบริษทัท่ีให้บริการสินเช่ือรถยนต์มือสองในปี 2557 โดยจดัเก็บขอ้มูล
แบบปฐมภูมิจากการสอบสมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการสถาบนัการเงินผูใ้หบ้ริการสินเช่ือรถยนตมื์อ
สอง ในระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ ถึงมีนาคมปี พ.ศ. 2558  
     ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดป้ระมวลแนวความคิดจากการอ่านทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดงานวิจยัเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
รถยนตมื์อสองเป็น 7 ดา้นคือ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรหรือ
พนกังาน กระบวนการใหบ้ริการ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงในแต่ละปัจจยั สามารถจ าแนกเป็นปัจจยัย่อยๆ 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและสามารถก าหนดล าดับความส าคัญของปัจจัยดังกล่าวได้อย่างแท้จริง โดยใช้
กระบวนการล าดับชั้ นเชิงวิเคราะห์  (Analytic Hierarchy Process; AHP) เป็นเคร่ืองมือก าหนดล าดับ
ความส าคญัและสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ไดต้ามรูปท่ี 1ดา้นล่าง 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดปัจจยัท่ีมีผลในการเพ่ิมยอดขายสินเช่ือรถยนตมื์อสอง 

 
     การพิจารณาความส าคญัของแต่ละปัจจยัท่ีมีผลในการเพ่ิมยอดขายสินเช่ือรถยนต์มือสองซ่ึงแบ่งปัจจยั
เป็น 7 ดา้น คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรหรือพนักงาน 
กระบวนการใหบ้ริการ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ โดยมีความหมายในแต่ปัจจยัท่ีท าการศึกษาดงัน้ี 
 
     1. ผลิตภณัฑ ์(Product : P1) หมายถึงส่ิงท่ีองคก์รเสนอขายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิด
ความพึงพอใจ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีผู ้วิจัยสนใจศึกษาในคร้ังน้ีได้แก่ ปัจจัยด้านความแตกต่างของ
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ (A1) และปัจจยัดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ(A2) ซ่ึงหมายถึง วงเงินสินเช่ือ 
เอกสารท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติั การค ้าประกนั ความมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงิน 
 
     2. ราคา (Price : P2) หมายถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ซ่ึงเป็นต้นทุนของลูกค้าในการ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กบัราคาผลิตภณัฑ์นั้นๆ หากผลิตภณัฑ์ใดมีคุณค่าสูงกว่าราคา 
ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัดา้นราคาท่ีผูวิ้จยัสนใจศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอตัราดอกเบ้ีย (B1) 
ปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียม (B2)  
  
     3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place : P3) หมายถึงโครงสร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ือเคล่ือนยา้ย
ผลิตภณัฑจ์ากองคก์รไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีผูวิ้จยัสนใจศึกษาในคร้ัง
น้ีไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นช่องทางการเสนอขายสินเช่ือ (C1) และปัจจยัดา้นช่องทางการช าระหน้ี (C2)  
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     4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion : P4) เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติ
และพฤติกรรมการซ้ือหรือเลือกใช้บริการ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูวิ้จยัสนใจศึกษาในคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการโฆษณา (D1) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมท่ีไม่ใช่การโฆษณา (D2) 
 
     5. บุคลากร, พนกังาน (People : P5) ประกอบดว้ยบุคคลทั้งหมดภายในองคก์รผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงจะมีผลต่อ
คุณภาพของการใหบ้ริการทั้งส้ิน เพ่ือใหส้ามารถส่งมอบผลิตภณัฑไ์ปยงัลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยั
ดา้นบุคลากรหรือพนกังานท่ีผูวิ้จยัสนใจศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการสินเช่ือ (E1) 
และปัจจยัดา้นคุณสมบติัเจา้หนา้ท่ีผูอ้นุมติัสินเช่ือ (E2) 
 
     6. กระบวนการให้บริการ (Process : P6) ซ่ึงต้องอาศัยพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยั มีความความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อ ท าให้เกิดกระบวนการท่ีสามารถส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มี
คุณภาพให้ถึงมือลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีผูว้ิจยัสนใจ
ศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นขั้นตอนการขออนุมติัสินเช่ือ (F1) ปัจจยัดา้นระยะเวลาการอนุมติัสินเช่ือ 
(F2) และปัจจยัดา้นขั้นตอนการช าระหน้ี (F3) 
 
     7. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence : P7) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายแทนคุณภาพของ
การให้บริการ ซ่ึงต้องท าให้มีความเหมาะสมและคงไวซ่ึ้งลักษณะเฉพาะของธุรกิจนั้ นๆ ปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีผูวิ้จยัสนใจศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีใหบ้ริการ (G1) 
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ (G2) และปัจจยัดา้นเทคโนโลยีของเคร่ืองมือ (G3) 
  
     ทั้ งน้ี ในการศึกษามีขั้นตอนและวิธีการจดัเก็บข้อมูลโดยการสร้างแบบสัมภาษณ์และก าหนดล าดับ
ความส าคญัของปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเพ่ิมยอดขายสินเช่ือของผูใ้หบ้ริการสินเช่ือรถยนตมื์อสองทั้งท่ีเป็น
สถาบนัการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิน ผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนจากการรวมรวมเอกสารต่างๆ รวมถึงการน า
ประสบการณ์ของผูวิ้จยัเอง ดงัน้ี 
 
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากหนงัสือ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ เพ่ือน าขอ้มูลมาสร้างเป็น
แบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ยแนวความคิดดา้นกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ แนวคิดดา้นพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด และแนวความคิดดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้  
ทั้งน้ีก็เพ่ือให้เขา้ใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค สามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และตอบสนองความ
ตอ้งการผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้
 
2) สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบบัร่าง เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นโดยครอบคลุมถึง
เน้ือหาและความถกูตอ้งของส านวนการใชภ้าษา พร้อมทั้งปรับปรุง แกไ้ขตามค าแนะน าท่ีไดรั้บ 
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3) ทดสอบแบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์กับผูเ้ช่ียวชาญด้านสินเช่ือรถยนต์มือสอง จ านวน 2 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเขา้ใจของแบบสมัภาษณ์ 
 
4) ปรับปรุงแกไ้ขแบบสมัภาษณ์ตามปัญหา ค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บมา 
 
5)น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้
 
6) ประมวลผลผลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ดว้ยกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ 
 
แบบสัมภาษณ์ 

     จะใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างซ่ึงแบ่งเน้ือหาการสมัภาษณ์ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือ – สกุลผูถู้กสัมภาษณ์ เพศ อายุ อายุงาน 
ต าแหน่งองคก์ร สถานท่ีท างาน 

     ส่วนท่ี 2บทสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความส าคญัของปัจจยัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตมื์อสอง
ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ยอ่ยไดแ้ก่ 

     2.1 การประเมินความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตมื์อสอง 

     2.1 การประเมินความส าคญัของปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตมื์อสอง 

     ส่วนท่ี 3ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเป็นค าถามปลายเปิดส าหรับขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ผูบ้ริหารสถาบนัการเงิน หรือเจา้ของกิจการทองถ่ินท่ีนอกเหนือจากค าถามขา้งตน้ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลในการเพ่ิมยอดขายสินเช่ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในคร้ังน้ี จะน าขอ้มลูท่ีไดม้า
วิเคราะห์ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัดงัน้ี 

ส าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการผลิตภณัฑ์
สินเช่ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ หรือ สินเช่ือส าหรับรถยนตมื์อสองโดยใชค่้าความถ่ี และค่าร้อยละในการวิเคราะห์ 

ส าหรับวตัถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับการก าหนดล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือจากผูใ้หบ้ริการสินเช่ือรถยนตมื์อสองทั้งท่ีเป็นสถาบนัการเงินและไม่ใช่สถาบนัการเงิน 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลในการเพ่ิมยอดขายสินเช่ือรถยนต์มือสอง คือปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร
หรือพนักงาน กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตมื์อสองของลูกคา้แตกต่างกนั และมีล าดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือรถยนต์มือสองของลูกคา้ไม่เท่ากนั  และ เป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจพฒันาผลิตภณัฑ์ใน
กลุ่มธุรกิจสินเช่ือรถยนตมื์อสอง ใหมี้ความเหมาะสมโดยใชล้  าดบัความส าคญัของปัจจยัตามผลลพัธ์ของวิจยั
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ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
ของคนไทย 

Influential Factors on the Decision Making to Acquire Microfinance Loans  
of Low-Income Thais 

ทศพล นิษฐานนท์1 และ ไพฑูรย์ เจตธ ารงชัย2 
Tossapol Nisthanon1 and Paitoon Chetthamrongchai2 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีรูปแบบวิจยัเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ของกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยของคนไทย ในดา้นต่างๆไดแ้ก่ วตัถุประสงคก์ารใชบ้ริการ
สินเช่ือ, ประเภทของแหล่งเงินทุน, สภาวะเศรษฐกิจ, แรงจูงใจ และส่วนผสมทางการตลาด โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาคือ บุคคลผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีประกอบอาชีพอิสระตามแหล่งชุมชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จ านวน 2,000 ชุด หรือ 400 ชุดต่อภูมิภาค โดยเลือกเกบ็ขอ้มูล
จงัหวดัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนนอ้ยท่ีสุด 4 อนัดบัสุดทา้ยของแต่ละภูมิภาค ผูวิ้จยัก าหนดค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การจดัล าดบั ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและวิเคราะห์ถดถอยเชิงเสน้พหุ เร่ิมเก็บขอ้มูลวิจยัวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึง 15 พฤษภาคม 2558 
ค าส าคัญ: ไมโครไฟแนนซ์, ผู้มีรายได้น้อย 

Abstract 
This research is conducted under the quantitative framework by means of survey research in order to study the 
influential factors that impact the decision making to use microfinance loan of low-income Thais. The study 
looks into the multiple layers of factors such as the purpose of loan usage, sources of capitals, economic 
conditions, personal drives and marketing elements in the target research groups which consist of self-employed 
individuals from the age of 20 years old. The research team employs 2,000 copies of survey questionnaire or 400 
copies per region focusing on the lowest-income provinces from each region of Thailand. The field research 
starts from 1  December 2014 to 15 May 2015 with the statistic confident rate of 0.95 and the statistical figures 
applied in the analysis are ranking, frequency percentage, means/ average, standard deviation and multiple linear 
regression analysis. 
Keywords:  Micro Finance, Low-Income. 
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1.บทน า 
 

     จากปัญหาความยากจนท่ีเป็นปัญหาท่ีส าคญัมากประเดน็หน่ึงของประเทศไทย รวมทั้งปัญหาในการเขา้ถึงบริการ
ดา้นการเงินของกลุ่มประชากรผูมี้รายไดน้อ้ยของคนไทยหรือประชากรรากหญา้ โดยเฉพาะการเขา้ถึงดา้นสินเช่ือ
หรือแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้าในตลาด 
ร้านอาหารตามสั่ง ขบัรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง รวมถึงพนกังานรายวนัต่างๆ ท่ีไม่มีเอกสารแสดงรายไดท่ี้ชดัเจน ไม่มี
การเดินรายการของสมุดบญัชีธนาคาร และประเด็นส าคญัของกลุ่มประชากรกลุ่มน้ีคือมีรายไดเ้ป็นรายวนั ซ่ึงส่วน
ใหญ่รับเงินเป็นเงินสดและมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายเป็นรายวนั ท าให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นไปได้ยาก 
เน่ืองจากมีความต้องการช าระค่างวดเป็นรายวนัหรือรายสัปดาห์ท าให้กลุ่มประชากรรากหญา้ส่วนใหญ่ยงัคง
จ าเป็นตอ้งพ่ึงพาเงินกูน้อกระบบท่ีมีการพิจารณาอนุมติัท่ีง่าย เก็บเงินรายวนั แต่แอบแฝงไปดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีสูง
มากถึงร้อยละ 10-20%ต่อเดือน และมีการติดตามทวงถามหน้ีท่ีรุนแรงถึงอาจมีการท าร้ายร่างกาย แต่การปล่อย
สินเช่ือนอกระบบยงัมีอยู่อีกมาก เพราะกลุ่มประชากรเหล่าน้ีเขา้ใจว่าเป็นแหล่งเงินทุนเดียวท่ีพวกเขาจะสามารถ
เขา้ถึงไดแ้ละสามารถน าเงินมาเพ่ือหมุนเวียนในกิจการไดเ้ม่ือมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินและจากการส ารวจการเขา้ถึง
บริการทางการเงินภาคครัวเรือนปี 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทยถึงปัญหาการเขา้ถึงบริการสินเช่ือครัวเรือนท่ี
ไม่สามารถเขา้ถึงบริการส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสถานะการเงินไม่ดี/ไม่มีหลกัประกนัในการขอสินเช่ือ หรือไม่
กลา้ไปติดต่อเพราะคาดวา่จะถกูปฏิเสธ รวมถึงเง่ือนไข/ขั้นตอนในการขอสินเช่ือท่ียุง่ยาก 
 
     ส าหรับสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ เป็นการใหสิ้นเช่ือเพ่ือการประกอบอาชีพโดยใหไ้ดก้บับุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทโดยไม่ก าหนดรายไดข้ั้นต ่าของผูข้อสินเช่ือ เอกสารหลกัฐานและหลกัประกนั
ท่ีใชป้ระกอบ การขอสินเช่ือ แต่ใหธ้นาคารพาณิชยมี์กระบวนการพิจารณาท่ีเหมาะสม โดยใหคิ้ดอตัราดอกเบ้ียและ
ค่าธรรมเนียมโดยพิจารณาใหเ้ป็นไปตามความเส่ียงของลกูคา้ ทั้งน้ีไม่ใหเ้กินร้อยละ 28 ต่อปี 
 
     แมว้า่ในปัจจุบนักระทรวงการคลงั และธนาคารแห่งประเทศไทย พยายามผลกัดนัการใหสิ้นเช่ือไมโครไฟแนนซ์
แต่กย็งัไม่ประสบผลส าเร็จในวงกวา้ง เน่ืองจากการด าเนินการยงัมีขอ้จ ากดั สถาบนัการเงินยงัเห็นว่าการปล่อยกูร้าย
ยอ่ยยงัมีความเส่ียงสูง และจ าเป็นตอ้งมีหลกัเกณฑก์ารปล่อยกูท่ี้เขม้งวดระดบัหน่ึง ท าใหก้ารเขา้ถึงเงินทุนของกลุ่ม
ประชากรรากหญา้ยงัคงเป็นไปไดย้าก และยงัคงพ่ึงสินเช่ือนอกระบบอยู ่
 
     และในปี 2557 กระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายผลกัดนัสินเช่ือใหม่ๆโดยการออก
ใบอนุญาตหรือไลเซ่นตท่ี์จะใหอ้  านาจนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนมาดว้ยทุนของผูป้ระกอบการเองท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน
เหมือนในปัจจุบนั ด าเนินธุรกิจปล่อยสินเช่ือในอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่าร้อยละ 15ต่อปีได ้ท่ีเรียกว่า นาโนไฟแนนซ์ 
"สินเช่ือเพ่ือธุรกิจรายย่อย" โดยมีเง่ือนไขหลกั คือ หา้มน าไปซ้ือสินคา้อุปโภค-บริโภคเพ่ือให้เนน้ไปท่ีการเอาเงิน
ไปหมุนคา้ขาย แตกต่างจากสินเช่ือเดิมท่ีเอาเงินสดไปใชจ่้ายทัว่ไป โดยมีเง่ือนไขการใหสิ้นเช่ือวงเงินไม่เกิน 1-1.2 
แสนบาทต่อราย อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 32-36 ต่อปี ซ่ึงเพ่ิมข้ึนมากกว่าสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ีร้อยละ 28 เพ่ือเป็น
แรงกระตุน้ใหภ้าคเอกชนสนใจตั้งบริษทัมาปล่อยสินเช่ือให ้เพราะเพียงมีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาทก็สามารถขอ
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ใบอนุญาตใหบ้ริการได ้โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผูท่ี้กูเ้งินนอกระบบราว 6 แสนครัวเรือนและผูท่ี้เขา้ไม่ถึงการบริการ
ทางการเงินอีกราว 1.34 ลา้นครัวเรือน 
 
     ทั้งน้ีผูวิ้จยัมองว่าแมจ้ะมีนโยบาย นาโนไฟแนนซ์ เขา้มาเป็นแหล่งเงินทุนใหม่ในอนาคตอนัใกลน้ี้ แต่ก็ยงัคง
จ าเป็นตอ้งศึกษาความเป็นไปไดต่้างๆ โดยเฉพาะดา้นอตัราดอกเบ้ียของสินเช่ือในระบบท่ีเพ่ิมข้ึนสูงถึงร้อยละ 36 
หรือร้อยละ 150  เม่ือเปรียบเทียบกบัไมโครไฟแนนซ์ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 28 เท่ากบัอตัราสินเช่ือบุคคลของผูมี้
รายไดท้ัว่ไปในปัจจุบนั ท าใหมี้ความสนใจท่ีจะศึกษาความตอ้งการของกลุ่มประชากรผูมี้รายไดน้อ้ยหรือรากหญา้
และ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ต่อสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ รวมถึงศึกษาความแตกต่างทางท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์วา่จะมีทิศทางเป็นเช่นไร 
 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
     วิไลวรรณ  รุทระวณิช (2546) ศึกษาถึง การใชเ้งินกูธ้นาคารประชาชน ในจงัหวดันนทบุรี โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษานโยบายโครงการธนาคารประชาชนไปปฏิบติั และศึกษาความคิดเห็นของโครงการ รวมทั้งวตัถุประสงค์
ในการกู ้การวางแผนการใชจ่้ายเงิน การช าระหน้ีของผูใ้ชบ้ริการ จาการศึกษาโครงการจากการปล่อยสินเช่ือผา่น
ธนาคารออมสิน ไดมี้ผูย้ื่นขอความจ านงมาถึง 5 แสนกวา่ราย ยอดสินเช่ือสูงถึง 4 พนักวา่ลา้นบาทก่อนส้ินสุด
โครงการในปีแรก พบวา่ภาวะหน้ีสูญ 15,670 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.89 มลูค่า 106 ลา้นบาทจากการด าเนินโครงการ
ธนาคารประชาชน พบวา่สามารถช่วยเหลือประชาชนไดม้าก โดยส่วนใหญ่จะน าเงินกูไ้ปช าระหน้ีนอกระบบ จ่าย
ค่าเล่าเรียนลกู โดยทั้งโครงการมีผูกู้ช้ ั้นดีถึงร้อยละ 92.5 และมีหน้ีสูญเพียง 3.75 
 
     Dilin Lim (2009)  Practical Challenges of Microfinance Institutions. Master in Advanced Finance candidateได้
ศึกษาเก่ียวกบัไมโครไฟแนนซ์ ว่าเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัพฒันาโครงสร้างการปล่อยสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส สามารถติดตามและแหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีน าไปสู่การลดลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีจ่ายและไดก้ารวิเคราะห์
ไมโครไฟแนนซ์ในเอเชียเม่ือเทียบกบัรูปแบบของละตินอเมริกา โดยรูปแบบในเอเชียมีธนาคารกรามีน ท่ีก่อตั้งข้ึน
โดยศาสตราจารยม์ฮูมัหมดัยนุูสท่ีสนบัสนุนการปล่อยสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์แก่คนยากจนโดยเฉพาะผูห้ญิงท่ีพวก
เขาเช่ือว่าจะมีโอกาสน้อยท่ีจะเร่ิมตน้เม่ือเทียบกบัคนเน่ืองจากภาระหน้าท่ีโดยสรุปรูปแบบไมโครไฟแนนซ์ใน
เอเชียจะมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดความยากจน โดยอาจตดัสินความส าเร็จของภารกิจท่ีมิใช่ทางการเงินเช่นจ านวน
ลกูคา้ท่ีเดก็จะสามารถสนบัสนุนผา่นโรงเรียนมธัยมและมหาวิทยาลยั มากกวา่วตัถุประสงคด์า้นก าไร 
 
     เอกรัฐ  วงศวี์ระกุล. (2553) ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยข์องคนท างาน
ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดศึ้กษาปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย ์ของ
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คนท างานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก ลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ในการวิจัยค ร้ังน้ี คือ  คนท างานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยผลการวิจยั 
พบว่าปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจมาก ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือวงเงินกูสู้งสุดท่ีธนาคารให้ได ้รองลงมาคืออตัรา
ดอกเบ้ียระยะเวลาการผ่อนช าระ การใหบ้ริการท่ีดีของพนกังาน ความรวดเร็วในการด าเนินการค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการ การสนบัสนุนวงเงินอ่ืนๆ การไม่บงัคบัท าประกนัคุม้ครองเงินกูค้วามสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร 
และส่ือประชาสัมพนัธ์ โดยปัจจยัดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
ท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชยไ์ม่แตกต่างกนัแต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมี ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชยแ์ตกต่างกนัและกลุ่มตวัอย่างท่ี
มี ประเภทท่ีอยู่อาศยั ราคาท่ีอยู่อาศยั วตัถุประสงคใ์นการถือครองท่ีอยูอ่าศยั และวตัถุประสงคใ์นการขอสนบัสนุน
สินเช่ือ ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชยไ์ม่แตกต่างกนั 
 
     กายทิพย ์ คุโณดมสิริ (2553) ศึกษารูปแบบการปล่อยสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ีเหมาะสมในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยการรูปแบบการปล่อยสินเช่ือลกัษณะไมโครไฟแนนซ์ทั้ งไนประเทศและต่างประเทศมา
วิเคราะห์ถึงรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับธนาคารพาณิชยไ์ทย ท่ีสามารถด าเนินการไดจ้ริงและประสบความส าเร็จ ซ่ึง
ไดน้ าเสนอรูปแบบการท าธุรกรรมทางการเงินแบบไมโครไฟแนนซ์4 รูปแบบ  ไดแ้ก่ รูปแบบท่ี 1 คือ ธนาคาร
พาณิชยไ์ทยตั้งหน่วยงานข้ึนมาหน่วยงานหน่ึงท่ีให้บริการดา้นไมโครไฟแนนซ์โดยเฉพาะ, รูปแบบท่ี 2 คือ การท่ี
ธนาคารพาณิชยไ์ทยมีตวัแทนใหบ้ริการทางดา้นไมโครไฟแนนซ์มีลกัษณะเป็น “ตวัแทนธนาคาร” โดยให้บริการ
ผ่านช่องทางต่างๆ, รูปแบบท่ี 3 คือธนาคารพาณิชยร่์วมมือกบัสถาบนัหรือองคก์รท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัไมโคร
ไฟแนนซ์อยู่แลว้, รูปแบบท่ี 4 คือ การน าเอาเทคโนโลยีการส่ือสารเขา้มาใชใ้นการท าธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ผ่าน
ช่องทางการส่ือสารต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการท าธุรกรรมทางการเงินแบบไมโครไฟแนนซ์ รูปแบบท่ี 2 
การท่ีธนาคารพาณิชยไ์ทยมีตัวแทนให้บริการทางดา้นไมโครไฟแนนซ์มีลกัษณะเป็น “ตวัแทนธนาคาร” โดย
ให้บริการผ่านช่องทางต่างๆสามารถเกิดข้ึนไดจ้ริงมากท่ีสุด เพราะสามารถตอบขอ้โตแ้ยง้ของปัญหาท่ีธนาคาร
พาณิชยก์ลวัในการท าธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ได ้โดยมีสาเหตุหลกั 5 ประการท่ีท าให้ธนาคารพาณิชยไ์ทยไม่กลา้
ปล่อยสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์คือ 1. ธนาคารพาณิชยไ์ม่มีขอ้มูลความเส่ียงของลูกคา้ 2. ตน้ทุนการเปิดสาขามีสูง 3. 
ลูกคา้ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 4. ไม่มัน่ใจว่าปล่อยสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์จะไดคื้นอย่างไร 5. ประเภทสินเช่ือท่ี
ปล่อยมีความเส่ียงสูง โดยสรุป รูปแบบท่ี 2 เป็นท่ีนิยมใชก้นัมากในต่างประเทศ คือ การให้บริการทางดา้นไมโคร
ไฟแนนซ์โดยมีลกัษณะเป็น “ตวัแทนธนาคาร” ผ่านช่องทางต่างๆท่ีธนาคารติดต่อ เช่นร้านสะดวกซ้ือ ผูใ้หบ้ริการ
ในทอ้งถ่ินเป็นตวัแทนในการช าระเงิน โอนเงิน การมีตวัแทนเรียกเกบ็สินเช่ือ ตน้ทุนถกูกวา่การตั้งสาขาข้ึนมาใหม่ 
โดยการตั้ งตัวแทนธนาคาร จะส าเร็จได้นั้นจะต้องหาตัวแทนท่ีมีความพร้อม สามารถให้บริการในขอบเขตท่ี
เหมาะสม และท่ีส าคญัตอ้งมีระบบดูแลตวัแทน เพ่ือมาใหเ้กิดความเสียหายหรือช่ือเสียงของธนาคาร 
 
     Chu and Herrero (2010) ไดศึ้กษาการด าเนินกิจการไมโครไฟแนนซ์ ของสถาบนัการเงิน Mibancoในประเทศ
เปรู เร่ือง:การประชุมการขบัเคล่ือนมิติของไมโครไฟแนนซ์ (Meeting the Mainstreaming of Microfinance)ไดก้ล่าว
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ไว้ว่าในเวลาไม่ก่ีปีมีสถาบันการเงินคู่แข่งในการให้บริการสินเช่ือเพ่ิมข้ึนกว่า 12 แห่ง แต่ทาง Mibancoมี
วตัถุประสงคใ์หบ้ริการทางการเงินแก่ประชากรท่ีมีรายไดต้ ่าเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร และพยายามคน้หา
การบริการท่ีแปลกใหม่ในการตอบสนองความตอ้งการและการแกไ้ขปัญหาความยากจน ประเทศเปรูตั้งอยู่บน
ชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิกของอเมริกาใตเ้ปรู มีจ านวนประชากร 28 ลา้นคนท่ีมีต่อหัว จีดีพีเฉล่ีย$ 7,092 เหรียญ
สหรัฐ ประชากรกวา่ ร้อยละ53ของประเทศมีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่เสน้ความยากจนความคิดริเร่ิม Micro Lending ACP 
เติบโตอยา่งรวดเร็วในเดือนพฤษภาคม 2008 มนัเป็นท่ีคาดว่ามี ไมโครรัฐวิสาหกิจ (MEs) กวา่3ลา้นราย มีรายงาน ผู ้
กูท่ี้ใชบ้ริการสินเช่ือของกลุ่ม ไมโครรัฐวิสาหกิจ (MEs)ในระบบการเงินเปรู จากทั้งหมด 314,800 ราย เป็นลูกคา้
ของ Mibanco มากถึง238,800 ราย และในเดือนพฤษภาคม 2008  Mibanco มีสาขากว่า 82 สาขาทั่วประเทศเปรู
ลกูจา้ง 2,417 คน จ านวนลูกคา้กวา่ 300,000 ราย มียอดคงคา้งสินเช่ือส าหรับ $ 617,000,000 ลกูคา้ของ Mibanco มา
ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกคา้ชั้น C และ D และเงินกูย้ืมเฉล่ียอยู่ท่ี $ 1,500 เหรียญสหรัฐโดยลูกคา้ส่วนใหญ่ของ 
Mibanco จะใชบ้ริการกบั Mibancoเป็นสถาบนัการเงินท่ีแรกและท่ีเดียวท่ีพวกเขาใช้บริการโดยมีสัดส่วนร้อยละ99 
ของพอร์ตสินเช่ือของ Mibanco เป็นประเภทสินเช่ือบุคคล โดยร้อยละ 95ของลูกค้าเป็นเจ้าของกิจการ (Self 
Employed) ในดา้น "ทรัพยากรมนุษย"์ของ Mibanco จากจ านวนพนักงาน 2,417คน มีพนักงานกว่า 1,129 เป็นท่ี
ปรึกษาทางธุรกิจท่ีเขา้เยี่ยมชมลูกคา้ทุกวนัการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง Mibanco มีเป้าหมายทางการตลาด ท่ีจะเพ่ิม
ส่วนแบ่งทางการตลาด จากร้อยละ15.3 เป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2010 
 
     จนัทร์พิมพ ์ หลวงแกว้ (2554) ศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการฝากเงินของลูกคา้
ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) สาขารังสิติ จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการ
ฝากเงินของลูกคา้ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) สาขารังสิติ จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 410 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยผลการวิจยั พบว่า ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการใหค้วามส าคญัเรียงล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ย คือ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มของธนาคาร ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการจดัจ าหน่ายโดยมีขอ้เสนอแนะให้ขยายขอบเขตการวิจยัไปสู่
สาขาอ่ืนๆของธนาคาร หรือหากลุ่มตวัอย่างขององคก์รอ่ืน เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ เน่ืองจากประชากรในแต่ละแห่ง
อาจมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนักไ็ด ้
 
     ปิยนุช  ลือชยั (2554) ศึกษาถึง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และแรงจูงใจ และทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือหนงัสือการ์ตูนความรู้แนววิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครพบว่า
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นส่งเสริมการตลาด และ
เก่ียวกบัแรงจูงใจ ไดค่้าเฉล่ียระดบัแรงจูงใจมาก โดยดา้นอารมณ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
 
     กาญจนา  อ๊อดทรัพย ์(2555) ศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการใชบ้ริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ของผูค้า้รายยอ่ยจาก
ธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัตากเพ่ือศึกษาความตอ้งการและวตัถุประสงคใ์นการใชสิ้นเช่ือ ไมโครไฟแนนซ์ของผูค้า้
รายยอ่ย รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีผูค้า้รายย่อยค านึงถึงในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์จากธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งใดแห่งหน่ึง ตลอดจนพฤติกรรมในการใชสิ้นเช่ือไมโครไฟแนนซ์ของผูค้า้รายย่อยในเขตอ าเภอเมือง 
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จงัหวดัตาก จากการศึกษาขอ้มลูดา้นภาระหน้ีสินของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีภาระหน้ีสิน แต่
มีบางส่วนท่ีมีภาระหน้ีสิน โดยส่วนใหญ่ กูย้ืมจากธนาคารเฉพาะกิจ รองลงมาคือแหล่งเงินกูน้อกระบบส าหรับ
วตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเงิน ของทั้ง 3 ประเภทกลุ่มตวัอย่าง ของผูค้า้รายยอ่ยท่ีจ าหน่ายสินคา้เกษตรจ าหน่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืมและจ าหน่ายของใชแ้ละเคร่ืองนุ่งห่ม นั้นตอ้งการน าเงินไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ส าหรับ
ปัญหาท่ีไดรั้บจากการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ยงัไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์กนั
อย่างทัว่ถึง และยงัมีความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัเง่ือนไขต่างๆของสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ จึงควรจดัให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆให้มากข้ึน โดยใช้วิธีการส่ือสารท่ีไม่ซับซ้อน เขา้ใจง่าย และอาศยัการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เช่น วิทยุชุมชน และกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นท าเล
ท่ีตั้งของธนาคารท่ีสะดวกมากท่ีสุด และรองลงมาดว้ยปัจจยัดา้นบุคลากรและอตัราดอกเบ้ีย รวมถึงขั้นตอนการ
อนุมติัท่ีง่าย สะดวก และรวดเร็วในดา้นการศึกษาพฤติกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอ้งการผ่อนช าระค่างวดเป็น
รายวนั และให้พนกังานมารับช าระค่างวดท่ีร้าน เน่ืองจากไม่สะดวกท่ีจะเดินทางไปใชบ้ริการท่ีสาขา ดงันั้น เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงในการผิดนดัชาระหน้ี และอ านวยความสะดวกให้กบักลุ่มผูค้า้รายย่อย ธนาคารพาณิชยค์วรให้
พนกังานเขา้ไปรับช าระค่างวดท่ีร้านเป็นรายวนั 
 
     อภิญญา  ปรัชญาสันติ (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดย่อมของธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร.พบว่า ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยั
ส่วนผสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือและพบว่าการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือท่ีระดบัความส าคญัมากคือ สินเช่ือธุรกิจท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบัลูกคา้ท่ีค่าเฉล่ีย 7.83 สามารถ
เขา้ถึงลูกคา้กลุ่มลูกคา้ได ้ท่ีค่าเฉล่ีย 7.61 บริการเอกสารส่ิงพิมพ์เก่ียวกบัธุรกิจของธนาคารท่ีค่าเฉล่ีย 7.57 อตัรา
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของทางธนาคารท่ีค่าเฉล่ีย 6.61 ความถูกต้องในการให้บริการ ท่ีค่าเฉล่ีย 8.09 
ขั้นตอนการพิจารณาสินเช่ือ ท่ีค่าเฉล่ีย 8.50 มีระบบการจดัคิวให้บริการลูกค้าเพ่ือความเป็นระเบียบรวดเร็วท่ี
ค่าเฉล่ีย 7.70 ธนาคารมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับท่ีค่าเฉล่ีย 8.25 มีความพอใจเม่ือไดรั้บการบริการจากธนาคารท่ีค่าเฉล่ีย 
7.69 มีความไวว้างใจคุณภาพการใหบ้ริการของพนกังานผูใ้หบ้ริการท่ีค่าเฉล่ีย 8.03 ท่านมีความรู้สึกมัน่ใจในสินเช่ือ
ของธนาคารแห่งน้ีท่ีค่าเฉล่ีย 8.63 
      
2.2 รูปภาพและตาราง 
 
ตารางที่ 1  ตารางเปรียบเทียบเง่ือนไขของแหล่งเงินทุน - วงเงินและอตัราดอกเบ้ีย 

แหล่งเงินทุน วงเงิน (บาท) อตัราดอกเบ้ีย (ต่อปี) 
ไมโครไฟแนนซ์ 2 แสน 28% 
นาโนไฟแนนซ์ 1-1.2 แสน 32-36% 
เงินกูน้อกระบบ 3-5 หม่ืน 60-120% 
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3.วธิีการศึกษา 
 

     การศึกษาวิจยัเร่ืองความตอ้งการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ของกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยของคนไทย เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)ส ารวจ เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ของกลุ่มผูมี้รายได้น้อยของคนไทย ในด้านต่างๆได้แก่ 
วตัถุประสงค์การใชบ้ริการสินเช่ือ, ประเภทของแหล่งเงินทุน, สภาวะเศรษฐกิจ, แรงจูงใจ และส่วนผสมทางการ
ตลาด โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
      
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ บุคคลผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีประกอบอาชีพอิสระ ตามแหล่งชุมชนอาทิเช่น พ่อคา้แม่คา้
ในตลาด ร้านอาหารตามสัง่ ขบัรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง เกษตรกร รวมถึงพนกังานรายวนัต่างๆ ท่ีไม่มีเอกสารแสดง
รายไดท่ี้ชดัเจน ไม่มีการเดินรายการของสมุดบญัชีธนาคาร ท่ีมีอายตุั้งแต่ 20ปีบริบูรณ์ ในแต่ละภาคของประเทศไทย 
โดยอาศยัแนวคิดการค านวณหาค่ากลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane กลุ่มตวัอยา่ง ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5% ตามสูตรสามารถค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ได ้385 ตวัอยา่ง และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความน่าเช่ือถือของขอ้มูลในการอา้งอิงถึงผลการวิจยัของประชากรผูมี้รายไดน้อ้ย
ของประเทศไทย ผูวิ้จยัจึงก าหนดการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 2,000 ตวัอยา่ง หรือ 400 ชุดต่อภูมิภาค โดยเลือก
เกบ็ขอ้มูลจงัหวดัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนนอ้ยท่ีสุด 4 อนัดบัสุดทา้ยของแต่ละภูมิภาค มาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
(ยกเวน้ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ จึงน าไปเป็นเกณฑใ์นการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชก้าร
สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) ประกอบไปดว้ย การก าหนดสดัส่วนขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบ
โควตา้ (Quota Sampling) โดยอา้งอิงจากปริมาณประชากรในแต่ละภูมิภาค และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบวิธีบงัเอิญ 
(Accidental Random Sampling) 
 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
     ผูท้  าการวิจยัไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซ่ึงมีวิธีการดงัต่อไปน้ี 1. ขอ้มูล
ปฐมภูมิ (Palmary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง ตามท่ีได้ระบุไวใ้นแบบสอบถาม 
ประกอบไปดว้ย ขอ้มลูส่วนบุคคล ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือ ของกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยของคนไทย 
จ านวน 2,000 ตวัอยา่ง 2. ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมของ เอกสารทางวิชาการ 
ต ารา บทความต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งการการศึกษาวิจยั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือ
น ามาใชส้นบัสนุนการศึกษาวิจยัใหมี้ความสมบูรณ์ 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

     การวิเคราะห์ขอ้มลูการถดถอยเชิงเส้นพหุ เพ่ือศึกษาตวัแปรอิสระท่ีสนใจมีมากกวา่หน่ึงตวัแปร (Multiple Linear 
regression analysis) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยสร้างสมการเสน้ตรงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทั้ง 5 กบัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยของคนไทย (Y1=X1,X2,X3,X4,X5) โดยการวดัตวัแปรท่ีวิจยั 
1) ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) หมายถึง ปัจจยัหรือตวัแปรดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคก์ารใชบ้ริการสินเช่ือ
ประเภทของแหล่งเงินทุนสภาวะเศรษฐกิจแรงจูงใจและ ส่วนประสมทางการตลาดโดยการใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึง การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของกลุ่มผูมี้
รายไดน้อ้ยของคนไทยโดยการใช ้ การจดัล าดบั ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเสน้พหุ โดยท าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิ ดว้ยการรวบรวมเอกสารทางวิชาการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ศึกษาวิจยั ในระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึง 20 กมุภาพนัธ์ 2558 และลงท าการเก็บขอ้มลูปฐมภูมิ ดว้ยวิธีการ
รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม กบักลุ่มตวัอยา่งบุคคลผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีประกอบอาชีพอิสระ ตามแหล่งชุมชนท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 20ปีบริบูรณ์ ในแต่ละภาคของประเทศไทยในระหวา่งวนัท่ี 1 – 15 มีนาคม 2558 จ านวนทั้งส้ิน 2,000 ชุด 
แบ่งเป็นภูมิภาคละ 400 ชุดจนครบถว้นสมบูรณ์ 
 

4.  ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

     จากผลการศึกษาตามสมมุติฐานของการศึกษาถึงความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ของกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยของคนไทย โดยผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษาใน
คร้ังน้ี เพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงหรือวตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการสินเช่ือวา่สาเหตุของความตอ้งการ
นั้นเกิดข้ึนจากสาเหตุใด และเพ่ือทราบถึงแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ ทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของผูมี้รายไดน้อ้ย และเพ่ือทราบถึงประเภทของแหล่งเงินทุนท่ีกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยมีการรับรู้วา่
ตนสามารถใชบ้ริการและเขา้ถึงบริการสินเช่ือได ้ ตลอดจนศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลใหผู้มี้รายไดน้อ้ย
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ 
 
     แนวทางการศึกษาช่วงต่อไปอาจท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ AEC เน่ืองจาก
มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตและวฒันธรรมท่ีคลา้ยเคียงกนักบัประเทศไทย แต่อาจจะแตกต่างกนัออกไปในรายละเอียด
เร่ืองของสงัคม สภาวะทางเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นการเงินการธนาคารและนโยบายการบริหารประเทศ เพ่ือท่ีจะไดส้ามารถ
น าขอ้มูลจากการศึกษาวิจยัในแต่ละประเทศไปพฒันาการใหบ้ริการสินเช่ือไมโครไฟแนนทข์องประเทศนั้นๆใหเ้กิด
ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 
     ผลการศึกษาในคร้ังน้ี จะไปเป็นประโยชนต่์อสถาบนัการเงิน และนิติบุคคลท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน (นอนแบงก)์ ท่ีมี
นโยบายทางดา้นสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ เพ่ือสามารถตอบสนอง และเขา้ถึงกลุ่มประชากรผูมี้รายไดน้อ้ยหรือรากหญา้
ไดต้รงตามความตอ้งการ และสามารถผลกัดนันโยบายการใหสิ้นเช่ือไมโครไฟแนนซ์ในประเทศไทยใหป้ระสบความส าเร็จ 
ทั้งในดา้นการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการและตอบสนองตรงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ไมโครไฟแนนซ์ 
หรือจะน าไปประยุกตใ์ชก้บัสินเช่ืออ่ืนๆไดต่้อไป 
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การจ าแนกความแตกต่างของระดบัความส าคญัด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบริการ 
ระหว่างกลุ่มผู้เลอืกใช้ศูนย์บริการเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บริการทั่วไป  
The differenciation of marketing mix for choosing between brand sevice centre and 

other sevice centre 

ปวณีา สังวาลวงศ์1และ ดร.พนัธิตรา ปัทมานนท์2 

Paweena Sungwalwong and Dr.Pantitra Putamanonda 

บทคดัย่อ 
จากการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ1. เพ่ือศึกษาระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
บริการท่ีเจา้ของรถยนตใ์ช ้ในการตดัสินใจเขา้รับบริการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต ์2. เพ่ือคน้หาความแตกต่างของปัจจยัท่ี
เจา้ของรถยนตใ์ชใ้นการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการ ระหวา่งกลุ่มผูเ้ลือกใชศู้นยบ์ริการเฉพาะ กบั กลุ่มผูเ้ลือกใชอู้่บริการ
ทัว่ไป จากศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 130 คน มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สถานภาพ
สมรสแลว้ มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า อาชีพ รับราชการ มีรายไดร้ะหว่าง 15,001-30,000 และ
เขา้ใชบ้ริหารท่ีอู่บริการทัว่ไป  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ
ธุรกิจบริการ อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก   
 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 
 

Abstract 
 

The objective of the study is to study the difference of the marketing mix  for bussiness sevice  and to find the 
distinction  of the factor had influence  on the dicision making of the owner in maintanance  the car  between brand 
service centre  and other sevice centre.  The study found that 130 out of 220 of the respondents were women who had 
the age between 18-30 years. Most of them were married and held at least the bachelor’s degree. Most of them 
worked for the government which was the reason that most of them had the salary between 15,001-30,000 and chose 
to use the other service center. The study also found that the respondents showed concerns to the factor of marketing 
mix which they graded it as extremely important.  
 

Keywords:  marketing mix 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัมีรถยนต์เป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการใชชี้วิตของคน ท่ีมีความส าคญัอย่างมากในการเพ่ิมความสะดวกในการ
สญัจรของคนไม่วา่จะในกรุงเทพ หรือต่างจงัหวดั  

     จากจ านวนตอ้งการใช้รถยนต์ท่ีเพ่ิมมากข้ึนของคนในปัจจุบนัซ่ึงดูไดจ้ากรายการจดทะเบียนใหม่ของทั้งประเทศ 

ส่งผลให้สถานบริการรถยนต์มีเพ่ิมข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของรถยนต์ในการซ่อมแซมรถยนต์ให้

สามารถคงสภาพการใชง้านให้เหมือนดงัเดิม โดยทัว่ไปสถานบริการรถยนต์จะจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ศูนยบ์ริการท่ีเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต ์ไดแ้ก่ ศูนยโ์ตโยตา้ , ศูนยอี์ซูซุ, ศูนยม์าสดา้, ศูนยฮ์อนดา้, ศูนยเ์ชฟโรเรต, 

ศูนยเ์ลกซัส  ฯลฯ และ อู่ซ่อมบ ารุงรักษาทัว่ไป เช่น บีควิก, ร้านอะไหล่ยนต์, ร้านตรวจซ่อมขนาดเลก็ท่ีกระจายอยู่ทุก

จงัหวดัมีทั้ งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่  ท าให้ผูใ้ช้รถยนต์มีทางเลือกมากข้ึนในการเลือกเข้าใช้บริการในสถานีท่ี

ใหบ้ริการส าหรับรถยนต ์ 

     ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอส.พี.กลการ 2544 เปิดด าเนินกิจการมากกว่า 20 ปี ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการซ่อมแซม

บ ารุงรักษารถยนต,์ รับเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ือง, ตั้งศูนย,์ ถ่วงลอ้, ตรวจสภาพรถยนต(์ตรอ.)  และ จกัรยานยนต ์, จ าหน่าย

อะไหล่ทั้ งปลีก และส่ง, ยกเคร่ือง , ซ่อมปะสีภายใน-นอก, ซ่อมแซมระบบท าความเย็น , ตรวจเช็คช่วงล่วง ,รับต่อ

ทะเบียน ท าพรบ.รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ รวมไปถึงรับบริการประกนัภยัทุกประเภท ปัจจุบนัเปิดบริการทั้งหมด 2 

สาขา ได้แก่ ส านักงานงานใหญ่ ตั้ งอยู่ท่ี 258/1 ม.1 ต าบลเวียงสระ อ าเภอเวียงสระ จังหวดัสุราษฏร์ธานี 84190 , 

ส านกังานสาขา ตั้งอยู่ท่ี  518 ม. 4   ต าบลบา้นสอ้ง  อ  าเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 84190  มีทีมงานและทีมช่างท่ีมี

ประสิทธิภาพ รวมไปถึงเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั มีระบบการท างานเสมือนศูนยบ์ริการ โดยยึดมัน่พนัธกิจส าคญัในการ
บริการท่ีฉบัไวท่ีมอบใหก้บัลกูคา้ โดยกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของกิจการเป็นเจา้ของรถยนตท่ี์น ารถยนตม์าซ่อมบ ารุงรักษา 

      จากการเปิดใหม่ของศูนยบ์ริการในอ าเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี จ านวน 4 สาขาไดแ้ก่ ศูนยนิ์สสัน,ศูนย์

มาสดา้ อย่างละ  1 สาขา และ ศูนยอี์ซูซุ อยา่งละ 2 สาขา ท าใหท้างหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอส.พี.กลการ 2544  เกิดปัญหาใน

เร่ืองของลกูคา้ท่ีเคยใชบ้ริการกบัทางร้านไปใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการเฉพาะแทน ขอ้มูลน้ีสอบถามจากลกูคา้ท่ีเคยเขา้มาใช้
บริการท่ีร้านเป็นประจ าและเป็นลกูคา้ท่ีดีของทางร้าน  

      ดังนั้น  ผูวิ้จยัมีความต้องการศึกษาความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของเจา้ของรถยนต์ในการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทั้ งน้ีก็เพ่ือใช้ข้อมูลจากการศึกษา ไปวางแผนแนวทาง

การตลาดให้ดึงดูดลูกคา้เก่าใหก้ลบัมาใชบ้ริการท่ีห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอส.พี.กลการ 2544 ดงัเดิม และเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขนัไดเ้ท่าเทียมกนักบัศูนยบ์ริการเฉพาะ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     1. เพ่ือศึกษาความส าคญัของดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการท่ีเจา้ของรถยนต์ใช ้ในการเลือกเขา้รับ

บริการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต ์
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     2. เพ่ือคน้หาความแตกต่างของความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีท าให้ กลุ่มผูเ้ลือกใชศู้นยบ์ริการเฉพาะ 

กบั กลุ่มผูเ้ลือกใชอู้่บริการทัว่ไป ตดัสินใจเขา้รับบริการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. เพ่ือเขา้ใจความแตกต่างท่ีส าคญัของการน ารถยนต์มาซ่อมบ ารุงรักษาของกลุ่มผูใ้ช้ศูนยบ์ริการเฉพาะ และ อู่บริการ
ทัว่ไป 
 
      2. เพ่ือน าผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไปวางแผนแนวทางการปรับปรุงคุณภาพบริการ และด าเนินการวางแผนการท างาน
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอส.พี.กลการ 2544 เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีพฤตกิรรมผู้บริโภค 

     พิบูล  ทีปะปาล , 2534 : 172-174)การท่ีคนเราแสดงพฤติกรรมอะไรกแ็ลว้แต่ออกมานั้น  ไม่ไดก้ระท าไปอยา่งเล่ือน
ลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือไร้ทิศทาง  ตรงกนัขา้มกลบัมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุผลส าเร็จตาม
ความตอ้งการของตน การแสดงออกของคนนั้นจะแบ่งไดด้งัน้ี 

1. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค จะมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายนอกและภายใน ส่ิงต่างๆเหล่านั้นท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  

2. กระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มี5 ขั้นตอนไดแ้ก่ ความตอ้งการไดรั้บการกระตุน้หรือการรับรู้ถึงความตอ้งการ, 
การแสวงหาขอ้มูล, การประเมินทางเลือก , การตดัสินใจซ้ือ และ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมกัจะมาจากปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลกระทบโดยตรงกบัการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล, การจูงใจ, การเรียนรู้   

4. แบบจ าลองพฤติกรรมการซ้ือ จะแสดงใหเ้ห็นถึงเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น โดยเร่ิมตน้จากการ
เกิดส่ิงกระตุน้ ท่ีผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค  
 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบริการ  
 
     ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของฟิลลิป คอทเลอร์ (Philip Kotler,1931) ส าหรับธุรกิจบริการจะเรียกวา่ 
7P’s จะเป็นการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 
 

      1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์การสร้างผลิตภณัฑต่์างๆ ข้ึนมา กเ็พ่ือตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์หรือเพ่ือตอบโจทยก์าร
แกปั้ญหาในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่ลูกคา้ 

      2.  ดา้นราคา การตั้งราคานั้น จะเป็นผูก้  าหนดราคา แต่หากเราพิจารณาใหค้รบทั้งกระบวนการแลว้ จะพบวา่ราคาจะ
ถกูหรือแพง ลกูคา้จะเป็นผูพิ้จารณา 
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      3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จะถกูวดัโดยความรู้สึกของลูกคา้วา่ไดรั้บความสะดวกสบายแค่ไหน จะถูกวดัดว้ย
ความรู้สึก 

     4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด การส่ือสารไปยงัลกูคา้ถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากหากไม่สามารถ
ส่ือสารไปยงักลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดแ้ลว้ ในมุมมองของลกูคา้ก็ไม่ไดต่้างอะไรกบัการท่ีไม่จดัโปรโมชัน่เลย 

     5. ดา้นบุคคล บุคคลในองคก์ร หรือพนกังานในองคก์รท่ีใหบ้ริการการแก่ลูกคา้ ตอ้งเป็นบุคคลท่ีดี มีคุณภาพ ใส่ใจ
และดูแลลูกคา้ รวมทั้งตระหนกัถึงความพอใจของลูกคา้ 

     6.  ดา้นกายภาพ ผูข้ายควรมองถึงส่ิงแวดลอ้มในการใหบ้ริการ หรือปัจจยัใดๆ ท่ีลูกคา้สามารถจบัตอ้งไดท่ี้สร้างความ
สะดวกสบาย หรือ สร้างบรรยากาศท่ีดีใหแ้ก่ลกูคา้ 

     7. ดา้นกระบวนการผูผ้ลิต หรือผูใ้หบ้ริการตอ้งพิจารณาวา่จะมีกระบวนการใดท่ีจะใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดดี้ มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงกระบวนการท่ีมีความถูกตอ้ง และสมบูรณ์แบบ(ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์, 2548) 

 
2.3  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

     2.3.1 วิศณุ แปงยาแกว้ , 2550  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดั

เชียงราย การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ใน

จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้น

สถานท่ีมีความส าคญัมากต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต ์ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 

     2.3.2 โสภณ สุดสาหร่าย, ผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ข าเดช , 2556  ปัจจยัการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่เป็นผูแ้ทน

จ าหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ระหวางตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริ การของศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีไม่เป็นผูแ้ทน

จ าหน่ายของผูใ้ชร้ถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษา 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-25 ปีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด โดยกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น
โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นคุณภาพ  

     2.3.3 นิตยา จนัทร์แจ่มดารา, 2548  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัอุบลราชธานี   การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อม 

รถยนต์ของผูบ้ริโภค และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบั

การศึกษา รายได ้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ในอ าเภอเมือง จงัหวดั 

อุบลราชธานี จ านวน 275 คน ใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตแ์บบสอบถาม
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ขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ อู่ซ่อมรถยนต ์ผูต้อบแบบสอบถามทีระดบัความคิดเห็นในการพิจารณาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อม รถยนต์ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสามารถ

เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ีคือ ดา้นบุคคล ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นเทคนิคและกระบวนการ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ดา้นช่องทางการบริการ ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการ 

2.4 การเขียนสมการ 

      การเขียนสมการเส้นตรง จะช่วยประเมินความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหว่างกลุ่มว่ามีระดบันัยส าคญัเท่าไหร่ 
และ ยงัช่วยประเมินความส าคญัของตวัแปรนั้นๆดว้ย  จะเขียนสมการไดด้งัน้ี 

 

 
 
     จะแทนสมการดงัน้ี    (Y) = -.140xสถานบริการมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีรู้จกั+.289xอะไหล่ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการมี

คุณภาพ-.225xการยอมรับเม่ือลูกคา้ร้งขอให้รับเปล่ียนแกง้าน+.138xมีการจดัอะไหล่อ่ืนไวบ้ริการอย่างเหมาสม-.533x

ความทันสมยัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมรถยนต์+.309xความรวดเร็วในการจดัซ้ือจัดหาอะไหล่ท่ี

จ าเป็น+.218xมีการแสดงราคาอะไหล่แต่ละชนิดอย่างชดัเจน+.33xมีการแจง้ค่าซ่อมรถยนตล่์วงหนา้+.91xราคาค่าซ่อม

รถยนตใ์กลเ้คียงกบัร้านคู่แข่งอ่ืน-.232xมีการบริการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต-.225xลูกคา้สามารถรับรถยนตไ์ดห้ากยงัไม่

มีเงินจ่าย-.040xมีการแจกแจงใหเ้ห็นราคาของการใหบ้ริการ+.226Xมีการใหบ้ริการท่ีหลากหลายในราคาท่ีแตกต่างกนั+.

709xราคาค่าซ่อมรถยนต์สมเหตุสมผล-.487xท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง+.937xสถานบริการรถยนต์อยู่ใกลท่ี้พกั

อาศยัของลูกคา้-.625xสถานบริการรถยนตอ์ยูใ่กลท่ี้ท างานลกูคา้-.007xสถานท่ีจอดรถยนตมี์ความสะดวกส าหรับผูม้ารับ

บริการ+.138xมีการบนัทึกขอ้มูลของรถยนต์ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ+.373xมีการโทรติดต่อลูกคา้เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ

ทางโทรศพัท์+.026xมีการแจง้ขอ้บกพร้องของรถยนต์ก่อนเขา้ซ่อมเพ่ือพูดคุยกบัลูกคา้-.559xมีการให้ส่วนลดและการ

ปล่อยเครดิตเงินเช่ือ+.217xมีการแจกของแถมของช าร่วยในช่วงเทศกาลกับลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ+.110xมีการ

ประชาสัมพนัธ์ของสถานบริการมีความโดดเด่น-.472xเจา้ของกิจการเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้+.581xพนกังานมี

มนุษย์สัมพันธ์อันดีแจ่มใส-.257xช่างมีความสุภาพอ่อนน้อมในการให้บริการ+.457xช่างและพนักงานมีความรู้

ความสามารถในการให้บริการ-.313xช่างมีความละเอียดในการท างานผิดพลาดนอ้ย+.365xช่างท่ีให้ค าแนะน าในการ

ดูแลการซ่อมไดดี้-.613xสถานท่ีมีความสะอาดเรียบร้อย+.120xมีห้องน ้ าสะอาดไวบ้ริการอย่างเพียงพอ+.134xมีห้อง

รับรองส าหรับรถรับรถยนต์+.160xสถานบริการมีอากาศถ่ายเทดี-.125xสถานบริการทีแสงสว่างเพียงพอ+.556xมีป้าย

บอกแผนงานซ่อมชดัเจน-.805xมีเคร่ืองมืดและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการซ่อม+.350xมีการจดัคิวให้บริการตามล าดบั

ก่อนหลงั-.636xมีการส่งมอบรถยนตต์ามสถานท่ีท่ีลูกคา้ระบุ+.197xมีกระบวนการบริการจดัการอยา่งชดัเจน-.283 
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3. วธิีการศึกษา 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    เป็นกลุ่มของเจา้ของรถยนต์ท่ีอาศยัอยู่ใน อ าเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เป็นเจา้ของรถยนต์ ท่ีเลือกเขา้รับ
บริการของศูนยบ์ริการ และอู่บริการทัว่ไป  โดยใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบการจดักลุ่มพ้ืนท่ี จ านวน 200 คน 
 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
    โดยใช้ แบบสอบถาม ในหัวข้อเร่ือง การจ าแนกความแตกต่างด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 
ระหว่างกลุ่มผูเ้ลือกใชศู้นยบ์ริการเฉพาะ กบั กลุ่มผูเ้ลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป  น าไปประมวลผลและวิเคราะห์
ขอ้มลูผา่นเคร่ืองมือการวะเคราะห์ทางสถิติ 
     โดยรวบรวมขอ้มลูท่ีมีผูค้น้ควา้วิจยัท าไวใ้นอดีต โดยการคน้ควา้วิจยัผ่าน เวบ็ไซต ์, หนงัสือ ,บทความ,ต ารา,เอกสาร
ส่ิงพิมพ ์รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ผูศึ้กษาจะน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเกบ็แบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์การจ าแนกความแตกต่าง ( Discriminant Analysis)  โดยท าการวิเคราะห์ เร่ืองการหาค่าเฉล่ีย 
mean  , ค่าร้อยละ  percentage , ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน Standard deviation    การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน โดยใชส้ถิติ
แบบ T-Test ในกรณีของตวัแปรอิสระ เช่น เพศ , อาย ุสถิติแบบ anova  (ทรงศกัด์ิ ภูสีอ่อน,  2551: 289) 

 

4. ผลการศึกษา และอภิปราย 
 
4.1 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ 

 
      จากการศึกษาถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ท่ีเจา้ของรถยนตใ์ช ้ในการเลือกเขา้รับบริการ
ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์นั้น พบว่า เจา้ของรถยนต์จะเห็นดว้ยในปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 
โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ในเร่ืองของ ราคาค่าซ่อมรถยนต์สมเหตุสมผล ค่า f-rato =15.82, มีการให้บริการท่ี
หลากหลายในราคาท่ีแตกต่างกนัค่า f-rato =15.09 ,สถานบริการรถยนตอ์ยูใ่กลท่ี้พกัอาศยัของลูกคา้ ค่า f-rato =14.42 ,มี
การแจง้ค่าซ่อมรถยนต์ล่วงหน้า ค่า f-rato = 12.67 ,มีการแสดงราคาอะไหล่แต่ละชนิดอย่างชดัเจน ค่า f-rato =12.67 , 
อะไหล่ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการมีคุณภาพค่า f-rato =11.44  ,สถานบริการมีความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ีรู้จกัค่า f-rato = 10.24 
,พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี ยิ่มแยม้แจ่มใส่ค่า f-rato = 8.14 ,การยอมรับเม่ือลูกคา้ร้องขอให้รับเปล่ียนแกง้านค่า f-
rato = 7.25 ,มีการโทรติดต่อลูกคา้เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอทางโทรศพัท ์6.75,ความรวดเร็วในการจดัซ้ือจดัหาอะไหล่
ท่ีจ าเป็นค่า f-rato = 6.43 ,มีการแจง้ค่าซ่อมรถยนตล่์วงหนา้ค่า f-rato = 5.56 ,มีหอ้งรับรองส าหรับรอรับรถยนตค่์า f-rato 
=4.64 ,ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางค่า f-rato = 4.62 ,มีการแจกแจงให้เห็นราคาของการให้บริการค่า f-rato =4.59 ,
การประชาสัมพนัธ์ของสถานบริการมีความโดดเด่น ค่า f-rato = 4.38 ,มีป้ายบอกแผนงานซ่อมชดัเจน ค่า f-rato = 4.36 ,
ช่างท่ีใหค้ าแนะน าในการดูแลการซ่อมไดดี้ค่า f-rato = 4.33 ,มีการบนัทึกขอ้มูลของรถยนตท่ี์เขา้มาใชบ้ริการ  ค่า f-rato 
= 4.12 จากขอ้ค าถามดงักล่าว ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามเห็นดว้ยในเร่ือง ดงักล่าวค่อนขา้งมาก 
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     การศึกษาเพ่ือคน้หาความแตกต่างของปัจจยัท่ีเจา้ของรถยนต์ใขใ้นการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการ ระหว่างกลุ่มผู ้
เลือกใชศู้นยบ์ริการเฉพาะ กบั กลุ่มผูเ้ลือกใชอู้่บริการทัว่ไปนั้น พบว่า กลุ่มผูเ้ลือกใชศู้นยบ์ริการเฉพาะ ดา้นผลิตภณัฑ ์
เร่ิองของอะไหล่ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการมีคุณภาพ กลุ่มผูเ้ลือกใชศู้นยบ์ริการเฉพาะค่าเฉล่ียสูงกลุ่มผูเ้ลือกใชอู้่บริการทัว่ไป
ใน  ดา้นราคาค่าซ่อมรถยนต์มีความสมเหตุสมผล จะมีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกว่ากลุ่มผูเ้ลือกใช้อู่บริการทัว่ไป  , ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย เร่ืองสถานบริการรถยนตอ์ยูใ่กลท่ี้พกัอาศยัของลกูคา้ ผูเ้ลือกใชศู้นยบ์ริการเฉพาะจะมีค่าเฉล่ียสูง
กวา่ผูเ้ลือกใชอู้่บริการทัว่ไป , ดา้นบุคลากร นั้นพนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี ยิม้แยม้แจ่มใส  กลุ่มผูเ้ลือกใชศู้นยบ์ริการ
เฉพาะจะมีค่าเฉล่ียสูงกลุ่มผูเ้ลือกใชอู้่บริการทัว่ไป ,ดา้นการส่งเสริมการตลาด การโทรติดต่อลูกคา้เป็นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอ ผูเ้ลือกใชศู้นยบ์ริการเฉพาะค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มผูเ้ลือกใชอู้่บริการทัว่ไป 
 
4.2  อภิปรายผล 
 
     จากการศึกษาการวิจยั พบว่า ในดา้นของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ท่ีเจา้ของรถยนตใ์ช ้
ในการตัดสินใจเข้ารับบริการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์นั้ น เจ้าของรถยนต์จะเห็นด้วยเป็นส่วนมาก  ซ่ึงจะมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ใน
จงัหวดัเชียงราย (วิศณุ แปงยาแกว้ , 2550 ) จากผลการศึกษาน้ีท าให้พบว่า  ภาพรวมของปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด อนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ ขอ้ท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก จะไดแ้ก่ เร่ืองของคุณภาพ
ของอะไหล่รถยนตใ์นการซ่อมรถยนต์ , ปัจจยัดา้นราคา ขอ้ท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมาก  ไดแ้ก่ ความ
เหมาะสมของราคากบัคุณภาพของอะไหล่รถยนต ์และปัจจยัดา้นสถาน ขอ้ท่ีมีระดบัความส าคญัมากต่อการรตดัสินใจ
ในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ไดแก่ ความสะดวกของสถานท่ีตั้งอู่ซ่อมรถยนต์  ส่วนปัจจัยดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีคามส าคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง  ขอ้สงัเกตท่ีเกิดข้ึนนั้นพบวา่ กลุ่มลูกคา้ท่ีอยูใ่นต่างจงัหวดันั้น
จะให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้าและการบริการเป็นหลัก ซ่ึงแตกต่างจาก กลุ่มลูกค้าท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จะมีความอ่อนไหวในเร่ืองของการส่งเสริมการตลาด 
 
     จากการศึกษาการวิจยัของปัจจยัท่ีจะสามารถท าใหเ้กิดความแตกต่างของเจา้ของรถยนตท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจเลือกเขา้
รับบบริการ ระหว่างกลุ่มผูเ้ลือกใชศู้นยบ์ริการเฉพาะ กบั กลุ่มผูเ้ลือกใชอู้่บริการทัว่ไปนั้น พบว่า เจา้ของรถยนต์ท่ีใช้
บริการ ในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ท่ีมี ระดบัการศึกษา  และ รายไดเ้ฉล่ียนต่อเดือน แตกต่างกนั มีการเลือกใชส้ถานบริการ
ท่ีแตกต่างกนัไประหว่างกลุ่มผูใ้ชศู้นยบ์ริการเฉพาะ กบั อู่บริการทัว่ไป ยกเวน้ เพศ , อายุ, อาชีพ ,สถานภาพท่ีไม่แตกต่างกนั 
มีนยัส าคญัทางสถิติเกินกว่าระดบัท่ี .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป ( นิตยา จนัทร์แจ่มดา
ราม,  2548) ซ่ึงพบว่า ลูกคา้เพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนั  และ การพิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ในทุกๆดา้น รวมถึงลูกคา้ม่ีมีอายุ อาชีพ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ลูกคา้ท่ีมีรายได้
ไม่เกิน 10,000 บาท ซ่ึงหมายถึง คุณภาพการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์ทัว่ไปนั้นเจา้ของรถยนตย์งัไม่สามารถรับรู้ได ้ไม่
ท าใหเ้กิดความไวว้างใจ หรือ ความพึงพอใจ ท่ีจะเลือกเขา้รับบริการ ณ สถานบริการนั้นๆ 
 
4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
     1. จากการศึกษาพบวา่ ลูกคา้จ านวนมากเป็นเพศหญิง  ดงันั้น ทางสถานบริการทั้งอู่บริการทัว่ไปและ ศูนยบ์ริการเฉพาะ
ควรใหค้วามสะดวกสบายใหก้บัลกูคา้ท่ีเป็นผูห้ญิงมากข้ึน ในเร่ืองของหอ้งน ้าท่ีมีความเป็นส่วนตวัมากข้ึน สะอาดและไม่มี
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กล่ินเหมน็ และไม่ควรสร้างหอ้งน ้าท่ีปะปนกบัผูช้าย  และ จดัหาท่ีนัง่ เพ่ืออ านวยความสะดวกสบาย ถา้เกิดลกูคา้ตอ้งรอ
รับรถยนตเ์ป็นเวลานาน 
     2. จากการศึกษาพบวา่ ประเภทรถยนตท่ี์ลูกคา้ใชจ้ะเป็นรถยนต ์ฮอนดา้ ซ่ึงเป็นรถยนตญ่ี์ปุ่น ทางอู่บริการทัว่ไปกค็วร
มีอะไหล่ไวส้ าหรับรองรับการใหบ้ริการแก่รถญ่ีปุ่น เพ่ือร่นระยะเวลาใหนการจดัหาอะไหล่ และ ลดการรอคอยของลูกคา้ 
     3. จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูใ้ชศู้นยบ์ริการเฉพาะมีความสนใจในดา้นราคาของอะไหล่ และ ราคาของอตัราค่าบริการเป็น
พิเศษ ทางสถานบริการควรท าการส ารวจราคาร้านคา้คู่แข่ง เพ่ือใหล้กูคาเกิดความมัน่ใจวา่ เม่ือลกูคา้เขา้มารับบริการท่ีสถาน
บริการแห่งน้ี มีการคิดราคาอยา่งยติุธรรม และราคาถกูกวา่ร้านคา้คู่แข่งอ่ืน ใหล้กูคา้สามารถเปรียบเทียบไดอ้ยา่งชดัเจน  
     4. จากการศึกษาพบวา่ ตนเองมีเป็นอยา่งมากในการตดัสินใจในการเขา้รับบริการ ดงันั้นทางสถานบริการทั้งศูนยบ์ริการ
เฉพาะ กบั อู่บริการทัว่ไปควรใหข้อ้มลู หรือ ความรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ หรือ ใหค้วามสนใจในดา้นนั้นๆ รวมไป
ถึงการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัดา้นผลิตภณัฑ ์ ท่ีมีของสินคา้และบริการของทางสถานประกอบการ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ
ในการตดัสินใจในการเขา้รับบริการแต่ละคร้ังของลกูคา้ 
     5. จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มลกูคา้ท่ีเลือกใชศู้นยบ์ริการเฉพาะ และ อู่บริการทัว่ไป ทั้งสองกลุ่มมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง
กนัในการเลือกใชบ้ริการ กลุ่มลูกคา้ท่ีเลือกใชศู้นยบ์ริการเฉพาะ มกัจะใหค้วามส าคญัของคุณภาพอะไหล่ ราคาสมเหตุ สม
ผล มากกวา่ กลุ่มผูใ้ชอู้่บริการทัว่ไปท่ีเนน้สินคา้ราคาถูก  เป็นหลกั  ดงันั้น ทางสถานบริการท่ีเป็นอู่บริการทัว่ไป ควรท่ีจะ
หาแหล่งสินคา้ราคาถูกและคุณภาพดี คอยเตรียมไวเ้พ่ือบริการแก่ลูกคา้  เพ่ือลดตน้ทุนสินคา้ภายในร้าน  
     6. จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มลกูคา้ท่ีเลือกใชศู้นยบ์ริการเฉพาะ และ อู่บริการทัว่ไป ทั้งสองกลุ่มมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง
กนัในการเลือกใชบ้ริการ กลุ่มลกูคา้ท่ีเลือกใชศู้นยบ์ริการเฉพาะ มกัจะใหค้วามส าคญัของบุคลากรในองคก์ร พนกังานควร
มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี ยิ้มแยม้แจ่มใส มากกวา่ กลุ่มผูใ้ชอู้่บริการทัว่ไป ดงันั้นสถานประกอบการควรมีการจดัฝึกอบรม
พนกังานเป็นประจ าอยางสม ่าเสมอเพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพการบริการท่ีดีภายในร้าน 
     7. จากการศึกษาท าใหพ้บแนวทางท่ีจะน าขอ้มูลของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ไปประยุกตใ์ช้
กบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอส.พี.กลการ 2544 ไดโ้ดยไปปรับแผนการท างานเพ่ือเป็นแนวทางในการท างานท่ีดีต่อไปในอนาคต 
โดยน าเอาความตอ้งการของเจา้ของรถยนตม์าปรับใช ้ เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด เช่นการจดัหาอะไหล่
คุณภาพเตรียมไวบ้ริการในราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของอะไหล่ 
      8. จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มลกูคา้ท่ีเลือกใชศู้นยบ์ริการเฉพาะ และ อู่บริการทัว่ไป ทั้งสองกลุ่มมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง
กนัในการเลือกใชบ้ริการกลุ่มลูกคา้ท่ีเลือกใชศู้นยบ์ริการเฉพาะใหค้วามส าคญัอยา่งมากในเร่ืองของสถานบริการ หรือ ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย  รวมถึงดา้นกายภาพ ความสะดวกสบายท่ีลกูคา้จะไดรั้บจากการ เขา้รับบริการ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ
ความสะดวกสบายของสถานบริการใกลท่ี้ท างานใกลท่ี้พกัเพ่ือการเดินทางท่ีจะสะดวกของลูกคา้ ดงันั้นควรผูท้  าการวิจยัควร
ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองของช่องทางการจดัจ าหน่ายใหเ้พ่ิมมากข้ึน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการ เช่น อาจจะ
มีการจองคิวออนไลน ์ หรือ จดัสินคา้ตามค าสัง่ของลูกคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีลูกคา้จะน ารถยนตเ์ขา้มาใชบ้ริการท่ีร้านเพ่ือความ
รวดเร็วและสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการ 
      9. การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการนั้นเพ่ือสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือใหเ้กิดใน
สถานประกอบกา ควรมีการปรับปรุงเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์ในการส่งเสริมการตลาด ใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายท่ีจะมาใชบ้ริการท่ีสถานประกอบการ  และเคร่ืองมือดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้น ตอ้งสามารถใชง้านไดจ้ริง 
นอกเหนือจากการโทรติดต่อลูกคา้เป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอทางโทรศพัท ์ ควรมีกิจกรรมท่ีลูกคา้สามารถเขา้มามีส่วนร่วมได ้
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บรรณานุกรม 
 
นิตยา จนัทร์แจ่มดารา (2548)  เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อม 
     รถยนต ์ในอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี    
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ โดยใช้ระดบัความพงึพอใจที่มีต่อปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการ กรณศึีกษา บริษทั ลสีซ่ิงกสิกรไทย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Cluster analysis of new car leasing customers using the satisfaction level on the 7P’s of marketing 
mix: Case study of Kasikorn Leasing Company in Bangkok 

สินีนาถ ศรีสินอ าไพ1และ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์2 

Sineenart Sisinaumpai and Dr.Jaratchwahn Jantarat 
 

บทคดัย่อ 
               การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ โดยใชร้ะดบัความพึง
พอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซ่ึงไดจ้ากการเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่า
ซ้ือรถยนตใ์หม่ ของ บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 220 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้วิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis ท า
การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดดว้ยวิธี One Way ANOVA พบว่า ผูใ้ช้บริการมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มช่ืน
ชอบลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการให้บริการของ KLeasing กลุ่มท่ี 2 กลุ่มประทบัใจ KLeasing และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มไม่
ประทบัใจ KLeasing 
 

ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม 1, ความพึงพอใจ 2, ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 3 
 

Abstract 
               This research aimed to study about the satisfaction levels on the 7P’s marketing mix of car leasing customers and the 
cluster of car leasing using the satisfaction levels on the marketing mix. The research sample was the car leasing customers of 
Kasikorn Leasing Company and total of 220 questionnaires were used to conduct the statistical analysis including frequency, 
percentage, mean, standard deviation. Also, The Hierarchical and K-Means Cluster Analysis were employed to categorize the 
cluster. To analyze the differentiation between groups, One Way ANOVA was used in this study. The research result showed 
that the average of satisfaction levels on the 7P’s is at the middle. Using the cluster analysis, it revealed 3 groups of customers 
as follows: Cluster1 was Admiration Group who preferred physical characteristics and service process of KLeasing, Cluster2 
was Satisfaction Group, and Cluster3 was Dissatisfaction Group. 
 

Keywords: Cluster Analysis 1, satisfaction 2, marketing mix 3 
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1. บทน า 
 

     บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จ ากัด (KASIKORN LEASING Co., Ltd.: KLeasing) 1 ใน 5 ในเครือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) เปิดให้บริการสินเช่ือประเภทเช่าซ้ือแก่ลูกคา้บุคคลและนิติบุคคล อาทิเช่น สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สิกร
ไทย (สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่), สินเช่ือรถช่วยไดก้สิกรไทย สัดส่วนผลิตภณัฑ์สินเช่ือในปัจจุบนัของ KLeasing มี
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ 60% ส่วนสินเช่ือรถช่วยไดแ้ละสินเช่ือชนิดอ่ืนๆ 40% ปัจจุบนัมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน
ล าดบัท่ี 6 ของธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์อนัดบัท่ี 1 คือ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 

     จากปัญหาท่ีบริษทัฯ มีการท าส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นประจ าทุกปีพบว่าคะแนนความพึงพอใจในปี 
2555-2556 มีการปรับตวัลดลง 1-10% และเม่ือเทียบกบัคู่แข่งแลว้มีล าดบัความพึงพอใจอยู่ในอนัดบัท่ี 4-6 (ขอ้มูลบริษทั
ฯ KLeasing) ดงันั้น ผูวิ้จยัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ จึงไดก้ าหนดเป็นวตัถุประสงค์ในการศึกษา ดงัน้ี เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์
ใหม่ โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 

     ส าหรับประโยชน์ของงานวิจยัจะท าใหท้ราบและเขา้ใจถึงระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือรถยนตว์่ามีลกัษณะอย่างไรในแต่ละส่วนตลาด ตลอดจนทราบถึงจุดแขง็และจุดอ่อนของ 
KLeasing และสามารถแบ่งส่วนตลาดของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ออกเป็นกลุ่มๆ ตามระดบัความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและต าแหน่งทางการ
ตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับ KLeasing สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและออกแบบปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตเ์พ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการใหเ้หมาะสมในแต่ละส่วนตลาด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัการแบ่งส่วนตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมายและการก าหนดต าแหน่งในตลาด (STP 
Marketing) 
 

     การวิเคราะห์ตลาดและคน้หาโอกาสทางการตลาดตามแนวคิด STP Marketing จะแบ่งส่วนของตลาดออกเป็นส่วนย่อย 
(Segmentation) จากนั้นก็ก าหนดตลาดเป้าหมายท่ีตอ้งการเลือก (Target Market) เม่ือเลือกตลาดท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ ต่อไปกเ็ป็น
การวางต าแหน่งของผลิตภณัฑใ์นตลาด (Positioning) โดยมีเป้าหมายเพ่ือคน้หาลูกคา้ท่ีแทจ้ริง (Real Prospects) เพ่ือผลกัดนั
ไปสู่การซ้ือและไดรั้บประสบการณท่ีดี ตลอดจนกลายเป็นลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ แน่นแฟ้นในระดบัท่ีสูงข้ึนไป (ก าพล 
สุทธิพิเชษฐ์, 2552) 
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2.2 แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) 

     Kotler (1997 อา้งถึงใน กนกวรรณ ปรีชาชาญ, 2550 : 4) ไดใ้หค้  านิยามของความพึงพอใจของลกูคา้ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกหลงัการซ้ือหรือรับบริการของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ต่อการปฏิบติังาน
ของผูใ้หบ้ริการหรือประสิทธิภาพของสินคา้ (Perceived Performance) กบัการใหบ้ริการท่ีเขาคาดหวงั (Expected 
Performance) กรณีผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ (Product Performance) ต ่ากวา่ท่ีคาดไว ้ ลูกคา้ก็จะไม่พึงพอใจ 
(Dissatisfied Customer) แต่หากผลท่ีตรงกบัท่ีคาดหวงัของลกูคา้ ลกูคา้จะเกิดความประทบัใจ (Delighted Customer) หากผู ้
ใหบ้ริการท าไดเ้กินกวา่ท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้ก็จะท าใหเ้ราเหนือคู่แข่งขนัไปโดยปริยาย 
 
2.3 แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) หรือ 7P’s 

     Kotler (1997 อา้งถึงใน ทวีนุช ฟองแกว้, 2555 : 25) อธิบายถึงแนวคิดกลยทุธ์ ส่วนประสมทางทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ ไวว้า่ 7P’s นั้น ประกอบดว้ย 7 ประการ ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์ (Product) บริการท่ีเสนอเพ่ือสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหพึ้งพอใจ ไม่วา่จะเป็นตวัผลิตภณัฑบ์ริการ
หรือส่ิงท่ีเตรียมไวส้ าหรับบริการลกูคา้ 

2. ราคา (Price) คุณค่าผลิตภณัฑห์รือบริการในรูปตวัเงิน ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ โดยลกูคา้จะเปรียบเทียบ
ระหวา่งคุณค่าของบริการนั้นกบัราคา 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นขั้นตอนท่ีสินคา้จากผูผ้ลิตเปล่ียนมือไปยงัผูบ้ริโภค 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารของผูใ้หบ้ริการ เพ่ือจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือ 

5. บุคลากรท่ีใหบ้ริการ (People) เป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบดา้นการเสนอขาย แสวงหาลกูคา้ เพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิด
ความตั้งใจและตดัสินใจซ้ือ 

6. กระบวนการหรือขั้นตอนของการใหบ้ริการ (Process) เป็นกระบวนการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ โดยตอ้ง
อาศยัพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. การสร้างและการน าเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการใหบ้ริการ (Physical Evidence and Presentation) เป็น
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีใหบ้ริการ การออกแบบ ตกแต่ง ตลอดจนลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ซ่ึงมองเห็นภาพลกัษณ์
ไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นส่ิงท่ีลกูคา้ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายแทนคุณภาพในการใหบ้ริการ 

 

3. วธิีการศึกษา 

     ประชากร คือผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์กสิกรไทย (สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่) ของ บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย 
จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร อนัประกอบไปดว้ยส านักงานใหญ่ 6 แห่ง คือ ส านักงานพหลโยธิน, บางบอน, สรง
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ประภา, นวมินทร์ 36, ศรีนครินทร์ และนนทบุรี โดยเป็นข้อมูลยอดผูใ้ช้บริการตั้ งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือน
กรกฎาคม ของปี พ.ศ.2557 ซ่ึงมีจ านวนประชากร 7,881 คน (ขอ้มลูบริษทัฯ KLeasing Data as of : กรกฎาคม 2557) 

     กลุ่มตัวอย่าง คือผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์กสิกรไทย (สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่) ของ บริษทั ลีสซ่ิงกสิกร
ไทย จ ากดั อนัประกอบไปดว้ยส านกังานใหญ่ 6 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้าราง
ส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีมีความคลาดเคล่ือนในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ ท่ี 95% จะได้
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 367 คน แต่ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นเวลาในการเกบ็ขอ้มลู จึงไดล้ดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 220 ตวัอยา่ง 
อน่ึง เม่ือลดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งลง จะไดค่้าความคลาดเคล่ือนใหม่เป็น ±6.51% 

     การเก็บรวบรวมข้อมูล สุ่มกลุ่มตวัอย่างจ านวน 220 ตัวอย่าง จากผูใ้ช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์กสิกรไทย 
(สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่) ของบริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จ ากดั ท าการแจกแบบสอบถามโดยใชจุ้ดบริการเคาน์เตอร์ของ 
KLeasing ซ่ึงมีส านักงานใหญ่จ านวน 6 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงวนัจันทร์- ศุกร์ ระหว่างวนัท่ี 15-22 
ธนัวาคม พ.ศ.2557 ช่วงเวลา 11.00-15.00 น.  

     การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้วิธี 
Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดด้วยวิธี One Way 
ANOVA และท าการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มกบัลกัษณะส่วนบุคคลดว้ย Chi-Square Test 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและการศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
ผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ของ KLeaing ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 220 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.82 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 50.00 
สถานภาพโสดและสมรสแลว้มีจ านวนเท่ากนั ร้อยละ 50.00 มีรายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-30,000 บาท ร้อยละ 
48.64 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 33.18 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 61.82 ขอสินเช่ือรถยนต์
ยี่ห้อ Honda ร้อยละ 35.00 มี%เงินดาวน์อยู่ในช่วง 15%-24% ร้อยละ 53.18 มีวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์อยู่ในช่วง 
700,001-900,000 บาท ร้อยละ 35.91 และมีระยะเวลาในการผอ่นช าระค่างวดอยูท่ี่ 60 งวด ร้อยละ 38.18 
 
     ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ ของ
Kleasing ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าระดบัความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนการสร้างและการน าเสนอหลกัฐานทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้น
กระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ และดา้นบุคลากรนั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลางถึงระดบัต ่าเม่ือ
พิจารณาเป็นรายปัจจยัในแต่ละดา้นพบวา่ 
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     1. ดา้นผลิตภณัฑ์สินเช่ือ ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มีระดบัความพึงพอใจสูงสุดคือ KLeasing มีการ
อนุมติัวงเงินสินเช่ือท่ีตรงตามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ส่วนระดบัความพึงพอใจต ่าสุดคือ ความมีช่ือเสียง
และภาพลกัษณ์ท่ีดีของ KLeasing มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 

     2. ดา้นราคา ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมี์ระดบัความพึงพอใจสูงสุดคือ ระยะเวลาในการผ่อนช าระหน้ี
ตรงตามความตอ้งการท่าน โดยท่ี KLeasing ไม่มีการขอปรับลด และเง่ือนไขในการวางเงินดาวน์ตรงตามความตอ้งการ
ของท่าน โดยท่ี KLeasing ไม่มีการขอปรับเงินดาวน์เพ่ิม มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.31 ส่วนระดบัความพึงพอใจต ่าสุดคือ 
KLeasing มีอตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม ไม่แพง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 

     3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมี์ระดบัความพึงพอใจสูงสุดคือ KLeasing มี
การให้บริการท าสัญญานอกสถานท่ี เช่น มีเจา้หน้าท่ีไปเซ็นสัญญาเช่าซ้ือท่ีบา้นหรือสถานท่ีท่ีท่านสะดวก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.66 ส่วนระดบัความพึงพอใจต ่าสุดคือ มีช่องทางในการติดต่อกบัพนักงานของ KLeasing หลากหลาย เช่น 
โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 

     4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมี์ระดบัความพึงพอใจสูงสุดคือ KLeasing มีการ
ออกแคมเปญพิเศษ โดยมอบอตัราดอกเบ้ียพิเศษในโอกาสต่างๆ เช่น งานมอเตอร์เอก็ซ์โป เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 
ส่วนระดบัความพึงพอใจต ่าสุดคือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ของ KLeasing น่าดึงดูดมีความน่าสนใจ 
เช่น โทรทศัน ์วิทย ุอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 

     5. ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ ปัจจยัท่ีผูใ้ช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มีระดบัความพึงพอใจสูงสุดคือ พนักงานมี
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 ส่วนระดบัความพึงพอใจต ่าสุดคือ พนกังานมี
ความเสมอภาคในการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76 

     6. ดา้นกระบวนการหรือขั้นตอนของการให้บริการ ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มีระดบัความพึงพอใจ
สูงสุดคือ KLeasing มีการรักษาความลบัลกูคา้ท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 ส่วนระดบัความพึงพอใจต ่าสุดคือ KLeasing มี
ขั้นตอนกระบวนการในการอนุมติัสินเช่ือท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.74 

     7. ดา้นการสร้างและการน าเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการให้บริการ ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มี
ระดบัความพึงพอใจสูงสุดคือ KLeasing มีบรรยากาศท่ีดี ตกแต่งทนัสมยัสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 ส่วนระดบัความ
พึงพอใจต ่าสุดคือ ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี สร้างความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 

 
ส่วนที่ 2 การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ โดยใช้ระดับความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ และจากการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ สามารถแบ่งกลุ่ม
ผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
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แผนภูมทิี่  1  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 
 
แผนภูมทิี่  2  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 

 
 

ค่าเฉลีย่รวม 3.59 3.68 3.56 3.50 2.91 2.89 3.31 3.31 3.51 3.55 3.37 3.51 3.66 

ค่าเฉลีย่รวม 3.48 3.45 3.51 3.97 3.90 3.13 3.00 2.91 2.76 
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แผนภูมิที่  3  แสดงค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มในดา้นกระบวนการหรือขั้นตอนของการให้บริการ และดา้นการสร้าง และ
การน าเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการใหบ้ริการ  

 
 
ตารางที่  1  แสดงขอ้มลูสรุปลกัษณะท่ีส าคญัในแต่ละส่วนตลาด 
 

กลุ่มที่ 1 “กลุ่มช่ืนชอบลกัษณะทางกายภาพและ
กระบวนการให้บริการของ KLeasing” (86 คน) 

กลุ่มที่ 2 “กลุ่มประทับใจ 
KLeasing”(71 คน) 

กลุ่มที่ 3“กลุ่มไม่ประทับใจ
KLeasing” (63 คน) 

1. มีรายไดร้ะดบัต ่า 

2. เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

3. มีวงเงินสินเช่ือระหวา่ง 300,001-900,000 บาท 

4. ช่ืนชอบภาพลกัษณ์ Image ของธนาคารท่ีดูทนัสมยั 

5. ช่ืนชอบกระบวนการใหบ้ริการท่ีสะดวกสบาย 
รวดเร็ว 

6. ไม่ประทบัใจในการบริการดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ท่ีอาจยงัไม่คลอบคลุมในบางพ้ืนท่ี 

7. ไม่ประทบัใจในดา้นผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ียงัไม่
หลากหลาย 

8. ไม่ประทบัใจในดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ียงัมี
สิทธิพิเศษส าหรับลกูคา้เก่าท่ีนอ้ย ตลอดจนออก
แคมเปญพิเศษนอ้ย 

1. มีรายไดร้ะดบัต ่า 

2. เป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน 

3. มีวงเงินสินเช่ือระหวา่ง 
300,001-900,000 บาท 

4. มีความพึงพอใจในทุก
ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7P) ของ 
KLeasing อยูใ่นระดบัสูง 

5. มีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกวา่
ค่าเฉล่ียรวมในทุกปัจจยั 

1. มีรายไดร้ะดบัสูง 

2. เป็นเจา้ของกิจการ 

3. มีวงเงินสินเช่ือ 700,001-
มากกวา่ 900,000 บาทข้ึน
ไป 

4. ไม่พึงพอใจในทุกปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7P) ของ KLeasing 

5. มีค่าเฉล่ียของกลุ่มต ่ากวา่
ค่าเฉล่ียรวมในทุกปัจจยั 

 

ค่าเฉลีย่รวม 2.74 2.80 3.06 3.09 3.21 3.25 3.35 3.24 3.03 3.08 
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         กลุ่มที่ 1 “กลุ่มช่ืนชอบลักษณะทางกายภาพและกระบวนการให้บริการของ KLeasing” เป็นกลุ่มท่ีเน้น 

ภาพลกัษณ์ Image ของธนาคารท่ีดูทนัสมยั ชอบกระบวนการให้บริการท่ีสะดวกสบาย รวดเร็ว และกลุ่มที่ 2 “กลุ่ม
ประทบัใจ KLeasing” ท่ีพึงพอใจในทุกปัจจยั 7P ของ KLeasing จากความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มกบัลกัษณะส่วนบุคคล
ของทั้ง 2 กลุ่มจะเห็นไดว้่า 2 กลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ในระดบัต ่า แต่มีความพึงพอใจในการรับบริการของ KLeasing 
ซ่ึงอาจตรงกบัความคาดหวงัหรือมากกว่าความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ สอดคลอ้งกบับทความของ โอตซอฟท ์(2555) ท่ี
กล่าววา่คนท่ีมีรายไดน้อ้ย ชีวิตจะเรียนรู้อยู่กบัความยากล าบาก มีทางเลือกนอ้ยกวา่ เม่ือไดรั้บบริการท่ีสะดวกสบายหรือ
เรียกไดว้่าใชเ้งินคุม้ค่าเพ่ือแลกกบัส่ิงอ านวยความสะดวกก็ย่อมจะไดรั้บความประทบัใจนั้นเป็นธรรมดา และบทความ
ของ (ชยัพงษ ์ ส าเนียง, 2558 : ออนไลน์) ท่ีกล่าวถึง “ความจน” เกิดภายใตโ้ครงสร้างทางสังคมท่ีไม่เป็นธรรม เกิดจาก
เง่ือนไขของการถึงอ านาจในการจดัสรรทรัพยากร อ านาจเขา้ถึงทุน อ านาจเขา้ทรัพยากรรัฐ หรือแมแ้ต่ “อ านาจในการ
ต่อรอง” กบัคนอ่ืน ฯลฯ ความจน และ “คนจน” ในท่ีน้ี คือ การท่ีไม่มีโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากร และไม่มีทางเลือก
ในมิติต่างๆ ตลอดจนเป็นการเข้าไม่ถึงทรัพยากร ส่งผลต่ออ านาจในการต่อรอง หรือไม่ได้รับปฏิบัติให้เท่าเทียม 
กล่าวคือเม่ืออ านาจในการต่อรองต ่า ทางเลือกกอ็าจมีไม่มากเช่นกนั 

 

     กลุ่มที่ 3 “กลุ่มไม่ประทับใจ KLeasing” ผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจในทุกปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7P) ของ KLeasing กล่าวคือไม่พึงพอใจในการให้บริการของ KLeasing ในระดบัท่ีสูงกว่ากลุ่มท่ี 1 
และ 2 และจากความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มกบัลกัษณะส่วนบุคคล จะเห็นไดว้่ากลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ในระดบัท่ีสูง 
ประกอบอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั และขอวงเงินสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีสูงเม่ือเทียบกบักลุ่มท่ี 1 และ 2 

     ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความของ โอตซอฟท ์(2555) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่าคนท่ีมีรายไดสู้ง ชอบความสะดวกสบาย เพราะมี
เงิน ขา้วของหรือบริการใด ๆ ในโลกน้ีหากท าให้ชีวิตตนเองสะดวกสบายข้ึน ยินดีท่ีจะสรรหามาใช้โดยไม่ข้ีเหนียว 
เรียกวา่ใชเ้งินไดคุ้ม้ค่าเพ่ือแลกกบัส่ิงของอ านวยความสะดวกเหล่านั้น แต่อีกดา้นหน่ึงของชีวิตคือการไดเ้รียนรู้กบัความ
ยากล าบากถูกตดัขาดออกไปจากชีวิตโดยส้ินเชิง ตลอดจนบุคคลผูมี้รายไดสู้งยอ่มมีอ านาจในการเลือกซ้ือสินคา้หรือรับ
บริการ มีโอกาสเลือกไดม้ากกว่าและจะช่ืนชอบหากสินคา้และบริการท่ีมีคุณค่าหรือความน่าประทบัใจอนัเป็นเลิศเหนือ
ความคาดหวงัโดยเฉพาะสิทธิพิเศษเหนือจากบุคคลธรรมดาทัว่ไป 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
สรุป และข้อเสนอแนะ 
 
     จากการศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์
ใหม่ ของ KLeasing ในคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่า ปัจจยัในดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย เป็นปัจจยัท่ี KLeasing ท าไดดี้ สามารถท าใหผู้ใ้ชบ้ริการสินเช่ือมีความพึงพอใจในระดบัท่ีสูง และอาจเรียกได้
วา่เป็นจุดแข็งของ KLeasing ส่วนปัจจยัท่ีเหลือ 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัในดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการหรือ
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ขั้นตอนของการใหบ้ริการ ดา้นราคา และดา้นการสร้างและการน าเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการใหบ้ริการ ยงัเป็น
ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการใหร้ะดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งต ่า ซ่ึงนบัเป็นจุดอ่อนของ KLeasing 

     ทั้ งน้ี จากประเด็นปัญหาท่ี KLeasing มีการท าส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการในปี 2555 -2556 และพบว่า
คะแนนความพึงพอใจปรับตวัลดลงนั้น อาจมีสาเหตุจาก 4 ปัจจยัดงักล่าวไปขา้งตน้ ดงันั้นจึงเป็นปัจจยัท่ีควรไดรั้บการ
ปรับปรุงพฒันา ยกระดบัการบริการใหดี้ข้ึนไดโ้ดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     ปัจจัยในด้านบุคลากรที่ให้บริการ โดยเฉพาะประเด็นพนักงานมีความเสมอภาคในการให้บริการแก่ลูกคา้ และ
พนกังานมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการใหบ้ริการและแกไ้ขปัญหาของลกูคา้ ดงันั้นควรมีการฝึกอบรมพฒันา และ
สร้างผูใ้หบ้ริการท่ีเต็มใจ ใส่ใจ รักในการใหบ้ริการ แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ พร้อมท่ีจะใหบ้ริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
และมีความสุขในการให้บริการ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความรับรู้ท่ีมากกว่าความคาดหวงั อนัจะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึง
พอใจและเกิดความประทบัใจ 

     ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนของการให้บริการ  โดยเฉพาะประเด็น KLeasing มีขั้นตอนกระบวนการในการ
อนุมติัสินเช่ือท่ีรวดเร็ว และมีระเบียบ ขั้นตอน เง่ือนไขในการท าสัญญาท่ีไม่ยุ่งยาก อาจต้องกลบัมาดูระบบของ
กระบวนการพิจารณาสินเช่ือ วิเคราะห์สาเหตุท่ีกระบวนการล่าชา้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการรับใบ Application 
In กระบวนการพิจารณาเครดิต จนกระทั้งกระบวนการท่ีแจง้ผลผูใ้ชบ้ริการ นอกจากน้ีอาจตอ้งมีการพิจารณาในส่วน
ของใบ Application In ท่ีให้กรอกรายละเอียด ใหมี้ความเขา้ใจง่ายมากข้ึน ไม่ซบัซ้อน สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และง่ายแก่การปฏิบติั 

     ด้านราคา โดยเฉพาะประเด็น KLeasing มีอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ต ่า และมีอตัราค่าธรรมเนียมในการให้บริการท่ี
เหมาะสม ไม่แพง ปัญหาเร่ืองอตัราดอกเบ้ียเป็นส่ิงท่ีตอ้งแข่งขนักนัในอุตสาหกรรม อาจตอ้งมีการพิจารณาเป็นราย 
Brand หรือ ราย Dealer ท่ีเป็นพันธมิตรและคู่ค้า ทั้ งน้ีผูบ้ริหารจะเป็นผูดู้ความเหมาะสม พิจารณาทั้ งปัจจัยภายใน 
ภายนอก และเพ่ือให้สามารถแข่งขันกันในอุตสาหกรรมได้ ในส่วนของค่าธรรมเนียมในการให้บริการ เช่น 
ค่าธรรมเนียมในการต่อภาษี ค่าโอน ฯลฯ อาจมีการพิจารณาปรับปรุงใหม่เพ่ือให้สามารถแข่งขันกันได้ตามความ
เหมาะสม 

     ด้านการสร้างและการน าเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการให้บริการ โดยเฉพาะประเด็นธนาคารมีระบบรักษา
ความปลอดภยัท่ีดี สร้างความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ และการแต่งกายของพนกังาน KLeasing สุภาพ เรียบร้อย ส าหรับการ
รักษาความปลอดภยันั้น อาจตอ้งมีการให ้รปภ.ของธนาคารอาจมีการเดินตรวจตรามากกว่าท่ีจะยืนประจ าจุด เพ่ือดูแล
สอดส่องความปลอดภยั คอยสังเกตส่ิงผิดปกติต่างๆ หรืออาจมีการเพ่ิมจุด รปภ. ของธนาคาร เพ่ือสร้างความมัน่ใจใน
ทรัพยสิ์นและการมาใชบ้ริการของลูกคา้ นอกจากน้ีในดา้นของการแต่งกายของพนกังาน KLeasing ไม่วา่จะเป็นในส่วน
ของ Marketing ท่ีออกไปติดต่อกบัลูกคา้ หรือพนักงานท่ีเคา้น์เตอร์ธนาคาร อาจตอ้งมีการปรับเปล่ียน เช่น พนกังาน
หญิงไม่ควรใส่กระโปรงสั้น หรือการใส่รองเทา้เตะ เป็นตน้ เพ่ือใหเ้กิดความสุภาพ เรียบร้อย ไปในแนวทางเดียวกนั 

     นอกจากน้ีในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ ท่ีแบ่งผูใ้ช้บริการออกเป็น 3 กลุ่มตาม
ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ สามารถน าความแตกต่างของทั้ง 3 กลุ่มมาก าหนด
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย วางแผนออกแบบปรับปรุงพฒันาการให้บริการสินเช่ือท่ีตอบสนองไดต้รงกบัแต่ละส่วนตลาดได ้
ดงัน้ี 
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     กลุ่มที ่1 “กลุ่มช่ืนชอบลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการให้บริการของ KLeasing” เป็นกลุ่มท่ีเนน้เร่ืองของ
การสร้างและการน าเสนอหลกัฐานทางกายภาพของการให้บริการ ช่ืนชอบภาพลกัษณ์ Image ของธนาคารท่ีดูทนัสมยั 
และดา้นกระบวนการหรือขั้นตอนของการใหบ้ริการของ KLeasing ท่ีมีความสะดวกสบาย และจากลกัษณะของคนกลุ่ม
น้ีคือ มีรายไดร้ะดบัต ่า เป็นพนกังานบริษทัเอกชน วงเงินสินเช่ือราว 300,001-900,000 บาท ดงันั้น อาจมีการน าเสนอ
แคมเปญท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของคนกลุ่มน้ี โดยออกแคมเปญพิเศษดาวน์ต ่า 0-20% มอบอตัราดอกเบ้ียพิเศษ อาจมี
อาชีพพิเศษท่ีท าร่วมกบัแคมเปญน้ีคืออาชีพท่ีมีรายไดป้ระจ า เช่น พนกังาน ขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ร่วมดว้ย 

     กลุ่มที่ 2 “กลุ่มประทับใจ KLeasing” กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีเน้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในทุกปัจจยั 
กล่าวคือมีความพึงพอใจในการให้บริการของ KLeasing อาจเป็นกลุ่มท่ีบริหารจดัการง่ายท่ีสุด แต่การท่ีลูกคา้กลุ่มน้ีมี
ความพึงพอใจในปัจจยัทุกดา้นอยู่ในระดบัท่ีสูงแลว้ ไม่ไดแ้ปลว่า KLeasing ควรหยุดพฒันา หากแต่ควรมีการปรับปรุง
พฒันาในปัจจยัทุกดา้นอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี ตลอดจนกลายเป็นลกูคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์
เนน้แฟ้นในระดบัท่ีสูงข้ึน อาจท าไดโ้ดยใชห้ลกัการของ CRM (Customer Relationship Management) คือ กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัลูกค้า เรียนรู้ความต้องการท่ีแตกต่างกันของลูกค้า และตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ดว้ยบริการท่ีท่ีเหมาะสมกบัลกูคา้แต่ละคนมากท่ีสุด เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความผกูพนัธ์กบั KLeasing และ
น ามาซ่ึงความมัน่คงของบริษทัฯ ดงันั้น การท่ีจะรู้ถึงสถานะความผกูพนักบัลูกคา้ไดน้ั้นตอ้งอาศยัการสังเกตพฤติกรรม
ของลูกคา้ แลว้น ามาวิเคราะห์หาความเก่ียวขอ้งระหว่าง พฤติกรรมของลูกคา้กบักลยุทธ์ทางการตลาดของ KLeasing 
โดยมีกระบวนการท างานของระบบ CRM เป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

     1. Identify เก็บขอ้มูลว่าลูกคา้ เช่น ช่ือลูกคา้ ขอ้มูลส าหรับติดต่อกบัลูกคา้ โดยฐานขอ้มูลตอ้งถูกตอ้งและทนัสมยั     
อยูเ่สมอ 

     2. Differentiate วิเคราะห์พฤติกรรมของลกูคา้แต่ละคน และจดัแบ่งลกูคา้ออกเป็นกลุ่มตามคุณค่าท่ีลกูคา้มีต่อบริษทัฯ 
อาจแบ่งตาม Segment รายไดข้องลกูคา้ KLeasing เป็นตน้ 

     3. Interact มีปฏิสมัพนัธ์กบัลูกคา้เพ่ือเรียนรู้ความตอ้งการของลกูคา้ และเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ในระยะ
ยาว โดยการสร้าง Relationship Program เพ่ือให้เขา้ถึงการให้บริการลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสม เช่น การจดัท า
โปรแกรม Loyalty Program ส าหรับลกูคา้ท่ีขอสินเช่ือรถยนตค์นัท่ี 2 กบั KLeasing เป็นตน้ 

     4. Customize น าเสนอสินคา้หรือบริการท่ีมีความเหมาะสมเฉพาะตวักบัลูกคา้แต่ละคน มีการน าระบบไอทีมาใชก้บั 
CRM เพ่ือช่วยในการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูล และเป็นช่องทาง ในการติดต่อกับลูกค้า โดยใช้
สถาปัตยกรรมของซอฟท์แวร์ เช่น ในส่วนของ Collaborative CRM ระบบช่วยสนบัสนุนในการติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบั
ลกูคา้ผา่นทางช่องทางต่างๆ เช่น ติดต่อส่วนตวั จดหมาย แฟกซ์ โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์อีเมล ์โซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นตน้ 

     กลุ่มที่ 3 “กลุ่มไม่ประทับใจ KLeasing” ผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจในทุกปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7P) ของ KLeasing โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัจจยัดา้นบุคคลากรท่ีใหบ้ริการเป็นปัจจยัท่ีมีค่าความพึงพอใจ
ต ่าท่ีสุด อาจมีการส่ือสารหรือจดัฝึกอบรมคดักรองพนักงาน ก่อนท่ีจะให้ปฏิบติังานจริง และควรเนน้ย  าถึงประเด็นท่ี
พนกังานตอ้งมีความเสมอภาคในการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ 
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     ส่วนในดา้นกระบวนการหรือขั้นตอนของการใหบ้ริการก็เป็นอีกปัจจยัท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงล าดบัตน้ๆ อาจตอ้ง
กลบัมาดูระบบของกระบวนการพิจารณาสินเช่ือ วิเคราะห์สาเหตุท่ีกระบวนการล่าชา้ในทุกขั้นตอน 

     นอกจากน้ี ลกัษณะเด่นของคนกลุ่มน้ีคือเป็นผูท่ี้มีรายไดค่้อนขา้งสูง ดงันั้นเพ่ือให้เหมาะสมกบัลกัษณะของคนใน
กลุ่มน้ีอาจมีการน าเสนอเทคโนโลยี Application บนมือถือท่ีมีลกัษณะรวมทุกบริการในส่วนของธุรกรรมสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนต์ ท่ีสามารถเขา้ถึงบริการไดอ้ย่างรวดเร็วสะดวกสบาย เพ่ือตอบโจทยก์ารบริการท่ีเหนือระดบั และเหมาะสมกบั
ผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มน้ี เพราะสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยี Application ไดง่้ายกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ย 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟซีนอนรถยนต์ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
Grouping people who use car xenon in Bangkok Metropolis and perimeter 

พจี อนุสรานนท์1และ ดร.ธีรนุช  พูศักดิ์ศรีกจิ2 

Pajee Anusranon and Dr.Theeranuch Pusaksrikit 
 

บทคดัย่อ 
     การท าวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูใ้ชไ้ฟซีนอนรถยนตแ์ละเพ่ือแบ่งกลุ่มผูใ้ชไ้ฟซีนอนรถยนต ์โดยใช้

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด จิตวิทยาและพฤติกรรมของผูใ้ชไ้ฟซีนอนรถยนต ์จากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 

200 ชุด ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศชาย อายุ25 – 44 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้10,000 -20,000 บาท ใชร้ถยี่ห้อโตโยตา้ ขนาดเคร่ืองยนต์ท่ีใชน้้อยกว่า 

1,600 ซีซี ซ้ือไฟซีนอนคร้ังสุดทา้ยมากกว่า 1 ปีข้ึนไป  ใชไ้ฟซีนอนรถยนต์สีขาวนวล ติดตั้งท่ีร้านประดบัยนต์ทัว่ไป 

จ่ายเงินในการซ้ือแต่ละคร้ังเป็นจ านวน 2,001-4,000 บาท  ช าระดว้ยเงินสดในการซ้ือ แบ่งกลุ่มตามความแตกต่างออก
ทั้งหมดไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 Materialism กลุ่มท่ี 2 Uniqueness กลุ่ม 3 Visualize  

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซ้ือของผู้ใช้ไฟซีนอนรถยนต์, ส่วนประสมทางการตลาด, การแบ่งกลุ่ม 

Abstract 
     This research aims to study behavior of people who use car xenon and to group people who use car xenon by using 

factors of marketing mix, psychology and behavior of people who use car xenon from the collection of 200 

questionnaires. Research result found that most of the people who answer the questionnaire are male aged 25-44 

years. Educational level is bachelor degree, occupation is company employee, income is 10,000-20,000 baht, car used 

is Toyota with the engine less than 1,600 cc, and the last time they bought car xenon is more than 1 year ago. Car 

xenon’s color is soft white installed at normal car accessory shops. Normal price is 2,001-4,000 baht bought by cash. 

Their character and habit are that they like to study and search for information before making the decision to buy 

products.Warranty is categorized by the difference into 3 groups including 1. Materialism, 2. Uniqueness and 3. 

Visualize 

.Keyword: Behavior of people who use car xenon, marketing mix, grouping 
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1. บทน า 
 
     อดีตไฟซีนอนเป็นเพียงของเล่นราคาแพงส าหรับคนมีเงินท่ีตอ้งการเนน้เร่ืองความปลอดภยัในการขบัข่ีรถยนตใ์นยาม

ค ่าคืนหรือเป็นชุดแต่งรถส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความสวยงามโดดเด่นจนเป็นเหตุให้ตอ้งจ่ายเงินอีกหลายหม่ืนบาทในการ

ติดตั้ งชุดไฟซีนอน แต่ในปัจจุบันราคาไฟซีนอนปรับตัวลงราคาเร่ิมต้นท่ีหลกัพนับาทท าให้เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย

เพราะวา่มีราคาถกูลงอย่างมากจนเร่ิมมีคนสนใจดดัแปลงจากธุรกิจร้านประดบัยนตเ์ป็นเฟรนช์ไชนศ์ูนยติ์ดตั้งไฟซีนอน

รถยนต์โดยเฉพาะหลากหลายเจ้า อาทิ เช่น B.P. AUTO SHOP PROFESS AUTO LIGHT SEYA GARAGE AUTO 
BKKKIN XENON CONCEPT CAR  

     สาเหตุท่ีคนส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเขา้ใจผิดเก่ียวกบัการติดไฟซีนอนเพ่ือความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและผิด

กฎหมาย แต่ท่ีจริงแลว้ไฟซีนอนจะช่วยให้เพ่ิมระยะในการมองเห็นทางเบ้ืองหน้าตอนกลางคืนมากกว่าปกติ โดยไฟ

ซีนอนจะตอ้งเป็นสีเหลืองอ่อนและสีขาวเท่านั้นท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย การติดตั้งตอ้งมีการปรับแสงสว่างท่ีเหมาะสม
รักษาระดบัของไฟหนา้ไม่ใหสู้งข้ึนจนแยงตารถคนัอ่ืน ซ่ึงล าพงัแสงของหลอดฮาโลเจนอาจใหค้วามสวา่งไม่เพียงพอ 

     จากขอ้มูลสถิติการขนส่ง (2557) มีแนวโนม้ในการเติบโตทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากราคาน ้ามนั

ท่ีลดระดบัลงประกอบกบัพลงังานทางเลือกท่ีมีรองรับมากข้ึนท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือรถยนตย์งัคงสูงข้ึนสวนทางกบัภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศ 

ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนภาพรวมอุสาหกรรม หมวดธุรกจิ การขายอะไหล่และช้ินส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพานิชย ์(2556) 

     แมว้่าภาวะวิกฤติ เศรษฐกิจจะกระทบต่อธุรกิจในหลายประเภทก็ตาม ร้านอุปกรณ์แต่งรถยนต์คงมีการจดทะเบียน

เพ่ิมมากข้ึนทุกปี และมีโอกาสเติบโตเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆตามยอดขายรถ เพราะอยา่งไรกต็ามคนท่ีมีรถยนตก์ย็งัมีความตอ้งการ

ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นอ่ืนๆ ท่ีมากกว่าเป็นยานพาหนะเท่านั้น อาจจะตอ้งการความสวยงาม ความปลอดภยั เพ่ิม

สมรรถนะการเดินทาง หากธุรกิจร้านอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตแ์ละธุรกิจเฟรนชไ์ชน์ศูนยติ์ดตั้งไฟซีนอนรถยนต ์มีกลยทุธ์

การพฒันาและวางแผนท่ีดีอาจจะท าให้คนมีความสนใจท่ีจะแต่งรถมากข้ึน เพ่ือน าผลท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการ
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แบ่งกลุ่มผูใ้ชไ้ฟซีนอน แบ่งออกไดเ้ป็นก่ีกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลกัษณะอยา่งไร และเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงให้

เพ่ิมยอดขาย ตอบสนองความตอ้งการและสามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดดี้ยิ่งข้ึนโดยใชก้ลยทุธ์ทางการตลาด 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

  1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูใ้ชไ้ฟซีนอนรถยนต ์

  2.เพ่ือแบ่งกลุ่มผูใ้ช้ไฟซีนอนรถยนต์โดยใช้ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นจิตวิทยาและปัจจยัดา้น
พฤติกรรมของผูใ้ชไ้ฟซีนอนรถยนต ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

  1.จากการวิจยัท าใหท้ราบถึงการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะ บุคลิกลกัษณะนิสยั รูปแบบการด าเนินชีวิต 

พฤติกรรมการซ้ือ และส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชไ้ฟซีนอนรถยนต ์เพ่ือใหท้ราบถึงพฤติกรรมการใชไ้ฟซีนอน

รถยนตใ์นแต่ละส่วนตลาด  

  2.จากการวิจยัท าให้ทราบปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชไ้ฟซีนอนรถยนต์ โดยท่ีบริษทัผู ้

จ  าหน่ายไฟซีนอนรถยนต์และร้านประดบัยนต์ สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาดงักล่าวไปใช ้ปรับปรุง วางแผน

การตลาด และเพ่ิมยอดขายไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 

  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคไว้เป็นการค้นหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือ หรือ การใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึง

ลกัษณะความต้องการ และพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายซ่ึงมคี าถามที่จะช่วยในการวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค คือ 6w 

และ 1h ซ่ึงค าตอบของค าถามเหล่านีจ้ะท าให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพือ่ที่จะได้น ามาจัดส่ิงที่สามารถ

ตอบสนองความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ฉัตยาพร เสมอใจ, (2550) 

2.2 ทฤษฎีทฤษฎีรูปแบบการด าเนินชีวติแบบ (VALS) 

  เป็นการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติ ค่านิยมและพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค โดยการวดั รูปแบบ

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยมีการจดักลุ่มต่าง ๆ เป็น 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่าง

กนั Assael,(1998) ไดแ้ก่ กลุ่มผูส้มใจ กลุ่มผูส้มหวงั กลุ่มประสบความส าเร็จ กลุ่มผูช้อบทดลอง กลุ่มผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ 
กลุ่มผูท่ี้ตอ้งด้ินรน กลุ่มผูมุ่้งปฏิบติั กลุ่มผูล้  าเคญ็  
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ผูใ้ช้ไฟซีนอนรถยนต์ในเขต

จงัหวดักรุงเทพมหานครและ

ปริมลฑล 

ประชากรท่ีจะศึกษา  

 กลุ่มท่ี 1         กลุ่มท่ี 2 

 

 กลุ่มท่ี 3        ... 
 

ประชากรกลุ่มยอ่ย 

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 

1. แบ่งกลุ่มความส าคญัผูใ้ช้ไฟซีนอนรถยนต์ ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นโปรโมชัน่ 

2. ปัจจยัจิตวิทยาได้แก่ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต เช่น กิจกรรม ความสนใจ ด้าน
บุคลิกลกัษณะนิสยั เช่น เปิดรับนวตักรรมใหม่ๆ วตัถุนิยม ตอ้งการยอมรับจากสงัคม 

3. พฤติกรรมการซ้ือของผูใ้ชไ้ฟซีนอนรถยนต ์

 

2.3 ทฤษฎีหลายลกัษณะ 

  หลกัจิตวิทยาดา้นบุคลิกภาพ เป็นการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติ ค่านิยมและพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ

ผูบ้ริโภค โดยการวดั รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงเกิดข้ึนจากพนัธุกรรมและการเรียนรู้ในวยัเด็ก ลกัษณะ

ดงักล่าวจะเป็นส่ิงหลกั (Core Trait) 5 ชนิดท่ีปฏิสัมพนัธ์กนั และจะแสดงออกเม่ือมีส่ิงกระตุน้ต่างไดแ้ก่ Hawkins Best 

and Coney,(1998)  ชอบสงัคม ความไม่มัน่คง มีลกัษณะของความยินยอม เปิดกวา้งต่อประสบการณ์ มีสติรอบคอบ  

2.4 ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด  

  การแบ่งส่วนตลาดออกเป็นกลุ่มโดยจดัใหค้นท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงหรือเหมือนกนัดา้นความตอ้งการใน ผลิตภณัฑแ์ละ

มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีเหมือนกนัหรือเป็นกลุ่มเดียวกนั แต่ละกลุ่มต่างกนัอย่างไร จะซ้ืออะไร และ

ด้วยวิธีการอย่างไร โดยใช้เกณฑ์ ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ครอบครัว วงจรชีวิต
ครอบครัว หลกัจิตวิทยา โดยใชด้า้นบุคลิกภาพ ศิริพนัธ์,(2549) 

2.5 ทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix – 4Ps) 

  เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดไดแ้ก่ผลิตภณัฑร์าคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ศึกษาปัจจยัดงักล่าว

เพ่ือให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มลูกคา้เป้าหมายสามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์คอตเลอร์ Kotler, (2000)  

กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม” 
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3. วธิีการศึกษา 
ประชากรที่ศึกษาและขนาดกลุ่มตวัอย่าง  

ตารางเกบ็ข้อมูล 

 

วนั/เดอืน/ปี เวลาเกบ็ สถานที่ จ านวน 
26 ธนัวาคม พ.ศ 2557 และ 

6 มกราคม พ.ศ 2558 
10.00 – 12.00 น. Profess Auto Light ลาดพร้าว 30 ชุด 

26 ธนัวาคม พ.ศ 2557 15.00 – 18.00 น. Profess Auto Light บางบวัทอง 10 ชุด 
27 มกราคม พ.ศ 2558 13.00 – 15.00 น. Profess Auto Lightพระยาสุเรนท ์ 10 ชุด 

28 ธนัวาคม พ.ศ 2557 - 9 
มกราคม พ.ศ 2558 

13.00 – 23.00 น. Profess Auto Light ปากเกร็ด 20 ชุด 

28 ธนัวาคม พ.ศ 2557  
 - 9มกราคม พ.ศ 2558 

16.00 – 22.00 น. มหาวิทยาลยัหอการคา้ 37 ชุด 

7 มกราคม พ.ศ 2558 13.00 – 15.00 น. Profess Auto Light รามอินทรา 25 ชุด 
8 มกราคม พ.ศ 2558 15.00 – 18.00 น. Profess Auto Light ลาดกระบงั 25 ชุด 

8 มกราคม พ.ศ 2558 20.00 – 21.00 น. 
ป้ัมปตท.ตรงขา้มมหาวิทยาลยั

หอการคา้ 
28 ชุด 

10 มกราคม พ.ศ 2558 10.00 – 14.00 น. Profess Auto Light  ล าลกูกา 15 ชุด 
 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนดา้นบุคคลและขอ้มลูพฤติกรรมการซ้ือของผูใ้ชไ้ฟซีนอนรถยนตโ์ดยการหาค่าความถ่ีและ

ค่าร้อยละ 

  ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นบุคลิกและลกัษณะนิสัย รูปแบบการด าเนินชีวิต และส่วนประสมทางการตลาด โดยการหา
ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการแบ่งระดบัความส าคญั  

  ขั้นท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มลูการแบ่งส่วนตลาดของผูใ้ชไ้ฟซีนอนรถยนต ์โดยใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ บุคลิกภาพและ

ลกัษณะนิสยั รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือของผูใ้ชไ้ฟซีนอนรถยนต ์ดว้ยเคร่ืองมือ Cluster Analysis เพ่ือหา
จ านวนกลุ่มยอ่ยท่ีเหมาะสมจากการแบ่งกลุ่ม 
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  ขั้นท่ี 4 วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดของผูใ้ช้ไฟซีนอนรถยนต์ โดยใช้ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

บุคลิกภาพและลกัษณะนิสยั รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีระดบันยัส าคญั ค่า Sig < 0.05 
ดว้ยวิธี One Way ANOVA  

  ขั้นท่ี 5 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขอ้มลูส่วนบุคคล และขอ้มลูพฤติกรรมการซ้ือของผูใ้ชไ้ฟซีนอนรถยนตข์องผูบ้ริโภคใน
แต่ละส่วนตลาด จากการแจกแจงความถ่ีดว้ยวิธี Crosstabs และ Chi-square ท่ีมีระดบันยัส าคญั ค่า Sig < 0.05 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

  จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 200 คน พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 164 คน ร้อยละ และเพศ

หญิง จ านวน 36 คน มีอายุระหว่าง 25 – 44 ปี จ านวน 106 คน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 119 คน ประกอบ

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 80 คน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 -20,000 บาท จ านวน 63 คน ส่วนใหญ่ใชร้ถ

ยี่หอ้โตโยตา้ จ านวน 63 คนั ขนาดเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้อ้ยกวา่ 1,600 ซีซี จ านวน 84 คนั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านพฤตกิรรมการซ้ือของผู้ใช้ไฟซีนอนรถยนต์ 

  จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูใ้ชไ้ฟซีนอนรถยนตพ์บว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือไฟซีนอนคร้ัง
สุดทา้ยมากกว่า 1 ปีข้ึนไป จ านวน 86 คน ใชไ้ฟซีนอนรถยนตสี์ขาวนวล จ านวน 75 คน ติดตั้งไฟซีนอนท่ีร้านประดบั

ยนต์ทัว่ไป จ านวน 105 แต่ละคร้ังจ่ายเงินในการซ้ือไฟซีนอนรถยนต์เป็นจ านวน 2,001 – 4,000n บาท จ านวน 81 คน 
ช าระดว้ยเงินสดในการซ้ือไฟซีนอนรถยนต ์จ านวน 177 คน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านบุคลกิภาพ ลกัษณะนิสัยของผู้ใช้ไฟซีนอนรถยนต์ 

  จากการวิเคราะห์ผลขอ้มลูจากแบบสอบถาม จ านวน 200 คน พบวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบศึกษาขอ้มูล
ก่อนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียมากสุดคือ 4.39 รองลงมาชอบเปิดรับส่ิงใหม่ๆ ค่าเฉล่ีย 
4.27 และตอ้งการมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ค่าเฉล่ีย 4.12 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบการด าเนินชีวติของผู้ใช้ไฟซีนอนรถยนต์ 

  จากการวิเคราะห์ผลขอ้มลูจากแบบสอบถาม จ านวน 200 คน พบวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบผลิตภณัฑท่ี์

สามารถใช้งานได้จริงเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียมากสุดคือ 4.37 รองลงมาสนใจกิจกรรมงานแสดงรถยนต์เก่ียวกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มีค่าเฉล่ีย 3.97 และชอบดูโฆษณาสินคา้ใหม่ๆ ค่าเฉล่ีย 3.79 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้ไฟซีนอนรถยนต์ 

  จากการวิเคราะห์ผลขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 200 คน พบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้ไฟ

ซีนอนรถยนต์โดยค านึงถึงความส าคญักบัการรับประกนัสินคา้อนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียมากสุดคือ 4.39 รองลงมา ราคาท่ี
เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ค่าเฉล่ีย 4.35 และความสวา่งของไฟซีนอนรถยนต ์ค่าเฉล่ีย 4.35   

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

สามารถแบ่งกลุ่มตามความแตกต่างของผูใ้ชไ้ฟซีนอนรถยนตไ์ดอ้อกเป็น 3 กลุ่ม 

   ส่ วนที่  1 Materialism มี จ านวน  95 คน  มีจ าน วน  95 คน  ส่ วนให ญ่ เป็น เพศชายมาก ท่ี สุ ด  อ ายุระหว่ าง  

25 - 34 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายเฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 

บาท ใชร้ถยนตย์ี่หอ้โตโยตา้ ขนาดเคร่ืองยนตข์องรถท่ีใช ้นอ้ยกว่า 1,600 ซีซี ซ้ือไฟซีนอนรถยนตค์ร้ังสุดทา้ยมากกวา่ 1 

ปีข้ึนไป ติดตั้งไฟซีนอนรถยนตสี์ขาวนวล ติดตั้งไฟซีนอนรถยนตจ์ากร้านประดบัยนต์ทัว่ไป แต่ละคร้ังจ่ายเงินในการ

ซ้ือไฟซีนอนรถยนตเ์ป็นจ านวน 2,001 - 4,000 บาทและช าระเงินเป็นช าระดว้ยเงินสดในการซ้ือ มีบุคลิกภาพและลกัษะ

นิสัยคือ ยึดถือความคิดของตวัเองและผูอ่ื้นเป็นหลกัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์นิยมคน้หาความแปลกใหม่ ตอ้งการมี

เอกลกัษณ์พยายามหาจุดยืนและสร้างความเป็นตวัตนท่ีมีเอกลกัษณ์  ซ้ือผลิตภณัฑ์จากค าบอกกล่าวของผูอ่ื้น มีความ

พยายามเพ่ือให้ได้ส่ิงท่ีต้องการมาครอบครองเป็นพวกพฤติกรรมวตัถุ ชอบโออ้วด ใช้ตัวเองเป็นศูนยก์ลาง สนใจ

กิจกรรมงานแสดงรถยนตเ์ก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ ชอบดูโฆษณาสินคา้ใหม่ๆและเลือกผลิตภณัฑท่ี์สามารถใชง้านได้

จริง ใหค้วามส าคญักบัอายกุารใชง้านของไฟซีนอนรถยนต ์ใหค้วามส าคญัต่อความสวา่งของไฟซีนอนรถยนตแ์ละความ

ทนัสมยัของไฟซีนอนรถยนต์ ให้ความส าคญักบัราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ สามารถเลือกรูปแบบการช าระ

เงินจากบตัรเครดิตได  ้ให้ความส าคญักบัร้านท่ีมีบริการติดตั้งนอกสถานท่ี และเวลาเปิด – ปิดของร้าน จะเลือกซ้ือไฟ

ซีนอนกบัร้านท่ีมีการออกงานแสดงสินคา้ ส่วนลดราคาสินคา้มีความส าคญัในการเลือก ใหค้วามส าคญักบัการโฆษณา

ผ่านทางส่ือ social media ต่างๆ และร้านท่ีสามารถเลือกดูสินค้าผ่าน  social media ต่างๆ  ให้ความส าคัญกับการ
รับประกนัสินคา้และสนใจเม่ือมีดารา,คนดงัเป็นพรีเซนเตอร์        

  ส่วนที่ 2 Uniqueness ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด อายุระหว่าง 25 - 34 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายเฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ใชร้ถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ ขนาดเคร่ืองยนต์

ของรถท่ีใช ้นอ้ยกว่า 1,600 ซีซี ซ้ือไฟซีนอนรถยนตค์ร้ังสุดทา้ยมากกว่า 1 ปีข้ึนไป ติดตั้งไฟซีนอนรถยนตสี์อ่ืนๆ เช่นสี

ชมพู สีฟ้าเขม้ ติดตั้งไฟซีนอนรถยนต์จากร้านประดบัยนต์ทัว่ไป แต่ละคร้ังจ่ายเงินในการซ้ือไฟซีนอนรถยนต์เป็น

จ านวน 2,001-4,000 บาทและช าระเงินเป็นช าระดว้ยเงินสดในการซ้ือ  มีบุคลิกภาพและลกัษะนิสัยคือเป็นคนชอบ

เปิดรับส่ิงใหม่ๆ ตอ้งการมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์เม่ือพอใจสินคา้ยี่หอ้ใดจะซ้ือ

ยี่ห้อนั้นตลอด ชอบสินคา้แบรนด์เนม มีความพยายามเพ่ือให้ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการมาครอบครอง ชอบซ้ือสินคา้ท่ีมีแบรนด์

เนม สนใจกิจกรรมงานแสดงรถยนตเ์ก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นคนประหยดัมธัยสัถ ์ชอบดูโฆษณาสินคา้ใหม่ๆ ชอบ

ผลิตภณัฑท่ี์สามารถใชง้านไดจ้ริง ใหค้วามส าคญักบัอายุการใชง้านของไฟซีนอนรถยนต ์ความสวา่งและความทนัสมยั
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ของไฟซีนอนรถยนต์ ให้ความส าคญักบัราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้และสินคา้ท่ีมีให้เลือกหลายระดบั ให้

ความส าคญักบัร้านท่ีมีบริการติดตั้งนอกสถานท่ี เลือกซ้ือไฟซีนอนรถยนตจ์ากร้านท่ีอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน ท่ีพกัอาศยั ให้

ความส าคญักบัส่วนลดราคาสินคา้ ใหค้วามส าคญักบัร้านท่ีสามารถเลือกดูสินคา้ผา่น social media ต่างๆ ใหค้วามส าคญั
กบัการรับประกนัสินคา้  

  ส่วนที่ 3 Visualize มีจ านวน 69 คนส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด อายุระหว่าง 25 - 34 ปี มีระดบัการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายเฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ใชร้ถยนตย์ี่หอ้โตโยตา้ ขนาด

เคร่ืองยนตข์องรถท่ีใช ้นอ้ยกวา่ 1,600 ซีซี ซ้ือไฟซีนอนรถยนตค์ร้ังสุดทา้ยมากกว่า 1 ปีข้ึนไป ติดตั้งไฟซีนอนรถยนตสี์

ขาวนวล ติดตั้งไฟซีนอนรถยนต์จากร้านประดบัยนต์ทัว่ไป แต่ละคร้ังจ่ายเงินในการซ้ือไฟซีนอนรถยนต์เป็นจ านวน 

2,001-4,000 บาทและช าระเงินเป็นช าระดว้ยเงินสดในการซ้ือ มีบุคลิกภาพและลกัษะนิสัยคือเป็น ชอบเปิดรับส่ิงใหม่ๆ 

ยึดถือความคิดของตวัเองเป็นหลกัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ นิยมคน้หาความแปลกใหม่ ศึกษาข้อมูลก่อนการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ เม่ือพอใจสินคา้ยี่ห้อใดจะซ้ือยี่ห้อนั้นตลอด ซ้ือผลิตภณัฑ์จากค าบอกกล่าวของผูอ่ื้น มีความ

พยายามเพ่ือให้ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการมาครอบครอง ชอบซ้ือสินคา้ท่ีมีแบรนด์เนม สนใจกิจกรรมงานแสดงรถยนต์เก่ียวกบั

เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นคนประหยดัมธัยสัถ์ ให้ความส าคญักบัอายุการใชง้านของไฟซีนอนรถยนต์ ให้ความส าคญักบั

ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้และสินคา้ท่ีมีให้เลือกหลายระดบั สามารถเลือกรูปแบบการช าระเงินจากบตัร

เครดิตได ้ใหค้วามส าคญักบัร้านท่ีมีบริการติดตั้งนอกสถานท่ี เลือกซ้ือไฟซีนอนรถยนตจ์ากร้านท่ีอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ท่ี

พกัอาศยั ใหค้วามส าคญักบัเวลาเปิด – ปิดของร้าน เลือกซ้ือไฟซีนอนกบัร้านท่ีมีการออกงานแสดงสินคา้ ส่วนลดราคา

สินคา้ ให้ความส าคญักบัการโฆษณาและร้านท่ีสามารถเลือกดูสินคา้ผ่าน social media ต่างๆ ให้ความส าคญักบัการ

รับประกนัสินคา้และสนใจเม่ือมีดารา,คนดงัเป็นพรีเซนเตอร์ 

ข้อเสนอแนะจากการน าผลวจิยัมาประยุกต์ใช้กบัธุรกจิภาพรวม 

  จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัพบว่า ปัจจุบนัไฟซีนอนรถยนตก์ าลงัเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย อีกทั้งธุรกิจการขาย

ไฟซีนอนรถยนตจ์ากเดิมท่ีเคยมีแต่ตามร้านประดบัยนตท์ัว่ไปจนตอนน้ีมีธุรกิจเเฟรนไชนไ์ฟซีนอนโดยตรงเขา้มา ท าให้

มีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน้ีจะตอ้งมีการปรับปรุง วางแผนการตลาดโดยศึกษาจาก

ลกัษณะบุคลิกลกัษณะนิสัย รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือ และความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของ

ผูใ้ชไ้ฟซีนอน เพ่ือใหท้ราบถึงพฤติกรรมการใชไ้ฟซีนอนรถยนตใ์นแต่ละส่วน และควรสร้างการรับรู้ใหเ้พ่ิมมากข้ึนและ

เพ่ิมช่องทางในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคทุกช่องทาง เพ่ือเพ่ิมยอดขายไดอ้ย่างเหมาะสมต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีใน

ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และควรสร้างความแตกต่างและความน่าเช่ือถือในทุกดา้นให้กบัทางร้านเพ่ือ
รักษาใหล้กูคา้เกิดความประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการกบัทางร้าน  

ข้อเสนอแนะในการท าการตลาดในแต่ละส่วนตลาด 

  กลุ่ม Materialism กลุ่มน้ีชอบยึดถือความคิดของตวัเองเป็นหลกัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ละยึดความคิดผูอ่ื้นเป็น

หลกัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์มกัจะชอบมีผูน้ าหรือมีผูท่ี้เป็นแบบอยา่งในการท ารถ ตกแต่งท าไฟรถ เช่นใชด้าราคน
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ดงัเป็นพรีเซนเตอร์ในการโฆษณาเพ่ือเกิดการจูงใจในตวัผลิตภณัฑ ์หรือจดัท างานกิจกรรม event เชิญชวนกรููมาช่วย

แนะน าขอ้มลูอธิบายเก่ียวกบัการใชไ้ฟซีนอนรถยนต ์ออกแบบไฟซีนอนเป็นรุ่นลิมิเตด็ และราคาไม่แพงมากจนเกินไป

เพราะมกัจะเปล่ียนบ่อยตามกระแส และสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้เพ่ือใหล้กูคา้จดจ าแบรนดไ์ดเ้ลือกกลุ่มน้ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่ม Uniqueness กลุ่มน้ีชอบสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและมีช่ือเสียง ควรจะใหค้วามส าคญัหรือเลือกไฟซีนอน

ท่ีมีคุณภาพ หรือควรสร้างแบรดใ์หมี้มาตรฐานใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจและไวว้างใจต่อผลิตภณัฑแ์ละควรเพ่ิมกล

ยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นสร้างความแตกต่างในกระบวนการเขา้มาช่วยในเร่ืองการบริการมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีการบริการใหก้วา้งขวางและเขา้ถึงไดส้ะดวก มีบริการท่ีรวดเร็ว  

  กลุ่ม Visualize กลุ่มน้ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองอายุการใชง้านและราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้จึงควรเนน้เร่ือง

สินคา้ท่ีมีความทันสมยัแปลกใหม่หรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆน าเสนอสินคา้และกระบวนการในการบริการเพ่ือท าให้

ผูบ้ริโภครู้สึกคุ้มค่าในส่ิงท่ีเสียไป และควรเน้นการน าเสนอเร่ืองถึงคุณประโยชน์การใช้งานของไฟซีนอนท าการ
โฆษณาใหเ้พ่ิมมากข้ึนและมีการรันตรี รับประกนัของตวัผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ 
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การศึกษาเร่ือง การจ าแนกความแตกต่างความพงึพอใจด้านปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกจิบริการระหว่างกลุ่มผู้ใช้สินเช่ือบ้านและกลุ่มผู้ใช้สินเช่ือส่วนบุคคล 

ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย(จ ากดั) มหาชน (ภายใต้การดูแลของ ธนาคารกรุงไทย 
ส านักงานเขตบางบอน) 

Discriminant Analysis of Customer's satisfaction on Krungthai bank's service 
by using marketing mix factors (7Ps) between home loans users versus 

personal loans user 
 Case study from Krungthai Bank's Bangbon Regional Officer  
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บทคดัย่อ 
     การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
ของกลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือบา้น เพ่ือศึกษาความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ กลุ่มผูท่ี้ใช้
สินเช่ือส่วนบุคคล และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ท่ีใช้การ
จ าแนกกลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือบา้น และ กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ในการจ าแนกกลุ่มลูกคา้ ผูท่ี้มาใช้
บริการสินเช่ือบา้น และผูท่ี้ใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลนั้น แตกต่างกนั คือ ปัจจยัทางดา้น ส่งเสริมการตลาด และดา้น
ของราคา ส่งผลใหร้ะดบัความพึงพอใจท่ีเขา้มาใชบ้ริการนั้นแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัในดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และทางดา้นของขบวนการ มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั  
 

ค าส าคัญ: การจ าแนกความแตกต่าง, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ธนาคารกรุงไทย 
 

Abstract 
     The purpose of this study is to assess customers' satisfaction on Krungthai bank's service by using marketing mix 
factors (7Ps). Specifically, this is to identify which of the 7Ps gives distinctions to home loans users versus personal 
loans user. The result shows that the two groups is different in terms of their satisfaction on promotion and pricing 
factors. Others factors do not yield significant differences between the groups.  
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1. บทน า 
 

     บมจ.ธนาคารกรุงไทย(จ ากดั) มหาชน เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงของประเทศ จึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้
จะตอ้งพบเจอกบัสถานการณ์แข่งขนัอย่างรุนแรง และในปัจจุบนัการบริการเป็นส่ิงท่ีส าคญั หรือจะพูดไดว้่าเป็นหวัใจ

ส าคญัในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัก็เป็นได ้การศึกษาในคร้ังน้ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถเขา้ใจความตอ้งการของ

ลกูคา้และรับรู้ถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีกบัสินเช่ือของธนาคารในแต่ละประเภทไดม้ากยิ่งข้ึน โดยการแยกระหวา่ง

กลุ่มผูท่ี้ใช้สินเช่ือบา้น และ กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล เพ่ือท่ีจะจ าแนกความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นต่างๆ เพ่ือ

ธนาคารจะสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่ ทั้งในดา้นของสินเช่ือบา้นและ สินเช่ือส่วนบุคคล ซ่ึง

เป็นรายไดห้ลกัของธนาคาร เพราะในปัจจุบนัการแข่งขนัเร่ิมสูงข้ึนทุกวนั ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความ
แตกต่าง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ระหว่าง กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือบา้น และ กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือ

ส่วนบุคคล ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย(จ ากดั) มหาชน วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีคือ 1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจดา้น
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ของกลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือบา้น 2.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจดา้นปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล 3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ท่ีใชก้ารจ าแนกกลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือบา้น และ กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล และ

ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บนั้นไดแ้ก่ 1.น าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข พฒันาสินเช่ือในส่วนท่ีขาดหาย เพ่ือท่ีจะเติมเต็ม
ในช่องว่างระหว่าง องคก์ร กบั ผูบ้ริโภค ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รของผูบ้ริโภคกลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือบา้น 2.น า

ขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข พฒันาสินเช่ือในส่วนท่ีขาดหาย เพ่ือท่ีจะเติมเต็มในช่องว่างระหว่าง องคก์ร กบั ผูบ้ริโภค 
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รของผูบ้ริโภคกลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล 3.น าขอ้มูลท่ีไดม้าจากการจ าแนกกลุ่มผู ้
ท่ีใชสิ้นเช่ือบา้น และ กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคลในการวางแผนกลุยทุธ์ท าการตลาดใหเ้หมาะสม 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
        ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ได้อา้งถึงส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ของ Philip Kotler (2000, 

p.296)  ไวเ้ป็นแนวคิดท่ีเก่ียวกบัธุรกิจให้บริการ ซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด 7P’s หรือ Marketing Mix  เพ่ือการ

ก าหนดกลยทุธ์และจุดประสงคท์างการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

                1.ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ ส่ิงท่ีสนองความตอ้งการของบุคคลได ้ ส่ิงท่ีผูผ้ลิตมอบให้แก่ลูกคา้ซ่ึงลูกคา้จะไดรั้บ
ประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ   และในส่วนของผลิตภณัฑน์ั้นสามารถแบ่งเป็น 2  ประเภท คือ  ผลิตภณัฑท่ี์
จบัตอ้งได ้ และ  ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

                2.ราคา (Price) หมายถึง  ผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในรูปตวัเงินและสร้างคุณค่าให้แก่ผูบ้ริโภค  ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ
ประโยชน์ท่ีได้รับ กับ มูลค่าเงินตราท่ีเสียไป ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ  และถา้คุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคก็จะ
ตดัสินใจเลือกหามาใช้  ดังนั้น การก าหนดราคาการให้แก่สินค้าหรือบริการควรมีความเหมาะสมให้สอดคลอ้งกับ
คุณสมบติัของสินคา้หรือบริการ   
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               3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ี,บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือจูงใจการ
น าเสนอสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค ในคุณค่าและประโยชนข์องสินคา้
หรือบริการนั้นๆ  ซ่ึงจะตอ้งพ่ึงในดา้นของท าเลท่ีตั้ง และ ช่องทางในการน าเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการ 

               4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ เคร่ืองมือหน่ึงเพ่ือช่วยกระตุน้ยอดขายและเสริมสร้างก าไรใหแ้ก่บริษทั มี
ความส าคญัในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือท่ีจะน าพาขอ้มูลไปยงัผูบ้ริโภคส าหรับชกัจูงท าให้เกิด
ทศันคติและก าหนดพฤติกรรมต่างๆ และถือเป็นตวัแปรส าคญัของการตลาด 

               5.พนักงาน (People)  คือ การคดัสรร  การอบรม  การจูงใจ  เพ่ือ ให้พนักงานสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั
ผูบ้ริโภคได้แตกต่างออกไปและเหนือกว่าคู่แข่งขัน ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการต่างๆ ของ
องคก์ร  พนกังานจะตอ้งมีความสามารถ  ,ทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองผูรั้บบริการไดเ้ป็นอย่างดี  มีความสร้างสรรคิด
ริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ มีความสามารถในการรับมือและแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี  

                6.ทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation) คือ การสร้างสรรและการเสนอลกัษณะทางกายภาพใหแ้ก่
ผูบ้ริโภค และสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งในดา้นของการสัมผสัดว้ยทางกายภาพและการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าแก่
ผูบ้ริโภค  เช่นการแต่งกายท่ีสะอาด และพ้ืนท่ีให้บริการมีความพร้อมอยู่เสมอ  การให้ค าแนะน าต้องสุภาพ   และ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  และสร้างประโยชนต่์างๆท่ีผูบ้ริโภคควรท่ีจะไดรั้บ 

                7.กระบวนการ (Process) คือ การกระท าท่ีเก่ียวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานในดา้นของการบริการ น าเสนอ
ใหก้บัผูบ้ริโภคเพ่ือมอบคุณค่าของการใหบ้ริการอย่างถูกตอ้งเหมาะสม  และท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทบัใจในดา้น
ต่างๆ 

                วาสนา วรรัตน์(2541) ศึกษาความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ในจงัหวดัชลบุรี 
ในทัศนะของผูม้าใช้บริการ พบว่า ความพึงพอใจในการบริการในดา้นของทรัพยากรรูปธรรมนั้น มีความพึงพอใจ
เก่ียวกบัแบบฟอร์มของธนาคาร ท่ีสามารถจะหยิบใช ้หรือวา่ ง่ายต่อการเขา้ใจ  
        โจ พนาสันติภาพ และคณะ(2552) ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคารทหารไทย สาขาย่อย 

มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษมของนกัศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม พบว่า การประชาสัมพนัธ์ดา้น

ของข้อมูลข่าวสารนั้นควรมีการประกาศข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันละเก่ียวกับธนาคารตามจุดต่างๆให้มาก เพ่ือท่ีจะ

เสริมสร้างเอกลกัษณ์ในการใหบ้ริการของธนาคารเปรียบเสมือนวา่ธนาคารอยูร่อบตวัเรา 

        วิมล เจียมถอ้ย (2550) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 

(มหาชน) สาขาบางปะอิน พบว่า เพศ อายุ การศึกษา รายได้ มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค รวมไปถึงความ

สะดวกสบายและการบริการของพนักงานนั้นลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทั้ งส้ิน เช่น
สถานท่ีท่ีสามารถเขา้มาใชบ้ริการไดง่้าย มีท่ีจอดรถให ้และไดรั้บการบริการจากพนกังานเป็นอยา่งดี 

        นิพาภรณ์ ใจซ่ือ (2550) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) สาขาท่าเรือ-อยธุยา พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนันั้น ไม่มีผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรม

การเขา้มาใช้บริการของผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่แลว้นั้นผูบ้ริโภคจะเน้นให้ความส าคญัแก่การไดรั้บบริการท่ีรวดเร็วและ

ผูบ้ริโภคคาดหวงัจากผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีจะได้รับผลประโยชน์มากท่ีสุดจึงจะท าให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด
เช่นเดียวกนั 
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        อรุญณี สุขแสงจนัทร์ (2550) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออม

สินสาขาสังกดั ภาค 4 พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั รวมถึงเทคโนโลยี่ท่ีแตกต่างกนันั้น มี

ผลกระทบโดยตรงกบัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นอย่างมากเพราะว่าในการเขา้มารับบริการนั้นลูกคา้คาดหวงัเอาไวว้่า
จะไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็ว ถกูตอ้ง และแม่นย  า จึงจะส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

        วิชญาดา เมืองพิล (2551) ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ พฤติกรรมการเขา้มาใชบ้ริการในแต่ละคร้ังนั้นยิ่ง
จ านวนมากข้ึนยิ่งส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจท่ีมากข้ึน ไม่วา่จะเป็น เพศ อาย ุ การศึกษา รายได ้ กมี็ผลกระทบต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั ผูบ้ริโภคนั้นตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสะดวกสบายและความถกูตอ้งของงาน จึง
ท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการเขา้รับการบริการมากท่ีสุด 
     การอา้งอิงในเน้ือหาใหใ้ชร้ะบบ นาม-ปี โดยภาษาไทยใช ้ (ช่ือ-นามสกลุผูแ้ต่ง, ปีพ.ศ.) เช่น (ปัญญา งามดี, 2549) 
ส าหรับภาษาองักฤษใหใ้ช ้(นามสกลุผูแ้ต่ง, ปีค.ศ.) เช่น (Fama, 1992)ผูเ้สนอบทความเป็นผูรั้บผิดชอบในความครบถว้น
และถกูตอ้งของเอกสารอา้งอิงทั้งหมด 
 
3. วธีิการศึกษา 
 
        ประชากรท่ีใชส้ าหรับการวิจยัในคร้ัง คือ ผูใ้ชสิ้นเช่ือบา้นและผูใ้ชสิ้นเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารกรุงไทย(จ ากดั)
มหาชน ซ่ึงพบว่าในเขตคลองสาน จ านวน 108,489 คน เขตธนบุรี จ านวน 117,536 คน เขตจอมทอง จ านวน 44,011 คน 
เขตราษฎร์บูรณะ จ านวน 85,825 คน เขตบางขนุเทียน จ านวน 106,085 คน  เขตทุ่งครุ จ านวน 117,662 คน และ เขตบาง
บอน จ านวน 84,352 คน จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  ในปี 2556 รวมทั้ งหมด 663,960 คน จากระบบฐานข้อมูลของ
ธนาคารกรุงไทยท่ีมีอาย ุ15 ปี ข้ึนไป ตามระเบียบของธนาคารแห่งประไทย  (http://www.intranet.ktb) กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะ
น ามาใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชสิ้นเช่ือบา้นและผูใ้ชสิ้นเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารกรุงไทย(จ ากดั)มหาชน ในเขต
คลองสาน เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ และเขตบางบอน จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรของผูใ้ชสิ้นเช่ือบา้นและผูใ้ชสิ้นเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารกรุงไทย 
ท่ีแน่นอน ซ่ึงจะใชต้าตรางกลุ่มประชากรตวัอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ซ้ึงจ านวนประชากร
ตั้งแต่ 100,000 คนข้ึนไปจ าตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 384 ตวัอย่าง ท่ีก าหนดค่าความเช่ือมนัอยู่ท่ีระดบั 95% และค่า
ของความคาดเคล่ือนซ่ึงจะไม่เกิน 5% และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัใชเ้ป็นแบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวมรวบขอ้มูล ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยเป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 2 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูใ้ชสิ้นเช่ือ
บา้นและผูใ้ชสิ้นเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารกรุงไทย(จ ากดั)มหาชน จ านวน 11 ขอ้ โดยถามเป็นความถ่ีในการใชบ้ริการ  
ส่วนท่ี 3 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้สินเช่ือบา้นและผูใ้ชสิ้นเช่ือส่วนบุคคลของ ธนาคารกรุงไทย
(จ ากดั)มหาชน โดยใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ เป็นแบบสอบถามมาตรวดัแบบไลเคิร์ต(Likert 
Scale) 5 จ านวน 32 ขอ้ การเก็บขอ้มูลต่างๆ ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูล จากการขอความร่วมมือกบัธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลของ ธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตบางบอนโดยจะใชวิ้ธีการแบบสุ่มเวลา แบบ Quota 
Sampling จะแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชสิ้นเช่ือบา้น และ กลุ่มผูใ้ชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล ตาม Quota Sampling ท่ี
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ไดจ้ดัตามอตัราส่วนเอาไว ้ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชสิ้นเช่ือบา้น มีผูม้าใชบ้ริการในสาขาจ านวน 10,438 คน และกลุ่มผูใ้ชสิ้นเช่ือ
ส่วนบุคคล จ านวน 35,173 คน (ท่ีมา : Report on web ธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตบางบอน  ,2556)  โดยจะแจก
แบบสอบถามตามความสะดวกของผู ้ท่ี เข้ามาใช้บริการของธนาคาร ผู ้วิจัยจะเป็นคนเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จาก
แบบสอบถามจ านวน 180 ชุด โดยเก็บแบบบตัรคิวทางดา้นสินเช่ือ 4/8/12/16 นบัไปทีละ 4 เร่ือยๆ Systematic random 
sampling ส่วนอีก 20 ชุด จะมีการออกเก็บแบบสอบถามนอกสาขาโดยผูเ้ก็บแบบสอบถามจะเขา้ไปเก็บในส่วนของ 
ลกูคา้ราชการ ท่ี สถานีต ารวจท่ีอยูใ่นความดูแลของ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 8 และ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 
9 นั้นจะเป็นราชการทั้งหมดเพ่ือท่ีจะเน้นในส่วนของราชการท่ีเป็นลูกคา้รายใหญ่ของธนาคาร การลงมือส ารวจเก็บ
แบบสอบถามทางผูวิ้จยัจะมีค าถามลูกคา้ในเบ้ืองตน้ว่าเป็น และเม่ือไดข้อ้มูลมาครบก็จะน าไปประมวลผลดว้ยโปนแก
รมส าเร็จรูป และท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ การอธิบายลกัษณะทัว่ไปของ
ข้อมูล 1.1 ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency Table)1.2 การหาค่าเฉล่ีย (Mean)1.3 ค่าร้อยละ (Percentage) 1.4 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) คือ การทดสอบสมมุติฐาน โดยใช ้
2.1 สถิติแบบ Discriminant Analysis โดยมีวิธีการวิเคราะห์และแปรผลหาความแตกต่างความพึงพอใจด้านปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ระหว่างกลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือบา้น และ กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล ตวัแปร
ตน้เชิงลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ 1.เพศ 2.อาย ุ3.สถานภาพ 4.ระดบัการศึกษา 5.อาชีพ 6.ระดบัรายได ้และ 
ตวัแปรตามเชิงลกัษณะ 1.กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือบา้น 2.กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล 2.การก าหนดวิธีการประมวลผล ใชวิ้ธี 
Simultaneous เขา้ไปแปรผลเพ่ือสร้างสมการเส้นตรง  โดยตรวจสอบความสามารถในการจ าแนกกลุ่มของ สมการ
เส้นตรงโดยดูจากค่า Significance Level ตอ้งนอ้ยกว่า 0.05 ของค่า Wilks’ Lambda ซ่ึงค่า Wilks’ Lambda ของตวัแปร
แต่ละตวัแปรยิ่ง นอ้ยจะยิ่งดีเพราะหมายถึงสมการเส้นตรงจะให้คะแนนท่ีจะใกลเ้คียงกนัส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ใน
กลุ่มเดียวกนั และจะให้คะแนนท่ีแตกต่างกนัส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่คนละกลุ่มกนั 3. การประเมินความถูกตอ้งของ
สมการเส้นตรงประกอบดว้ย 4 ขั้น ตอนดงัน้ี 3.1ใชส้มการเส้นตรงในการพยากรณ์ว่ากลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนควรอยู่กลุ่ม
ใด 3.2 สร้างตารางไขวเ้ปรียบเทียบ ระหว่าง กลุ่มท่ีกลุ่มตวัอย่างอยู่จริง กับ กลุ่มท่ีสมการเส้นตรงพยากรณ์ว่ากลุ่ม
ตวัอย่างอยู่กลุ่มใด 3.3 ค านวณจากค่า Hit Ratio จากการน าจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีสมการเส้นตรงพยากรณ์ไดถู้กตอ้งมา
หารกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 3.4 เปรียบเทียบค่า Hit Ratio กับค่า Proportional Chance Criterion (Cpro) ซ่ึง
ค านวณจากสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างท่ีหน่ึงจริงยกก าลงัสองบวกสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่กลุ่มท่ีสองจริงยกก าลงั
สอง ซ่ึงสมการเส้นตรงจะถือว่ามีความถูกตอ้งในระดบัท่ียอมรับได ้เม่ือ Hit Ratio มีค่ามากกว่า Cpro อยู่อยา่งนอ้ย 25% 
4. ประเมินระดบัความส าคญัของตวัแปรตน้ในการจ าแนกกลุ่ม 4.1ประเมินจากค่า Standard Discriminant Coefficient 
ของแต่ละตวัแปร (ไม่ดูเคร่ืองหมายบวกลบ) ตวัแปรท่ีมีค่าน้ีสูงกว่า ก็แปลว่า เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลมากกวา่ต่อคะแนน
ในการจ าแนกกลุ่มท่ีไดจ้ากสมการเสน้ตรง 4.2 ประเมินจาก Structure Matrixเฉพาะตวัแปรท่ีมีค่าน้ีมากกวา่ ± .40 จะถือ
ว่าเป็นตวัแปรท่ีมีความสาคญั เพราะค่าน้ีจะบอกขนาดความสัมพนัธ์ระหว่างค่าของตวัแปรตน้แต่ละตวักบัคะแนนใน
การจ าแนกกลุ่มท่ีไดจ้ากสมการเสน้ตรง 4.3 สถิติแบบ ANOVA ใชใ้นการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
        1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ของกลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือบา้น ผล
การศึกษาพบว่า คนท่ีอยู่ท่ีกลุ่มสินเช่ือบา้น พอใจกบัระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 3 เดือนแรก สูงกว่าค่าเฉล่ียรวม พอใจกบั
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ค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาสมเหตุและผล ต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม  พอใจกบัสถานท่ีตั้งสาขาสามารถเขา้มาใชบ้ริการได้
สะดวก เช่น อยู่ติดถนน เดินทางมาสะดวก ต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม  พอใจกบัความรวดเร็วในการขออนุมติัสินเช่ือ สูงกว่า
ค่าเฉล่ียรวม พอใจกบัระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 6 เดือนแรก สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
        2.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล

พบว่า คนท่ีอยู่ท่ีกลุ่มสินเช่ือบุคคล พอใจกับระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 3 เดือนแรก ต ่ ากว่าค่าเฉล่ียรวม พอใจกับ

ค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาสมเหตุและผล สูงกว่าค่าเฉล่ียรวม พอใจกบัสถานท่ีตั้งสาขาสามารถเขา้มาใชบ้ริการได้

สะดวก เช่น อยู่ติดถนน เดินทางมาสะดวก สูงกว่าค่าเฉล่ียรวม  พอใจกบัความรวดเร็วในการขออนุมติัสินเช่ือ ต ่ากว่า

ค่าเฉล่ียรวม และพอใจกบัระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 6 เดือนแรก ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

        3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ท่ีใช้การจ าแนกกลุ่มผูท่ี้ใช้

สินเช่ือบา้น และ กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล พบวา่  

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มี 2 ปัจจยั คือ ค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาสมเหตุและผล และ พอใจกบั

การเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหน้ีสมเหตุและผล โดยพิจารณาแลว้พบว่า กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือบา้นเห็นดว้ย

กบัปัจจยัขา้งตน้มากกว่ากลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ คุณนิพาภรณ์ ใจซ่ือ (2550) ศึกษา

พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) กล่าวว่า ผูบ้ริโภคคาดหวงั

จากผลิตภณัฑต่์างๆท่ีจะไดรั้บผลประโยชนม์ากท่ีสุดจึงจะท าใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุด คุม้คา้กบัจ านวนเงินท่ีเสียไป

กบัประโยชนท่ี์ไดรั้บกบัมา จึงสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี 2 ปัจจยั คือ พอใจกบัสถานท่ีตั้งสาขาสามารถเขา้มาใช้

บริการไดส้ะดวก เช่น อยู่ติดถนน เดินทางมาสะดวก และ พอใจกบัความกวา้งขวางของสาขาสามารถรองรับลูกคา้ได้

จ านวนมาก โดยพิจารณาจากช่องทางในการจดัจ าหน่าย พบว่า กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือทั้ง 2 กลุ่ม มีความเห็นดว้ยสอดคลอ้ง

ไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ คุณอรุญณี สุขแสงจนัทร์ (2550) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ

ของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาสังกดั ภาค 4 พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนั ระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั รวมถึงเทคโนโลยี่ท่ีแตกต่างกนันั้น มีผลกระทบโดยตรงกบัความพึงพอใจของลกูคา้เป็นอยา่งมาก 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการขาย มี 3 ปัจจยั คือ พอใจกบัระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 3 เดือนแรก , พอใจ

กบัระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 6 เดือนแรก และ พอใจกบัระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 9 เดือนแรก โดยพิจารณาจากดา้นส่งเสริม

การขาย พบว่า กลุ่มผูท่ี้ใช้สินเช่ือบา้นมีความเห็นดว้ยกบัปัจจยั พอใจกบัระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 3 เดือนแรก มากกว่า 

กลุ่มผูท่ี้ใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล ส่วนปัจจยั พอใจกบัระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 6 เดือนแรก และ พอใจกบัระยะเวลา

ดอกเบ้ีย 0% 9 เดือนแรก ทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นดว้ยสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ คุณ

วิชญาดา เมืองพิล (2551) ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคาร

ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า พฤติกรรมการเขา้มาใชบ้ริการในแต่ละคร้ังนั้นยิ่งจ านวน

มากข้ึนยิ่งส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจท่ีมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ การศึกษา รายได ้ก็มีผลกระทบต่อความพึง
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พอใจของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั ผูบ้ริโภคนั้นตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสะดวกสบายและความถกูตอ้งของงาน จึงท าใหเ้กิด

ความพึงพอใจในการเขา้รับการบริการมากท่ีสุด 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร มี 1 ปัจจยั คือ พอใจกบัพนกังานใหบ้ริการรวดเร็ว โดยพิจารณาจากดา้น

บุคลากรแลว้ พบว่า ทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นดว้ยไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ คุณอรุญณี สุขแสง

จนัทร์ (2550) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาสังกดั ภาค 4 

พบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั รวมถึงเทคโนโลยี่ท่ีแตกต่างกนันั้น มีผลกระทบโดยตรงกบัความ

พึงพอใจของลูกคา้เป็นอย่างมากเพราะวา่ในการเขา้มารับบริการนั้นลูกคา้คาดหวงัเอาไวว้่าจะไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็ว 

ถกูตอ้ง และแม่นย  า จึงจะส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และสอดคล่องกบังานวิจยัของ คุณนิพาภรณ์ ใจซ่ือ เร่ือง

พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาท่าเรือ-อยุธยา(2550) 

พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนันั้น ไม่มีผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการเขา้มาใช้บริการของ
ผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่แลว้นั้นผูบ้ริโภคจะเนน้ใหค้วามส าคญัแก่การไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว 

         ส่วนประสมทางการตลาดด้านขั้นตอนการด าเนินงาน มี 1 ปัจจยั คือ พอใจกบัความรวดเร็วในการขออนุมติัสินเช่ือ 
โดยพิจารณาจากดา้นการด าเนินงานแลว้ พบวา่ ทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นดว้ยไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยั
ของ คุณวิมล เจียมถอ้ย เร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
สาขาบางปะอิน(2550) เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค รวมไปถึงความสะดวกสบายและ
การบริการของพนกังานนั้นลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อม มี 1 ปัจจยั คือ พอใจกบัการจดัระเบียบพ่ืนท่ีให้บริการอย่างเป็น

สัดส่วน โดยพิจารณาจากดา้นสภาพแวดลอ้มแลว้ พบว่า ทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นดว้ยไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลวิจยัของ คุณวิชญาดา เมืองพิล เร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา(2551) พบว่าพฤติกรรมการเขา้มาใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง

นั้นยิ่งจ านวนมากข้ึนยิ่งส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจท่ีมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ การศึกษา รายได ้ก็มีผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั เพราะมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีท าใหล้กูคา้ช่ือชอบและเขา้มาใหบ้ริการบ่อยคร้ัง 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     ในปัจจุบนัมีสินเช่ือออกมามากมายให้กบัผูบ้ริโภคไดเ้ลือกใช ้และเม่ือน าสินเช่ือทุกประเภทมารวมกนัเลย

จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มหลกัๆ คือ สินเช่ือบ้าน กับ สินเช่ือบุคคล จึงมีการศึกษาหาความแตกต่างปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชสิ้นเช่ือข้ึน ซึงพบว่าปัจจยัท่ีท าให้มีผลต่อการเลือกใชสิ้นเช่ือประเภทต่างๆนั้นมีทั้งหมดอยู่ 12 ปัจจยั เพ่ือศึกษา

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ และ ปัจจยัดา้นการประเมินความพึงพอใจ ท่ีใชก้ารจ าแนก 

ระหว่าง กลุ่มผูท่ี้ใช้สินเช่ือบา้น และ กลุ่มผูท่ี้ใช้สินเช่ือส่วนบุคคล เม่ือพิจารณาจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ส าหรับธุรกิจบริการพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มี 2 ปัจจยั คือ ฉนัพอใจกบัค่าธรรมเนียมในการท าสญัญา

สมเหตุและผล และ ฉนัพอใจกบัการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหน้ีสมเหตุและผล โดยพิจารณาแลว้พบว่า 

กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือบา้นเห็นดว้ยกบัปัจจยัขา้งตน้มากกว่ากลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล ไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนประสม
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ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี 2 ปัจจยั คือ ฉนัพอใจกบัสถานท่ีตั้งสาขาสามารถเขา้มาใชบ้ริการไดส้ะดวก 

เช่น อยู่ติดถนน เดินทางมาสะดวก และ ฉนัพอใจกบัความกวา้งขวางของสาขาสามารถรองรับลกูคา้ไดจ้ านวนมาก โดย

พิจารณาจากช่องทางในการจดัจ าหน่าย พบว่า กลุ่มผูท่ี้ใช้สินเช่ือทั้ง 2 กลุ่ม มีความเห็นดว้ยสอดคลอ้งไปในทิศทาง

เดียวกนั ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการขาย มี 3 ปัจจยั คือ ฉนัพอใจกบัระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 3 เดือนแรก , 

ฉนัพอใจกบัระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 6 เดือนแรก และ ฉนัพอใจกบัระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 9 เดือนแรก โดยพิจารณาจาก

ดา้นส่งเสริมการขาย พบว่า กลุ่มผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือบา้นมีความเห็นดว้ยกบัปัจจยั ฉนัพอใจกบัระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 3 เดือน

แรก มากกว่า กลุ่มผูท่ี้ใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล ส่วนปัจจยั ฉนัพอใจกบัระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 6 เดือนแรก และ ฉัน

พอใจกบัระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 9 เดือนแรก ทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นดว้ยสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนประสมทาง

การตลาดด้านบุคลากร มี 1 ปัจจยั คือ ฉนัพอใจกบัพนกังานใหบ้ริการรวดเร็ว โดยพิจารณาจากดา้นบุคลากรแลว้ พบว่า 

ทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นดว้ยไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนประสมทางการตลาดด้านขั้นตอนการด าเนินงาน มี 1 ปัจจยั คือ ฉนั

พอใจกบัความรวดเร็วในการขออนุมติัสินเช่ือ โดยพิจารณาจากดา้นการด าเนินงานแลว้ พบว่า ทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นดว้ย

ไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนประสมทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อม มี 1 ปัจจยั คือ ฉันพอใจกบัการจดัระเบียบพ่ืนท่ี

ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากดา้นสภาพแวดลอ้มแลว้ พบว่า ทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นดว้ยไปในทิศทาง
เดียวกนั  

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1.1 จากการศึกษาหาความแตกต่างปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้ระหวา่งกลุ่มผูใ้ชสิ้นเช่ือบา้นและกลุ่มผูใ้ชสิ้นเช่ือ

ส่วนบุคคล ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย(จ ากดั) มหาชน (ภายใตก้ารดูแลของ ธนาคารกรุงไทย ส านกังานเขตบางบอน) 

ดา้นกลุ่มผูท่ี้ใช้สินเช่ือบา้น พบว่า กลุ่มผูเ้ลือกใช้ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย อายุ 35-44 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 30,000 – 39,000 บาท โดนจะเป็นผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือบา้น ดงันั้น จึงควรท่ีจะมุ่งเนน้ไปท าการตลาด

ในส่วนของสินเช่ือบา้นกบับุคคลกลุ่มน้ี เน่ืองจาก บุคลกลุ่มน้ีนั้นมีรายไดเ้พียงพอ และมีความรู้ และอยู่ในช่วงอายุท่ี

ก าลงัมองหาสินทรัพยใ์ห้กบัตนเองในอนาคต ซ่ึงการจดัท าโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจ การบริการท่ีดีเลิศเพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเป็นอย่างมากในการท าการตลาดกบัคนในกลุ่มน้ี เพ่ือลดช่องว่าง

ระหว่างองคก์รและลกูคา้ใหมี้ความสัมพนัธ์กนัมากข้ึน และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างตรงจุดต่อไป 

และในด้านกลุ่มผูท่ี้ใช้สินเช่ือบุคคล พบว่า กลุ่มผูเ้ลือกใช้ส่วนใหญ่เป็น เพศ หญิง อายุ 35-44 ปี มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 30,000 – 39,000 บาท โดนจะเป็นผูท่ี้ใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล ดงันั้น จึงควรท่ีจะ

มุ่งเนน้ไปท าการตลาดในส่วนของสินเช่ือบุคคลกบับุคคลกลุ่มน้ี เน่ืองจาก บุคลกลุ่มน้ีนั้นมีรายไดเ้พียงพอ และมีความรู้ 

และมีการใชจ่้ายต่อเดือนอยู่ในระดบัสูง ซ่ึงการจดัท าโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจ การบริการท่ีดีเลิศเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่

ให้กบัผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเป็นอย่างมากในการท าการตลาดกบัคนในกลุ่มน้ี เพ่ือลดช่องว่างระหว่าง

องค์กรและลูกคา้ให้มีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึน และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดส่้วนผสมทางการตลาด

ส าหรับธุรกิจบริการด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผูบ้ริโภคเห็นว่าไม่มีความแตกต่างกันในการเลือกใช้สินเช่ือกบัธนาคาร 

ส่วนผสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการดา้นราคา พบวา่ ค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาสมเหตุและผล และ การเรียก
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เกบ็ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหน้ีสมเหตุและผล มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งมีนยัส าคญั ฉะนั้นจึงควรให้

ความส าคญักบัทางดา้นราคาและหาจุดสมดุลระหวา่งองคก์รและผูบ้ริโภค ส่วนผสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า สถานท่ีตั้งสาขาสามารถเขา้มาใชบ้ริการไดส้ะดวก มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้

อย่างมีนยัส าคญั ไม่ว่าจะเป็น สาขาอยู๋ ติดถนน เดินทางมาไดส้ะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ ส่วนผสมทางการตลาดส าหรับ

ธุรกิจบริการดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่า โปรโมชัน่เป็นเร่ืองท่ีมียนัส าคญัมากต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 

โปรโมชัน่สามารถดึงดูให้ผบ็ริโภคสนใจในผลิตภณัฑข์องธนาคารมากยิ่งข้ึนอย่างมีนยัส าคญั ส่วนผสมทางการตลาด

ส าหรับธุรกิจบริการดา้นบุคลากร พบว่า การให้บริการอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบโดยตรงกบัความพึงพอใจอย่างมี

นยัส าคญั เพราะว่าการบริการนั้นคือหัวใจหลกัของธนาคารท่ีจะตอ้งเนน้การบริการท่ีสะดวกสบาย รวดเร็ว ส่วนผสม

ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการดา้นการด าเนินงาน พบว่า ความรวดเร็วในการขออนุมติัสินเช่ือ มีผลต่อการตดัสินใจ

ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคารอย่างมีนยัส าคญั ส่วนผสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการดา้นสภาพแวดลอ้ม 

พบว่า การจดัพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วนมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกคา้อย่างมีนัยส าคญั จากการวิเคราะห์ผลโดยใช ้

Discriminant Analysis พบว่ามี 5 ปัจจยั ท่ีมีค่าความส าคญั 5 อนัดบัแรกคือ ฉันพอใจกบัระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 3 เดือน

แรก ฉนัพอใจกบัค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาสมเหตุและผล ฉนัพอใจกบัสถานท่ีตั้งสาขาสามารถเขา้มาใชบ้ริการได้

สะดวก เช่น อยู่ติดถนน เดินทางมาสะดวก ฉันพอใจกับความรวดเร็วในการขออนุมัติสินเช่ือ และ ฉันพอใจกับ

ระยะเวลาดอกเบ้ีย 0% 6 เดือนแรก ดงันั้น นกัการตลาดท่ีจะตอ้งวางแผนเพ่ือท่ีการตลาดของบุคคลท่ีใชสิ้นเช่ือนั้น ควรท่ี

จะใหค้วามส าคญักบัทางดา้นโปรโมชัน่ ราคา และ สถานท่ี ใหม้าก เพราะมีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะเขา้มาใหบ้ริการเป็น
อยา่งมากจากสมการพยากรณ์ของการแบ่งกลุ่ม พบวา่ สามารถใชพ้ยากรณ์ไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 78% 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพงึพอใจที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการกบัพฤตกิรรมการใช้บริการโรงพยาบาลกระบี่ 

Examination of the relationship between the levels of satisfaction the service 
marketing mix and the behavior of using the services of Krabi Hospital 

 

จริยา โรจนธรรม1 และ ณฐัพันธ์ บัววราภรณ์2 

Jariya Rotjanatham1 and Nattapan Buavaraporn2 

 

บทคดัย่อ 

               การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ของ โรงพยาบาลกระบ่ี และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ี รวมไปถึงเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างระดบัความพึงพอใจกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ี ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้กลุ่ม

ตวัอย่างจาก ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลกระบ่ี จ านวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์

ระหวา่งระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ7Psกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ี ใน

ภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนั  

 

ค าส าคัญ: ระดับความพึงพอใจ,ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps,พฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลกระบ่ี 
 

Abstract 
               This study aimed to examine the levels of satisfaction that affect the service marketing mix (7Ps) of the 
services of Krabi Hospital, to examine the behavior of using the services of Krabi Hospital, and to examine the 
relationship between the levels of satisfaction that affect the behavior of using the services of Krabi Hospital. Data 
were collected from 200 patients who were admitted to Krabi Hospital. The results showed that The overall 
relationship between the levels of satisfaction regarding the service marketing mix (7Ps) and the behavior of using the 
services of Krabi Hospital was found.  
 

Keywords: Level of satisfaction, service marketing mix (7Ps), and behavior of using the services of Krabi Hospital 
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1.ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
     ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั ท าให้บริบทของสังคมเปล่ียนแปลงไป ประชาชนต่างคาดหวงั
เลือกซ้ือเลือกใชสิ้นคา้และบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความอยู่รอดของตนเองเป็นอนัดบั
แรก ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั อากาศ น ้ าด่ืม หรือแมก้ระทัง่ยารักษาโรค เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นการ
ด ารงชีวิต มนุษยทุ์กคนยอ่มไม่สามารถขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือเจ็บป่วยไม่สบาย ยอ่มตอ้งหาท่ีพ่ึงพิง 
ตอ้งการการรักษาเพ่ือใหต้นหายจากอาการเจ็บป่วยเหล่านั้น โรงพยาบาลจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประชาชนตอ้งไดรั้บ
สิทธิในการเขา้รับการรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
     โรงพยาบาลของรัฐท่ีสามารถรองรับผูป่้วยท่ีตอ้งการเขา้รับการรักษาโดยไม่มีเง่ือนไข ตามสิทธิท่ีพึงมี แต่ในทาง
กลบักนัโรงพยาบาลของรัฐไม่สามารถดูแลผูป่้วยท่ีมาเขา้รับการรักษาพยาบาลหรือใช้บริการไดอ้ย่างทัว่ถึงเน่ืองจาก
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ไม่ว่าจะเป็นดา้นบุคลากรทางการแพทย ์อุปกรณ์ ยารักษาโรค รวมไปถึงความล่าชา้ในการ
ให้บริการต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เน่ืองดว้ยจงัหวดักระบ่ีเป็นจงัหวดัท่ีมีจ านวนโรงพยาบาลของรัฐตามอ าเภอต่างๆ
เพียงแค่อ าเภอละหน่ึงโรงพยาบาลเท่านั้น โรงพยาบาลกระบ่ีท่ีเป็นโรงพยาบาลประจ าจงัหวดัจึงจ าเป็นตอ้งรองรับผูป่้วย
จากอ าเภอต่างๆท่ีถกูส่งตวัมารักษาในตวัเมืองกระบ่ีเพ่ือรับช่วงต่อในการรักษาพยาบาลและใหบ้ริการกบัประชาชนอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการใหบ้ริการประชาชนผูใ้ชบ้ริการไม่ทัว่ถึงจนเป็นเหตุใหมี้ผูร้้องเรียนในเร่ือง
ของ การให้บริการ รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย ์ท่ีไม่มีคุณภาพในการรักษาพยาบาลท าให้สถิติจ านวนการเขา้ใช้
บริการลดลงอยา่งต่อเน่ือง จากจ านวนสถิติท่ีโรงพยาบาลไดจ้ดัท าไวด้งัน้ี 

แผนภูม ิ1 แสดงจ านวนสถิตขิองผู้เข้าใช้บริการโรงพยาบาลกระบ่ี 

 

 

 

 
ที่มา: ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ รพ.กระบ่ี,2556 

     

จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีมีจ านวนผูใ้ช้บริการลดลงอย่างต่อเน่ืองใน   ปี 2554 จ านวน 

309,156 คน ปี 2555 จ านวน 306,787 คน และในปี 2556 จ านวน 296,664 คน ตามล าดับ ท าให้เกิดค าวิจารณ์ต่างๆ

มากมายในเร่ืองของการใหบ้ริการในหลายๆดา้นของโรงพยาบาลแห่งน้ี ซ่ึงมีผลเสียในดา้นลบเพ่ิมมากข้ึนทุกที 

     ดงันั้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการ

ใชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการใหบ้ริการของโรงพยาบาลกระบ่ี และ

เพ่ือเพ่ิมจ านวนผูเ้ข้าใช้บริการให้มากข้ึนรวมไปถึงสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอีกดว้ย 
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2.แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
    2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ  

     ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ  (Campbell,1976) กล่าวว่า หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกับผลส าเร็จท่ีแต่ละคน

เปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่กบัสภาพการณ์ท่ีอยากให้เป็นหรือความคาดหวงัหรือรู้สึกว่า

ควรจะไดรั้บ ผลท่ีไดจ้ะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นการตดัสินของแต่ละบุคคล ซ่ึงความพึงพอใจตามท่ี อเดย์

และแอนเดอร์เซนต์ (Aday&Anderson,1971:52-80) นกัวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ไดใ้ห้ความหมายท่ีเก่ียวกบัความพึง

พอใจของผูป่้วยกบัการรักษาพยาบาลและความรู้สึกท่ีผูป่้วยไดรั้บจากการบริการ 

    2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ                                                                             
     ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ(Marketing Mix)หรือ 7P’s ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี 

การส่งเสริมการตลาด บุคคลหรือพนกังาน ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการใหบ้ริการไวด้งัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์

และคนอ่ืนๆ,2541)  1.)ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความ

พึงพอใจ ซ่ึงผลิตภณัฑน์ั้น อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้ประกอบดว้ย สินคา้บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือ

บุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถ ประโยชน์(Utility) มีคุณค่า(Value) ในสายตาของลูกคา้จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถ

ขายได ้2.)ราคา (Price) คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ซ่ึงผูบ้ริโภคนั้นจะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่าสินคา้ หรือบริการกบัราคาของสินคา้ หรือผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาก็จะมีการตดัสินใจซ้ือมากกว่า 3.) 

สถานท่ี (Place) ท่ีตั้งของผูบ้ริการและความยากง่ายในการเขา้ถึงเป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัของการตลาด 4.) การส่งเสริม

การตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการ

ซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายและติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คนโดยการใชเ้คร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร ท่ี

ส าคญั เช่น การโฆษณาการขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การให้ช่วยและการประชาสัมพนัธ์ การตลาด

ทางตรง เป็นตน้ 5.) บุคลากร (People) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจเพ่ือให้สามารถสร้างความพึง

พอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดี สามารถตอบสนองต่อลูกคา้มี

ความริเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหแ้ก่บริษทัได ้6.) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) จะตอ้งท าการสร้างคุณภาพโดยรวมใหก้บับริษทั เช่น รูปแบบในการใหบ้ริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลกูคา้ ไม่

ว่าจะเป็นดา้นความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ เป็นตน้ 7.) กระบวนการ (Process) เป็นการส่งมอบ

คุณภาพโดยการใหบ้ริการกบัลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและประทบัใจลกูคา้ 
     2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้บริการ                                                                                 
     ในการประเมินผลกระทบของคุณภาพ คุณค่าและ ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท าใหเ้ราทราบถึง การเพ่ิมหรือลดของลกูคา้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการเป็นหวัใจส าคญัของผูใ้หบ้ริการใหก้ารสร้างผลก าไร

ท่ีเรียกว่า ความตั้งใจในการกระท าพฤติกรรม (Behavioral Intentions (BI)) (Croninและคนอ่ืนๆ,2000) คุณภาพของการ
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บริการ คุณค่าของการบริการรวมไปถึงความพึงพอใจกจ็ะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีความสมัพนัธ์

กนั กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในคุณภาพหรือคุณค่าของการบริการทั้งในดา้นบวกและลบก็สามารถส่งผล

กระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันั้นการจะประเมินความตั้งใจในการกระท าพฤติกรรม

ของผูใ้ชบ้ริการสามารถทดสอบไดโ้ดยค านึงถึงประเด็นส าคญั 3 ขอ้ ในการประเมินการเกิดพฤติกรรมการใชบ้ริการของ

ผูบ้ริโภค 1.)ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก (Repeat)  หมายถึง  ผูรั้บบริการกลบัมาใชบ้ริการเดิมในสถานท่ีเดิมอีกคร้ังเม่ือ

เห็นว่าสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดซ่ึ้งการกระท าดงักล่าวอาจเกิดจากตนเองหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีมีส่วน

ร่วมใหเ้กิดการกลบัมาใชบ้ริการอีก 2.)แนะน าใหผู้อ่ื้นใชบ้ริการต่อ (Recommend)  หมายถึง การแนะน าบริการแก่บุคคล

อ่ืนเพ่ือให้ไดรั้บบริการเช่นเดียวกนั 3.)ความภกัดี (Loyalty)  หมายถึง ผูรั้บบริการมีทศันคติท่ีดี ความเช่ือมัน่ในการ

ใหบ้ริการ และนึกถึงจนเกิดการใชบ้ริการซ ้าๆอยา่งต่อเน่ือง 
     2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

     อรรถนนท ์ก ่าโน (2553) ปัจจยัการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลดอยเต่า เพ่ือศึกษา

(1)พฤติกรรมของการใชบ้ริการโรงพยาบาลดอยเต่า (2)ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ

โรงพยาบาลดอยเต่า(3)ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลดอย

เต่า(4)แนวทางการปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาลดอยเต่า วิธีการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอย่างคือผูม้า

ใช้บริการโรงพยาบาลดว้ยเต่า จ านวน 385 คนตามสูตรค านวณของทาโร ยามาเน่ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางดา้นการแพทยคื์อ ผลการรักษาเป็นท่ีน่าพอใจและหายขาด

ไม่เกิดโรคแทรกแซงในภายหลงัดา้นพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีคือมีการตรวจและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ก่อนการรักษา ดา้น

ราคาคือ ค่ารักษาพยาบาลคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ ดา้นสถานท่ีการใหบ้ริการและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพคือ สถานท่ีตั้ง

ของโรงพยาบาลสะดวกต่อการเดินทางไปใช้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดคือ ให้สิทธิพิเศษโดยลดราคาค่า

รักษาพยาบาลส าหรับผูมี้บตัรลดราคาและบตัรประกนัสังคม ดา้นกระบวนการใหบ้ริการคือ มีกระบวนการในการนดั

หมายและการติดตามผูรั้บบริการใหม้าพบแพทยต์ามนดัหมายหรือการแจง้เล่ือนวนันดัหมายในกรณีท่ีแพทยไ์ม่สามารถ

มาตามนดัหมายได ้ดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการกบัผูใ้ชบ้ริการใหค้วามดูแลเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจอยา่งสม ่าเสมอ และ

มีความเท่าเทียมกนัทุกคน (4)แนวทางการปรับปรุงการบริการพบวา่ ส่วนใหญ่เห็นวา่ควรปรับปรุงแหไ้ขงานดา้นบริการ

ใหดี้กว่าท่ีเป็นอยู ่รองลงมาคือ ตอ้งการใหจ้ดักิจกรรมใหค้วามรู้ในดา้นต่างๆ เก่ียวกบัสุขภาพ และผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีทุก

คนควรออกพ้ืนท่ีใหม้ากข้ึนตามล าดบั 
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     2.5 กรอบแนวคิด  

                                              ตวัแปรตน้                                                                                   ตวัแปรตาม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.ระเบียบวธิีการด าเนินงานวจิัย 

 

    3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

     กลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือ ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลกระบ่ี อายุตั้งแต่18ปีข้ึนไป จาก

จ านวนผูป่้วยท่ีเข้าใช้บริการทั้ งหมดในปี 2556 มีจ านวนผูป่้วยทั้ งส้ิน 296,664 คน (แหล่งท่ีมา: ฝ่ายแผนงานและ

สารสนเทศ รพ.กระบ่ี,2556) จ านวน 200 คน เม่ือหาค่าจากตาราง Krejcie and Morgan ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% 

และความคลาดเคล่ือนไม่เกิน ± 6.93% โดยใชสู้ตรของ Krejcie and Morgan (1970) โดยใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง

แบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยแบ่งเป็นผูป่้วยในและผูป่้วยนอก ดงัต่อไปน้ี  ผูป่้วยใน จ านวน 100 ชุดและผูป่้วย

นอก จ านวน 100 ชุด เน่ืองจากลกัษณะของการเข้ารับการรักษาและการพักฟ้ืนแตกต่างกันท าให้เราทราบถึงการ
ใหบ้ริการท่ีคลอบคลุมและทราบถึงพฤติกรรมของผูป่้วยท่ีเขา้ใชบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

     3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

      การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งความพึงพอใจกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ี โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 
- อาย ุ

- การศึกษา  

- สถานภาพ 

- รายได ้
- อาชีพ 

 
 ระดบัความพงึพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps 

- ผลิตภณัฑ ์ 
- ดา้นราคา  

- ดา้นสถานท่ี 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

- ดา้นบุคลากร  

- กระบวนการใชบ้ริการ  

- ลกัษณะทางกายภาพ  

 

พฤติกรรมการใช้บริการ 

โรงพยาบาลกระบี่ 

-ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก                      

-แนะน าให้ผูอ่ื้นใชบ้ริการต่อ                    

-ความภกัดี 
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 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ีเป็นค าถาม

ปลายปิด ใหเ้ลือกไดห้น่ึงตวัเลือก จ านวน 6 ขอ้  

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Psของ

ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ี เป็นค าถามปลายปิดใชม้าตรวดัแบบ Likert-Scale  จ านวน 21 ขอ้ให้เลือกตอบตามระดบั 

ความพึงพอใจ 5 ระดบั 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ีเป็นค าถามปลายปิดใชม้าตรวดั

แบบ Likert-Scale จ านวน 7 ขอ้ ใหเ้ลือกตอบตามระดบั ความเป็นไปได ้5 ระดบั 

 ส่วนท่ี 4 เป็นการสอบถามความคิดเห็นในเร่ืองของปัญหาและขอ้เสนอแนะของการใช้บริการโรงพยาบาล

กระบ่ี เป็นค าถามปลายเปิด 

    3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ี จ านวน 

200 ชุด ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายละเอยีดในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่าง/วนั 
ผู้ป่วยใน /ช่วงเวลา                   

06.00-16.00 น.(100ชุด) 

ผู้ป่วยนอก /ช่วงเวลา                                  

17.00 -05.00 น.  (100ชุด) 
รวม(200ชุด) 

จนัทร์ 29 ธนัวาคม 2557 
14 ชุด                                                    

(ตึกอายรุกรรมหญิง) 

14 ชุด                                                          

(ตึกวิเคราะห์บ าบดั) 
28 ชุด 

องัคาร 30 ธนัวาคม 2557 
14 ชุด                                                   

(ตึกอายรุกรรมชาย) 

14 ชุด                                                           

(ตึกวิเคราะห์บ าบดั)                                                             
28 ชุด 

พธุ 31 ธนัวาคม 2557 
14 ชุด                                                   

(ตึกศลัยกรรมหญิง) 

14 ชุด                                                              

(ตึกวิเคราะห์บ าบดั) 
28 ชุด 

พฤหสั 1 มกราคม 2558 
14 ชุด                                                   

(ตึกศลัยกรรมชาย) 

14 ชุด                                                     

(ตึกวิเคราะห์บ าบดั) 
28 ชุด 

ศุกร์ 2 มกราคม 2558 
14 ชุด                                                      

(ตึกศลัยกรรมชาย) 

14 ชุด                                                           

(ตึกวิเคราะห์บ าบดั) 
28 ชุด 

เสาร์ 3 มกราคม 2558 
15 ชุด                                                   

(ตึกพิเศษ 45 ปี) 

15 ชุด                                                          

(ตึกวิเคราะห์บ าบดั) 
30 ชุด 

อาทิตย ์ 4 มกราคม 2558 
15 ชุด                                                   

(ตึกหลงัคลอด) 

15 ชุด                                                           

(ตึกวิเคราะห์บ าบดั) 
30 ชุด 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

      การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

เบ้ืองตน้จะเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าความถ่ี(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับค าถามในส่วนท่ี 1ซ่ึงเป็นค าถามในส่วนของประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได ้อาชีพ  ส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่ ค่าสถิติ F-test(Anova) T-test 

และ Linear Correlation Coefficient  ส าหรับค าถามในส่วนท่ี 2และ3 ซ่ึงเป็นค าถามในส่วนของความพึงพอใจดา้นส่วน

ประสมตลาดบริการ 7Psและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ี  

 

 4.ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
ผลการวจัิย 

     4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ70.5) มีอายุอยู่ในช่วง 

31-40 ปี (ร้อยละ32) อาชีพธุรกิจส่วนตวั (ร้อยละ29.5) สถานภาพสมรส (ร้อยละ58.5) การศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอน

ปลาย (ร้อยละ34) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000บาท (ร้อยละ43.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
      4.2 ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของการบริการโรงพยาบาลกระบี่ จากผล
การศึกษา พบว่า ระดบัความพึงพอใจท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ของการบริการโรงพยาบาลกระบ่ี 
ดา้นสถานท่ีมีมากท่ีสุดคือ สถานท่ีจอดรถในโรงพยาบาลเพียงพอท าให้สะดวกต่อการมาใชบ้ริการ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.08 รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองความเช่ียวชาญของแพทยผ์ูรั้กษา โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.02 รองลงมาคือ ดา้น
ราคา ในเร่ือง เอกสารแจง้ค่าใชจ่้ายชดัเจนท าใหส้ามารถประเมินค่าใชจ่้าย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.83 รองลงมาคือ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ในเร่ือง การตรวจรักษาฟรีเม่ือมีเทศกาลส าคญั โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.71 รองลงมาคือ ดา้นบุคลกร ใน
เร่ือง เจ้าหน้าท่ี แพทย์ พยาบาล สามารถช้ีแนะให้ค าแนะน าต่างๆได้ดี โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.70 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการในเร่ือง มีกระบวนการตรวจรักษาวินิจฉยัของแพทยมี์ความเท่ียงตรงถูกตอ้งและชดัเจน  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.68 และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในเร่ือง มีการน าเสนอเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัมาใชใ้นการรักษา  
โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.60 นอ้ยท่ีสุด  
     4.3 พฤตกิรรมการใช้บริการโรงพยาบาลกระบี่ จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มคนท่ีตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมความ
เป็นไปไดใ้นการเขา้ใชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ี ดา้น ความภกัดี ในเร่ืองของ ความไวว้างใจในการให้บริการ โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  3.81 มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านแนะน าให้ผู ้อ่ืนใช้บริการต่อ ในเร่ืองของ คือ แนะน าบริการของ
โรงพยาบาล โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.72 และ ดา้น ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก ในเร่ืองของ ความคุน้เคยท่ีมีต่อโรงพยาบาล
กระบ่ี โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.68 นอ้ยท่ีสุด 
     4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลกระบี่  จาก

สมมติฐาน พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ีใน
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กลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลกระบ่ีท่ีไม่ต่างกนัและกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ีท่ีแตกต่างกนั 

     4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ7Psกับพฤติกรรมการใช้บริการ

โรงพยาบาลกระบี่ จากสมมติฐาน พบวา่ 

     ตารางที่ 2 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ7Psกบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ี 

ส่วนประสมทาง 
การตลาดบริการ7Ps 

ลูกค้ากลบัมาใช้บริการอกี 
(Repeat) 

แนะน าให้ผู้อืน่ใช้บริการต่อ 
(Recommend) 

ความภักดี 
(Loyalty) 

Product Sig. .006 .000 .000 

Price Sig. .002 .000 .000 

Place Sig. .551 .009 .000 

Promotion Sig. .002 .000 .000 

People Sig. .105 .000 .000 

Process Sig. .002 .000 .000 

Physical Evidence Sig. .002 .000 .000 

 

     จากสมมติฐานดงัตารางท่ี 2 พบวา่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น กระบวนการ และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ คือ ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก แนะน าให้ผูอ่ื้นใช้

บริการต่อ และ ความภกัดี ส่วนดา้นสถานท่ีและบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ คือ แนะน าให้

ผูอ่ื้นใชบ้ริการต่อ และ ความภกัดี ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ7Psกบั

พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ีไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานได ้

 

อภิปรายผล 

     จากผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรม

การใชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ี ผลการศึกษาอภิปรายไดด้งัน้ี 

     ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40ปี สถานภาพสมรส 

การศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภากรณ์ 

น ้าวา้ (2550) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย อ าเภอ
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ด่านมะขามเต้ีย จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นกลุ่มอายุ 30-39ปี มีสถานภาพสมรส 

มีการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษาและมีรายไดต้ ่ากวา่ 5,000 บาท 

     ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ี ในดา้นสถานท่ีมีระดบั

ความพึงพอใจมากท่ีสุด(มีค่าเฉล่ีย 4.08) เน่ืองจากทางโรงพยาบาลไดมี้การพฒันาดา้นสถานท่ีจอดรถท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนท า

ให้เพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการรวมไปถึงท าเลท่ีตั้งท่ีอยู่ใจกลางเมืองท าให้การจราจรเดินทางสะดวกท าให้สามารถมาใช้

บริการไดง่้ายข้ึนซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อรรถนนท์ ก ่าโน (2553) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัการตลาดท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลดอยเต่า พบวา่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้นราคามากท่ีสุด 

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ีในดา้นลกัษณะทางกายภาพ(มี

ค่าเฉล่ีย3.60) ในเร่ืองของ การน าเสนอเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัมาใชใ้นการรักษา มีระดบัความพึง

พอใจน้อยท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั ทินรัตน์ ปราบประชา (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยส่์งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อ

การเขา้ใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด มีความเป็นไปไดว้่าระบบการรักษาของโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนมีระบบการจดัการใน

ดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนั  

     ในดา้นของพฤติกรรมการใชบ้ริการ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ีมีพฤติกรรมความเป็นไปไดใ้นการเขา้ใช้

บริการดา้นความภกัดี(มีค่าเฉล่ีย3.81) ในเร่ือง ความไวว้างใจในการใหบ้ริการมากท่ีสุด รองลงมา ดา้นแนะน าใหผู้อ่ื้นใช้

บริการต่อ(มีค่าเฉล่ีย 3.72)ในเร่ืองแนะน าบริการของโรงพยาบาลและลกูคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก  (มีค่าเฉล่ีย3.68) ในเร่ือง

ความ คุน้เคยท่ีมีต่อโรงพยาบาลกระบ่ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการประเมินผลกระทบของคุณภาพ 

คุณค่าและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Croninและคนอ่ืนๆ,2000) ซ่ึงพฤติกรรม

ดงักล่าวลว้นก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลกระบ่ี 

 

ข้อเสนอแนะ จากงานวจัิย   

      ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปสู่แนวทางปฏิบติัในการปรับปรุงแกไ้ขไดด้งัต่อไปน้ี 

     ดา้นสถานท่ี (Place) เป็นดา้นท่ีผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจมากท่ีสุดแต่ในขณะเดียวกนัควรมีการปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึนจาก

เดิมอีกเพ่ือรองรับผูใ้ชบ้ริการท่ีมีมากข้ึนในอนาคต  

     ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ควรปรับปรุงในเร่ืองของมาตรฐานในการรักษาให้มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึนเพ่ือเพ่ิมความพึง

พอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

     ดา้นราคา (Price) ในเร่ืองความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัสถานพยาบาลอ่ืนควรตรวจเช็คค่ารักษาพยาบาลและรายการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาลท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่พอใจในการเขา้ใชบ้ริการไดซ่ึ้งควรจะอยู่ในราคาท่ีผูใ้ชบ้ริการ

สามารถยอมรับได ้
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     ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สิทธิพิเศษลดค่ารักษาพยาบาลส าหรับผูมี้บตัรลดราคา ควรมีการแจง้สิทธิ

พิเศษต่างๆแก่ผูใ้ชบ้ริการให้ชดัเจนว่าการเขา้ใชบ้ริการแต่ละคร้ังผูป่้วยสามารถใชสิ้ทธิไหนไดบ้า้งเพ่ือลดค่าใชจ่้ายใน

การใชบ้ริการ 

     ดา้นบุคลกร (People) ควรมีการปรับปรุงพฒันาเร่ืองการตอ้นรับดว้ยน ้าเสียงไพเราะสุภาพอ่อนโยนเพราะผูใ้ชบ้ริการ

จะรู้สึกดีหรือไม่นั้นส่ิงแรกท่ีจะมองเห็นจากผูใ้หบ้ริการคือการแสดงออกท่ีมีต่อผูใ้ชบ้ริการนั้นเอง 

     ดา้นกระบวนการ (Process) มีการบอกล าดบัในการเขา้รับการรักษาพยาบาลตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดการใชบ้ริการอย่าง

ชดัเจนสามารถปฏิบติัไดง่้ายรวดเร็ว อาจแกไ้ขไดโ้ดยการติดป้ายบอกล าดบัการใชบ้ริการท่ีสามารถมองเห็นและเขา้ใจ

ไดง่้าย                       

     ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สถานท่ีภายในโรงพยาบาลไม่แออดั ควรมีการจดัการในเร่ืองของ

พ้ืนท่ีใหบ้ริการท่ีเป็นสัดส่วน ไม่แออดั เพ่ือใหเ้กิดสุขภาพอนามยัท่ีดีในโรงพยาบาลและแก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีรู้สึกดีต่อการมา

ใชบ้ริการ                        

     ซ่ึงการปรับปรุงแกไ้ขพฒันาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการเหล่าน้ีจะช่วยเพ่ิมและตอบสนองความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการให้เพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ยอีกทั้งผลการศึกษาขา้งตน้สามารถน ามาแบ่งกลุ่มจดัแยกผูใ้ชบ้ริการเพ่ือสามารถ

ตอบสนองกลุ่มผูใ้ชบ้ริการแต่ละกลุ่มไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึนไดอี้กดว้ย            
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การศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมัครใช้บริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

Levels of the importance of marketing mix factors that affect the decision-making 

behavior to use the services of fitness centers 
จตุพฒัน์ บุตรอ าคา1 และ ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์2 

Jatuphat Bootumka1 and Nattapan Buawaraporn2 

บทคดัย่อ 

               การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ ศึกษาความสัมพนัธ์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูท่ี้สนใจ

สมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์

ระหว่างระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ7Psกบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส 

เซ็นเตอร์ มีความสมัพนัธ์กนั ในเร่ืองของราคาและโปรโมชัน่  

ค าส าคัญ: ระดบัความส าคญั,ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps,พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็น
เตอร์ 

Abstract 
               This study aimed to examine the levels of importance of marketing mix that affect the decision-making 
behavior to use the services of fitness centers, and to examine the relationship between the levels of importance of 
marketing mix that affect the decision-making behavior to use the services of fitness centers. The data were collected 
from 200 people who lived in Bangkok The results showed that there is a relationship between levels of the 
importance of service marketing mix (7Ps) and the decision-making behavior to use the services of fitness centers in 
terms of price and promotion. 
 
Keywords: Levels of importance, service marketing mix (7Ps), decision-making behavior to use the services of fitness 

centers 
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1.ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
ในปัจจุบนัคนไทยไดห้นัมาสนใจสุขภาพจนเกิดเป็นกระแสการรักสุขภาพ ท าใหเ้กิดธุรกิจสินคา้หรือบริการเก่ียวกบั
สุขภาพเป็นจ านวนมาก และมีการแข่งขนัท่ีสูง ไม่วา่จะเป็นทางดา้นบริการ เช่น ฟิตเนส สนามฟุตบอล โยคะ หรือสินคา้
เพ่ือสุขภาพ เช่น อาหารเพ่ือคนรักสุขภาพ 

 

ท่ีมา ส านกังานสถิติแห่งชาติ (ปี2554) 

จากจ านวนประชากรท่ีเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายจ านวน 15.1 ลา้นคน (ท่ีมา:ส านกังานสถิติแห่งชาติ ปี2554) เป็นผูท่ี้อยู่

ในวยัผูใ้หญ่ (25 – 59 ปี)สูงสุดคือร้อยละ 44.3 รองลงมาคือวยัเยาวชน (15 – 24 ปี)ร้อยละ 27.6 วยัเด็ก (11 -14 ปี) ร้อยละ 

15.3 และต ่าสุดคือวยัผูสู้งอายุ (60 ปีข้ึนไป) ร้อยละ 12.8 จะเห็นไดว้่ากลุ่มคนวยัผูใ้หญ่มีปริมาณการออกก าลงักายท่ีสูง 

ท าใหเ้กิดโอกาศในการท าธุรกิจเก่ียวกบัสุขภาพ โดยธุรกิจประเภทหน่ึงท่ีใชก้ระแสความสนใจในสุขภาพกคื็อ ธุรกิจฟิต

เนส  เซ็นเตอร์ ธุรกิจฟิตเนส เซ็นเตอร์ยงัสามารถเติบโตไปไดอี้กเป็นอย่างมาก ถึงแมจ้ะมีปัจจยัท่ีเป็นผลลบจากการ

เติบโตของเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมืองในประเทศ ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเขา้ใช้บริการฟิตเนส  

เซ็นเตอร์ ทางดา้นการแข่งขนัพบว่าผูใ้ห้บริการฟิตเนสรายใหญ่ไดมี้การขยายสาขาเพ่ิมเป็นจ านวนมาก และไดมี้การ

จดัท าโปรโมชัน่การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกฟิตเนส เพ่ือใหเ้กิดผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

2.แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ี
ใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 
1.ดา้นผลิตภณัฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ  ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่
ลกูคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  2. ดา้นราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑ์
ในรูปตวัเงิน ลกูคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  ( Value )  ของบริการกบัราคา  ( Price ) ของบริการ 3.ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย  ( Place ) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการใหแ้ก่ลกูคา้ ซ่ึงมีผลต่อการ
รับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง ( Location ) และ
ช่องทางในการน าเสนอบริการ ( Channels ) 4.ดา้นส่งเสริมการตลาด  ( Promotion ) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัใน
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การติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม  5.ดา้นบุคคล    
( People ) หรือพนกังาน ( Employee ) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพ่ือ ให้สามารถสร้างความพึง
พอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation )  เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทาง
ดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกคา้   7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ  ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการใหบ้ริการอย่าง
ถกูตอ้งรวดเร็ว  และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

2.2 การตดัสินใจของผู้บริโภค 

 

1.การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need recognition) ความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนไดจ้ากส่ิงกระตุน้ทั้งภายในและ
ภายนอกร่างกาย ส่ิงกระตุน้ภายใน ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางงดา้นร่างกาย และจิตใจ ส่ิงกระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนถึงระดบัหน่ึงแลว้จะกลายเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลมี
พฤติกรรมตอบสนอง ซ่ึงบุคคลสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการตอบสนองต่อการกระตุน้เหล่าน้ี โดยอาศัยการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ในอดีต 2.การคน้หาขอ้มูล(Information search) ถา้ความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ และส่ิงท่ีสามารถ
สนองความตอ้งการอยู่ใกลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดความพอใจทนัที แต่ในบางคร้ังความตอ้งการท่ี
เกิดข้ึนไม่สามารถสนองความตอ้งการไดท้นัที ความตอ้งการจะถูกจดจ าไว ้เพ่ือหาทางสนองความตอ้งการในภายหลงั 
เม่ือความตอ้งการถกูกระตุน้ไดส้ะสมไวม้าก จะท าใหเ้กิดการปฎิบติัในภาวะอยา่งหน่ึง คือ ความตั้งใจใหไ้ดรั้บการสนอง
ความตอ้งการ เขาจะพยายามคน้หาขอ้มูลเพ่ือหาทางสนองความตอ้งการท่ีถกูกระตุน้ ดงันั้น นกัการตลาดจึงตอ้งใหค้วาม
สนใจเก่ียวกับแหล่งข้อมูลซ่ึงผูบ้ริโภคแสวงหา และอิทธิพลท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเลือก 3.การประเมินผล
ทางเลือก (Evaluations of alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มลูมาแลว้จากขั้นท่ีสองผูบ้ริจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผล
ทางเลือกต่างๆกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 4.การตัดสินใจ (Purchase decision) จากการประเมิน
พฤติกรรมในขั้นท่ี 3 จะช่วยให้ผูบ้ริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเป็นทางเลือกโดยทั่วๆไป 
ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมากท่ีสุด และปัจจยัต่างๆท่ีเกิดข้ึนระหว่างการประเมินผลพฤติกรรมและ
การตัดสินใจซ้ือ 5.ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Post purchase feeling) หลงัจากซ้ือและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว
ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑ ์โดยท่ีความพอใจภายหลงัการซ้ือจะเป็นส่ิงท่ีมี
อิทธิพลต่อการซ้ือซ ้ าและการบอกต่อผูอ่ื้น หากไม่ได้รับความพอใจหลงัการซ้ือหรือใช้สินค้า ก็อาจจะหันไปซ้ือ
ผลิตภณัฑย์ี่หอ้อ่ืน และจะบอกกล่าวต่อไปยงัผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ 2.3ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบั 

พฤตกิรรม 
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ท่ีมา:ฟิลิป คอตเลอร์, หลกัการตลาด ฉบบัมาตราฐาน,แปลโดย วารุณี ตนัติวงศว์าณิช (กรุงเทพมหานคร : เพียรสันเอ็ด

ดูเคชัน่อินโดไชน่า,2546),93. 

ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืนๆช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการส่งผลให้

ผูบ้ริโภคเกิดการตอบสนองการซ้ือสินคา้และบริการ 

2.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

วีรวฒัน์ ตนักาเนิด (2554) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสถานบริการออกกาลงักายกวีพาวเวอร์โซน ในเขต

อาเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดผ้ลการศึกษาว่า ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 

อุปกรณ์ท่ีให้บริการ รองลงมาคือ มีรูปแบบการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย ความพึงพอใจดา้นราคา ผูใ้ชบ้ริการมีความพึง

พอใจมากท่ีสุดคือ ราคาค่าใชบ้ริการมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืมอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

ความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ สถานท่ีมีความปลอดภยั รองลงมา

คือ ทาเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไปสะดวก ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด

คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์โดยแผ่นพบั รองลงมาคือ การมีส่วนลดหรือราคาพิเศษ ความพึงพอใจดา้นบุคลากร 

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานมีมนุษยส์มัพนัธ์และอธัยาศยัท่ีดี รองลงมาคือ เจา้หนา้ท่ี

หรือพนกังานมีความรู้ในการใหบ้ริการเป็นอยา่งดี ความพึงพอใจดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุดคือ สามารถชาระค่าบริการไดส้ะดวก รองลงมาคือ มีการให้บริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว ความพึงพอใจดา้น

กายภาพ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ สถานท่ีใหบ้ริการมีบรรยากาศเหมาะแก่การออกกาลงักาย รองลงมาคือ 

สถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาด 

ยงยุทธ ฮ้ินเจริญ (2546) ศึกษาสภาพและความต้องการการออกก าลังกายของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐม 

ผลการวิจยัพบวา่สภาพในการออกก าลงักายของนกัศึกษาสถาบนัราชภฎันครปฐมนกัศึกษาออกก าลงักายสัปดาห์ 1-2 วนั

และ ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายจากโทรทศัน์มากท่ีสุด ส่วนวนัท่ีนกัศึกษาเลือกท่ีจะออกก าลงักายมากท่ีสุด
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คือวนัพุธ เวลาท่ีใช้ในการคือช่วงเวลา 18.00-20.00น. นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการออกก าลงักายประมาณ 15-30

นาที และสถานท่ีนกัศึกษาชอบออกก าลงักายมากท่ีสุดในสถาบนัคือ ฌรงยิมส์พลศึกษา 1 ส่วนภายนอก คือ ท่ีบา้นมาก

ท่ีสุด ประเภทของกิจกรรมท่ีนักศึกษาใชใ้นการออกก าลงักายมากท่ีสุดคือ ฟุตบอล เหตุผลในการออกก าลงักายของ

นกัศึกษาเพ่ือมีสุขภาพท่ีดี และสาเหตุท่ีนกัศึกษาออกก าลงักายในสถาบนัเพราะ มีอุปกรณ์ใหย้ืม ส่วนในดา้นการเขา้รับ

บริการจากหอ้งพยาบาลและร้านขายยาทัว่ไปของนกัศึกษาเฉล่ียต่อปี คือ 7-8 คร้ังต่อปี และโรคทัว่ไปท่ีนกัศึกษาเป็นมาก

ท่ีสุดคือ ปวดหวั ส่วนการเขา้รับการตรวจสุขภาพของนกัศึกษาสถาบนัราชภฎัใน 1 ปีไม่เคยเขา้รับการตรวจสุขภาพเลย

เป็นจ านวนมากท่ีสุด และปัญหาส่วนตวัท่ีไม่สามารถร่วมกิจกรรมกบัทางสถาบนัไดเ้พราะกิจกรรมท่ีจดัใหไ้ม่น่าสนใจ

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนความตอ้งการในดา้นการออกก าลงักาย คือ ตอ้งการหอ้งฟิตเนสและอุปกรณ์ท่ีไดม้าตราฐาน 

ดา้นการจดัการ คือ ควรมีการจดัการเรียนการสอนและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัออกก าลงักายอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ

ความต้องการด้านบุคคลากร คือ ต้องการมีบุคลากร อ านวยความสะดวกในการใช้สถานท่ีและเบิก -จ่ายอุปกรณ์ 

ประจ าวนัตลอดเวลาในระหวา่งการออกก าลงักาย  

นพพร แก้วมาก (2544) ศึกษาความตอ้งการบริการดา้นการออกก าลงักายของคณาจารย ์เจา้หน้าท่ี และนักศึกษาใน

สถาบนัราชภฎัเลย ดา้นสถานท่ีออกก าลงักายควรอยูใ่นร่ม มีท่ีนัง่พกัผอ่น มีอุปกรณ์ใหบ้ริการแก่สมาชิกอยา่งเพียงพอ มี

หอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ มีตูเ้ก็บของใหส้มาชิกเก็บส่ิงของเส้ือผา้ ดา้นบุคลากรท่ีใหค้ าแนะน าในการออกก าลงักายควรเป็นผูท่ี้

มีความรู้ความช านาญในแต่ละดา้นเป็นผูส้นใจดา้นน้ีโดยตรงและพร้อมท่ีจะอาสาใหบ้ริการ ควรมีเจา้หนา้ท่ีดูแลรับฝาก

ส่ิงของให้แก่สมาชิก ด้านความต้องการในด้านสนาม ต้องการให้สถาบันมี สระว่ายน ้ า ห้องแอโรบิค และสนาม

แบดมินตนั ดา้นความตอ้งการทางดา้นงบประมาณสนบัสนุน มากท่ีสุดไดแ้ก่ สถาบนัควรเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณ

ทั้งหมด และผูใ้ชบ้ริการควรสนบัสนุนงบประมาณในรูปแบบของการเป็นสมาชิกโดยการจ่ายค่าบ ารุงเป็นรายปี ดา้น

ความตอ้งการไดรั้บบริการทางวิชาการสนบัสนุน มากท่ีสุดไดแ้ก่เทคนิคและทกัษะการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้งแก่สมาชิก

ทุกคนก่อนเขา้รับบริการในคร้ังแรก และการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ประเภทของกิจกรรมท่ีตอ้งการรับบริการ

มากท่ีสุดไดแ้ก่ แอโรบิคด๊านซ์ ว่ายน ้า และแบดมินตนั ช่วงเวลาท่ีตอ้งการบริการมากท่ีสุดไดแ้ก่ ช่วง 17.10-18.00 ของ

ทุกวนั 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.วธิีการศึกษา 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้สนใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ ซ่ึงมีจ านวนผูอ้อกก าลงักายทั้ง

ประเทศ15.1ลา้นคนคิดเป็นจ านวน27%ของประชากรทั้งประเทศ(ท่ีมา:ส านกังานสถิติแห่งชาติปี2554)กลุ่มตวัอย่างท่ี

ศึกษาในคร้ังน้ีคือ ประชากรในกรุงเทพซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 5,691,258คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 2,696,930คน และเพศ

หญิง 2,994,328คน (ท่ีมา:ระบบสถิติทางการทะเบียน)จากการส ารวจพบว่าเป็นผูท่ี้ออกก าลงักาย 27% คิดเป็นจ านวน 

728,171คนจากตารางกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan จ านวนประชากรมีมากกว่า1,000,000 คน ท่ีระดับความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 95% ค่าความคลาดเคล่ือน 6.76% ใหผู้ศึ้กษาคน้ควา้วิจยัสุ่มแบบสอบถามจ านวน 384 ชุด แต่ในการศึกษา

คนควา้คร้ังน้ีผูวิ้จยัตอ้งการกลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็จริงเพียง 200 ชุด เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในดา้นระยะเวลาในการท าวิจยั 

 

1. ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

 1. เพศ 

 2. อาย ุ

 3. สถานภาพการสมรส 

 4. ระดบัการศึกษา 

 5.  อาชีพ 

 6. รายได้ 
2. ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดพฤติกรรมการ

ตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็น

เตอร์ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคคล 

6. ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ  

7. ด้านกระบวนการ 

ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส 

เซ็นเตอร์ 

1. การรับรู้ถึงปัญหา 

2. การคน้หาขอ้มูล 

3. การประเมินทางเลือก 

4. การตดัสินใจ 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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3.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูท่ี้สนใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ เป็น

ค าถามปลายปิด ใหเ้ลือกไดห้น่ึงตวัเลือก จ านวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ เป็นค าถามปลายปิดใช้

มาตรวดัแบบ Likert-Scale  จ านวน 24 ขอ้ใหเ้ลือกตอบตามระดบั ความพึงพอใจมากนอ้ย 5 ระดบัคือ ส าคญัมากท่ีสุด = 

5, ส าคัญมาก = 4, ส าคัญปานกลาง = 3, ส าคัญน้อย  = 2,ส าคัญน้อยท่ีสุด  = 1ส่วนท่ี3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบ ั

พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์เป็นค า ถามปลายปิดใช้ มาตรวดัแบบ Likert-Scale เป็นค าถาม

ปลายปิดใชม้าตรวดัแบบ Likert-Scale  จ านวน 10 ขอ้ใหเ้ลือกตอบตามระดบั ความพึงพอใจมากนอ้ย 5 ระดบัคือ ส าคญั

มากท่ีสุด = 5, ส าคญัมาก = 4, ส าคญัปานกลาง = 3, ส าคญันอ้ย = 2,ส าคญันอ้ยท่ีสุด = 1 ส่วนท่ี 4 เป็นการสอบถามความ

คิดเห็นในเร่ืองของปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูท่ี้สนใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ เป็นค าถามปลายเปิด 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาท าแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยรับแบบสอบถามคืนทันที

หลังจากท่ีแจกแบบสอบถาม จากนั้ นตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม มีขั้ นตอนดังน้ี1.ตรวจสอบ

แบบสอบถามท่ีไดอ้อกแบบไวม้าแกไ้ขขอ้บกพร่องของแบบสอบถามพร้อมตรวจความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวิธี

หาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) และหากพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิอยู่ในระดบัต ่า

ผูวิ้จัยต้องแก้ไขแบบสอบถาม2.น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วออกเก็บข้อมูล3.การตรวจสอบข้อมูล (Editing) น า

แบบสอบถามท่ีผูต้อบมาตรวจสอบความถูกตอ้งเพ่ือแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก4.การลงรหัส (Coding) น า

แบบสอบถามมาลงรหัสตามท่ีก าหนดไว5้.น าข้อมูลบันทึกลงคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม (Statistic Package for 

Social Science หรือ SPSS) เพ่ือตรียมวิเคราะห์ขอ้มลู 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เบ้ืองตน้จะ
เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส าหรับค าถามในส่วนท่ี 1ซ่ึงเป็นค าถามในส่วนของประชากรศาสตร์ ส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่ 
ค่าสถิติ F-test(Anova) T-test Cronbach’s Alpha ส าหรับค าถามในส่วนท่ี 2และ3 ซ่ึงเป็นค าถามในดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7Psและพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์  โดยใช ้Correlation เขา้มาวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทั้งสองฝ่ัง 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1299  
 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

สรุปผลการศึกษา 
ปัจจยัส่วนบุคคลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68.5) มีอายุตั้งแต่ 15-29 ปี (ร้อยละ 

44.3) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 66.5) สถานภาพโสด (ร้อยละ 86.5) มีอาชีพพนกังานเอกชน (ร้อยละ 76.5) 

และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001-20,000บาท (ร้อยละ 45.0) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการบริการจากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นการบริการรายขอ้พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑใ์หค้วามส าคญัในเร่ืองการใชบ้ริการสถานบริการออกก าลงักาย

มีความสะดวกสบาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (x = 3.45) ดา้นราคาใหค้วามส าคญัในเร่ืองราคาค่าใชบ้ริการมีความเหมาะสม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั (x= 3.71) ดา้นสถานท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองตอ้งมีท่ีจอดรถสะดวกและปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (x = 

3.42) ดา้นส่งเสริมการตลาดใหค้วามส าคญัในเร่ืองการมีส่วนลดหรือราคาพิเศษ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (x = 3.84) ดา้นบุคคล

ให้ความส าคัญในเร่ืองของเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานมีความรู้ในการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x = 4.12) ด้าน

กระบวนการใหบ้ริการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของมีความปลอดภยัในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (x = 4.19) และดา้น

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพใหค้วามส าคญัในเร่ืองของสถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (x = 4.19) 

พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์จากการศึกษา กลุ่มตวัอย่างผูท่ี้สนใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส 

เซ็นเตอร์พบว่าในดา้นดา้นการตระหนกัถึงปัญหาและความตอ้งการให้ความส าคญัในเร่ืองจะสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส 

เซ็นเตอร์เพราะอยากออกก าลงักาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (x = 4.01) ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูลให้ความส าคญัในเร่ือง

สอบถามข้อมูลจากคนท่ีเคยใช้บริการฟิตเนส  เซ็นเตอร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x = 4.02) ด้านการประเมินทางเลือกให้

ความส าคญัในเร่ืองจะสมคัรใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ท่ีอยู่ในห้างสรรพสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (x = 4.12) ดา้นการ

ตดัสินใจใหค้วามส าคญัในเร่ืองแบรนดฟิ์ตเนสท่ีคุณเลือก presenter ท่ีใชโ้ฆษณามีส่วนในการตดัสินใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

(x = 3.94) ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือให้ความส าคญัในเร่ืองหลงัจากใชบ้ริการแลว้พบว่าดีจะแนะน าเพ่ือนและคนใน

ครอบครัวมาสมคัรใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (x = 4.16) 

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

จ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศต่างกนัมีพฤติกรรมพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์แตกต่างกนั ดา้น

การคน้หาขอ้มลูจ าแนกตามอาย ุพบวา่ กลุ่มท่ีมีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส 

เซ็นเตอร์แตกต่างกนั ดา้นการคน้หาขอ้มลูจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีพฤติกรรม

พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ไม่ต่างกนัทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ  ดา้นการ

คน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ ดา้นความรู้สึกภายหลงัการซ้ือจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ 

กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ไม่ต่างกนัทั้ง 5 ดา้น 

คือ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ  ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ ดา้นความรู้สึก

ภายหลงัการซ้ือจ าแนกตามอาชีพ พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส 
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เซ็นเตอร์แตกต่างกนั ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการตดัสินใจ ดา้นความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ

จ าแนกตามรายได ้พบวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดต่้างกนัมีพฤติกรรมพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์

แตกต่างกนัในดา้นการคน้หาขอ้มลู 

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ พบวา่สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการ

รับรู้ถึงความตอ้งการ  ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ ดา้นความรู้สึกภายหลงัการ

ซ้ือโดยภาพรวมไม่มีความสมัพนัธ์กนั ผลการศึกษา พบวา่ สามารถปฏิเสธสมมติฐานไดส้มมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ พบวา่ส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสมัพนัธ์ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ในดา้น

ของ การรับรู้ถึงความตอ้งการ โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนั ผลการศึกษา พบวา่ ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานได้

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ

ฟิตเนส เซ็นเตอร์ พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์ท าใหเ้กิดพฤติกรรม

การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ  ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้น

การประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ ดา้นความรู้สึกภายหลงัการซ้ือโดยภาพรวมไม่มีความสมัพนัธ์กนั ผล

การศึกษา พบวา่ สามารถปฏิเสธสมมติฐานไดส้มมติฐานท่ี 4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริม

การตลาดมีความสมัพนัธ์ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ในดา้นของ การตดัสินใจ 

โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนั ผลการศึกษา พบวา่ ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานไดส้มมติฐานท่ี 5 ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นบุคคลหรือพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ พบวา่ 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลหรือพนกังานไม่มีความสมัพนัธ์ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ

ฟิตเนส เซ็นเตอร์ ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ  ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้น

การตดัสินใจ ดา้นความรู้สึกภายหลงัการซ้ือโดยภาพรวมไม่มีความสมัพนัธ์กนั ผลการศึกษา พบวา่ สามารถปฏิเสธ

สมมติฐานไดส้มมติฐานท่ี 6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพไม่มี

ความสมัพนัธ์ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ถึงความ

ตอ้งการ  ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ ดา้นความรู้สึกภายหลงัการซ้ือโดย

ภาพรวมไม่มีความสมัพนัธ์กนั ผลการศึกษา พบวา่ สามารถปฏิเสธสมมติฐานไดส้มมติฐานท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นกระบวนมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ พบวา่ส่วนประสม
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ทางการตลาดดา้นกระบวนการไม่มีความสัมพนัธ์ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ ทั้ง 

5 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ  ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ ดา้น

ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือโดยภาพรวมไม่มีความสมัพนัธ์กนั ผลการศึกษา พบวา่ สามารถปฏิเสธสมมติฐานได ้

5.อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางตลาดดา้นการบริการกบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ

ฟิตเนส เซ็นเตอร์ ผลการศึกษาอภิปรายไดด้งัน้ี 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคา พบว่าจากผลการวิจยักลุ่มตวัอย่างในเร่ืองของ ราคาค่าใชบ้ริการมีความเหมาะสม 
ราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืมอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม มีป้ายแสดงราคาท่ีชัดเจน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจสมคัรใช้บริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ ท าให้เกิดพฤติกรรมการคน้หาขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกศมณี ใจจนัทร์ 
(2551) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการฟิตเนสอของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด พบว่าจากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างในเร่ืองของ การโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน ์วิทยุ การมีส่วนลดหรือราคาพิเศษ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

สมคัรใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการคน้หาขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกศมณี ใจจนัทร์ (2551) ปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการฟิตเนสของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี ้

ดา้นราคาให้ความส าคญัในเร่ืองราคาค่าใชบ้ริการมีความเหมาะสม ผูป้ระกอบการควรมีนโยบายการตลาดในการลด

ราคาส าหรับสมาชิกเก่าท่ีตอ้งการต่ออายุสมาชิก เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิม ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีมีค่าใชจ่้ายนอ้ยกว่าการหา

ฐานลกูคา้ใหม่ มีการลดราคาค่าสมคัรสมาชิก เม่ือสมคัรผูใ้ชบ้ริการสมาชิกเป็นกลุ่ม 

ดา้นส่งเสริมการตลาดใหค้วามส าคญัในเร่ืองการมีส่วนลดหรือราคาพิเศษ ผูป้ระกอบการควรเนน้การส่งเสริมการตลาด 

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน ์วิทย ุและการมีส่วนลดหรือราคาพิเศษใหก้บัสมาชิก 
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ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อผู้ใช้บริการ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ ขนาด
เลก็ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

The importance of the marketing mix for small fitness center in area Bangkok 
 

ปิยวฒัน์ คงทน1และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 

Piyawat Kongthon1 and Anuchat Chamchong2  

บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีเพ่ือตอ้งการศึกษาความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อผูใ้ชบ้ริการ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ขนาด
เล็ก ระหว่างกลุ่มผูใ้ช้บริการน้อยคร้ังและกลุ่มผูใ้ช้บริการประจ าว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ซ่ึงกลุ่มตัอย่างคือ 
ผูใ้ชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ขนาดเลก็ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการนอ้ย
คร้ัง จ านวน 97 คน และกลุ่มผูใ้ชบ้ริการประจ า 103 คน จากการวิจยัท าใหไ้ดรู้้วา่จ านวนในการใชบ้ริการท่ีต่างกนั ท าให้
มีการใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ: ฟิตเนส เซ็นเตอร์ ขนาดเลก็,การบริการ,ส่วนประสมทางการตลาด 
 

Abstract 
In this study, the aims include examination of the importance of marketing mix related to small-sized fitness center 
customers and identification of what the differences between non-regular customers and regular customers are. The 
samplings are 97 non-regular customers and 103 regular customers of small-sized fitness centers in Bangkok area. 
The finding pointed out that the frequency of service use influenced the importance of marketing mix among the 
different group customer views. 
Keywords: small-sized fitness centers, service, marketing mix 
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1. บทน า 
       ในสังคมปัจจุบันมนุษยไ์ดใ้ห้ความส าคญักบัการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกนัมากข้ึน มีการดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายในดา้นต่างๆ การออกก าลงักายเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหสุ้ขภาพร่างกายมีความแข็งแรง มีสมรรถภาพทางร่างกาย
เพ่ิมมากข้ึน ทั้งยงัเป็นการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ รวมถึงเป็นการท าใหรู้ปร่างดูดีข้ึนอีกดว้ย  ซ่ึงการออกก าลงักายใน
ปัจจุบนัมีสถานท่ีให้เลือกในการใชบ้ริการมากมาย เช่น สปอร์ตคลบั ฟิตเนส เซ็นเตอร์ หรือคลบัเฮาส์  และสถานออก
ก าลงักายตามโรงแรมต่างๆ ซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ีมีอตัราเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าใหมี้ทั้งผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายย่อย
เขา้มาสู่ธุรกิจฟิตเนสเป็นจ านวนมาก ท าใหฟิ้ตเนสเป็นเร่ืองท่ีคนในทุกชนชั้นสามารถเขา้ถึงได ้ไม่เหมือนสมยัก่อนท่ีคิด
วา่ฟิตเนสเป็นกิจกรรมส าหรับชนชั้นสูงเพียงเท่านั้น ซ่ึงท าใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน ท าใหฟิ้ตเนสต่างๆตอ้งหา  กล
ยุทธ์ทางการตลาดมาเพ่ือดึงดูดลูกคา้ให้มาใชบ้ริการหรือสมคัรเป็นสมาชิก ฟิตเนส เซ็นเตอร์ขนาดเล็ก มีจ านวนสาขา
ตั้งแต่ 1-4 สาขา มีพ้ืนท่ีไม่กวา้งนกั เช่น   ฟิต ฟอร์เวิร์ดหรือ ฟิตเนสท่ีมีบุคคลเปิดข้ึน เองอาจมีหรือไม่มีสาขา ซ่ึงจะใช้
เงินทุนในการลงทุนท่ีนอ้ยกว่า ฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ จะพบไดต้ามแหล่งชุมชน หรือในเขตท่ีมีประชากรอาศยัอยู่
เป็นจ านวนมาก ฟิตเนส เซ็นเตอร์รูปแบบน้ีจะเนน้ความสะดวกในการเดินทาง เน้นบริการบุคคลท่ีอยู่ในชุมชนหรือ
บริเวณใกลเ้คียง 
 

 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาระดบัการใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมทาการตลาดของธุรกิจบริการ ฟิตเนส เซ็นเตอร์  
2.  เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อกลุ่มผูใ้ชบ้ริการนอ้ยคร้ังและกลุ่มผูใ้ชบ้ริการประจ าในการใช้
บริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงการใหค้วามส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการนอ้ยคร้ังและกลุ่มผูใ้ชบ้ริการประจ า 
2. สามารถน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจในอนาคตได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix)    
       ศิ ริ ว ร รณ    เส รี รั ต น์  (2541) ได้ อ้ า ง ถึ งแน ว คิ ด ส่ วน ป ระส ม ท างก ารต ล าดส าห รั บ ธุ ร กิ จบ ริ ก าร
(Service Mix) ของ  Philip Kotler  ว่ าเป็ นแนวคิ ด ท่ี เก่ี ยวข้ องกับ ธุ รกิ จในการให้ บ ริ การ ซ่ึ งจะได้ ส่ วนประสม
การตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงจะประกอบดว้ย 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2. ดา้นราคา 3. ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 5. ดา้นบุคคล 6. ดา้นกายภาพ 7. ดา้นกระบวนการ 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัการบริการ    
       ธีรกิติ นวรัตน ์ณ อยุธยา(2547:183-186) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการบริการไวด้งัน้ี 

1. Reliability (ความไวว้างใจ) ความสามารถท่ีจะใหบ้ริการตามท่ีไดส้ญัญากบัลกูคา้ไวไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง โดยท่ีไม่ตอ้งมีผูช่้วยเหลือ 

2. Tangibles (ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได)้ ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก พนกังานและวสัดุท่ีใชใ้นการ

ส่ือสารต่าง  ๆ

3. Responsiveness (การสนองตอบลูกคา้) ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและยินดีท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ 

4. Credibility (ความน่าเช่ือถือ) ความซ่ือสตัย ์ความน่าเช่ือถือไดข้องผูใ้หบ้ริการ 

5. Security (ความมัน่คงปลอดภยั) ปราศจากอนัตรายความเส่ียงและความลงัเล 

6. Access (ความสะดวก) สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก และสามารถติดต่อส่ือสารไดง่้าย 

7. Communication (การส่ือสาร) การรับฟังลกูคา้และใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็นแก่ลูกคา้ โดยใชภ้าษาท่ีลกูคา้สามารถเขา้ใจได ้

8. Understanding the Customer (ความเขา้ใจลูกคา้) พยายามท่ีจะท าความรู้จกัและเรียนรู้ความตอ้งการของลูกคา้ 

9. Competence (ความสามารถ) ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นของพนกังาน ในการใหบ้ริการลูกคา้ 

10. Courtesy (ความสุภาพและความเป็นมิตร) คุณลกัษณะของพนกังานท่ีติดต่อกบัลูกคา้ในการแสดงออกถึงความสุภาพ เป็น

มิตร เกรงใจ และใหเ้กียรติลูกคา้  
 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
      นางสาวอญัชลี วฒิุศกัด์ิ(2549) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการฟิตเนส การกีฬาแห่งประเทศไทย พบว่าระดบั
ความพึงพอใจในดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก
ไดแ้ก่ ความพอเพียงของสถานท่ีจอดรถ ความสะอาดของสถานท่ีเล่นกีฬาแต่ละชนิดท่ีมาใชบ้ริการ ระดบัความพึงพอใจ
ในดา้นการบริการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ลกูคา้ความมีมนุษยสมัพนัธ์ของเจา้หนา้ท่ี 
และความสนใจและเอาใจใส่ของเจา้หนา้ท่ี  
      จิราภา พ่ึงบางกรวย(2552) ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
มีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์โดยใชส่้วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ พบว่าการออกก าลงักายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ท่ีพบมากท่ีสุดคือการออกก าลงักายโดยใชเ้คร่ืองออกก าลงั
กาย มีความนิยมฟิตเนสท่ีไม่มีสาขา สะดวกในการเดินทาง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีสมาชิกให้ความสนใจคือ ดา้น
ส่งเสริมการขาย โดยให้ทดลองเล่นฟรีก่อนสมคัรเป็นสมาชิก น าสมาชิกท่ีไดผ้ลดีจากการออกก าลงักายมาเป็นพรีเซ็น
เตอร์ และดา้นกายภาพ การตกแต่งภายในท่ีสวยงามมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ดา้ยบุคคล พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์
ดี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
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กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
       ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีคือกลุ่มผูใ้ช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 4 เขต ซ่ึง
ประกอบดว้ย เขตบางขนุเทียน เขตลาดพร้าว เขตบางนา และเขตหว้ยขวาง  
        
       กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสนอ้ยคร้ังและกลุ่มผูใ้ชบ้ริการประจ า เน่ืองจากไม่
ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ผูวิ้จัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ 384 เม่ือเทียบจากตารางแสดงจ านวน
ประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan แต่เน่ืองดว้ยระยะเวลาท่ีจ ากดั ผูวิ้จัยจึงท าการเก็บกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 200 ตวัอยา่ง 

 

ระดบัการใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด (7p) 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product)  

- ดา้นราคา  ( Price )   

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place) 

- ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

- ดา้นบุคคล  ( People )  

- ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical  Evidence and Presentation )  

- ดา้นกระบวนการ ( Process) 

 

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการนอ้ยคร้ัง 

 

 

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการประจ า 
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     การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้วิธีการแบบง่าย (Simple Random Sampling)ในการเก็บขอ้มูล ท าการเก็บทั้งหมด 4 เขต 
ได้แก่ เขตบางขุนเทียน  เขตบางนา เขตลาดพร้าว เขตดินแดงโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้ซ่ึงเป็นค าถามแบบ
ปลายปิด ท่ีเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการใชบ้ริการฟิตเนส ไดแ้ก่ ความถ่ี  ช่วงเวลา วตัถุประสงค์ บุคคลท่ีมาดว้ยกนั 
บริการท่ีใช ้เป็นค าถามปลายปิด ท่ีเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 
ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูใ้ชบ้ริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ ขนาดเลก็ ซ่ึง
ใชเ้กณฑก์ารวดัแบบ Likert Scale 
 
     การวิเคราะห์ขอ้มลู ประกอบดว้ย 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยใชวิ้ธีการแจกแจงความถ่ี แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   
2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชินอนุมาน โดยใชว้ิธีในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ Discriminant Analysis เพ่ือน ามาค านวณและใช้
ในการจ าแนกกลุ่มความแตกต่าง (Discriminant Score) ระหวา่ง กลุ่มผูใ้ชบ้ริการนอ้ยคร้ังและกลุ่มผูใ้ชบ้ริการประจ า  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
          พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50  และ เพศหญิงจ านวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.50  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-23ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5  อาย ุ24-29 ปี จ านวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.0   อายุ 30-35 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0  อายุ 36-41 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0  
อายุ 42-47 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0  อายุ 48 ปีข้ึนไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5  ส่วนใหญ่มีระดบั
การศึกษามธัยมศึกษาจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0  ระดบัการศึกษา ปวช จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0  ระดบั
การศึกษา ปวส จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0   ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0  
ระดบัการศึกษาปริญญาโทจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ระดบัการศึกษาปริญญาเอกจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.5  ส่วนใหญ่มีอาชีพ นิสิต/นกัศึกษาจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0   ขา้ราชการ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  
พนักงานบริทัษจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0  เจ้าของธุรกิจ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0  และ อ่ืนๆ 
(แม่บา้น 4 คน,วา่งงาน 1 คน)จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5   ส่วนใหญ่มีรายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.0  รายได1้0,000 – 20,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รายได ้20,001 – 30,000 บาท จ านวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 รายได ้30,001 – 40,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 รายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 
         ด้านพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ พบว่า มีผูใ้ช้บริการ 1 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 มี
ผูใ้ชบ้ริการ 2คร้ัง/สปัดาห์ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 มีผูใ้ชบ้ริการ 3 คร้ัง/สปัดาห์ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.5 มีผูใ้ชบ้ริการ 4คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และ มีผูใ้ชบ้ริการ 5 คร้ัง/สัปดาห์ข้ึนไป จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.5  ส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ 6.00 น. – 9.00 น. จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5  ช่วงเวลาท่ี
เขา้ใชบ้ริการ 9.01 น – 12.00 น. จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0  ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ 12.01 น. – 15.00 น. จ านวน 
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8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ 15.01 น – 18.00 น. จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ช่วงเวลาท่ีเขา้
ใช้บริการ 18.01 น – 21.00 น. จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 และ ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้บริการ 21.01น – 00.00 น. 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5  ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคต์อ้งการเสริมสร้างกลา้มเน้ือ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.5  วตัถุประสงคต์อ้งการลดน ้าหนกั จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 วตัถุประสงคต์อ้งการกระชบัสดัส่วน จ านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 วตัถุประสงคพ์บปะเพ่ือนฝูง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และวตัถุประสงคอ์อกก าลงั
กายเพ่ือความผ่อนคลาย จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ส่วนใหญ่มีการเขา้ใชบ้ริการเพียงคนเดียวจ านวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.5  การเขา้ใชบ้ริการกบัเพ่ือน จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5  การเขา้ใชบ้ริการกบัคนรัก จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.0 การเขา้ใชบ้ริการกบัครอบครัว จ านวน 11คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และการเขา้ใชบ้ริการกบับุคคลอ่ืนๆ
(พ่ีท่ีสนิท) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และส่วนใหญ่ เลือกใชบ้ริการ weight training จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.0 เลือกใชบ้ริการ cardio จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 คน เลือกใชบ้ริการ โยคะจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.0 เลือกใชบ้ริการ สตรีมจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 เลือกใช้บริการ ซาวน่า จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
เลือกใชบ้ริการอ่ืนๆ(จากชุช่ี)จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
  
        ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั
เก่ียวกับอุปกรณ์ฟิตเนสมีความปลอดภัย (ค่าเฉล่ีย4.38)มากท่ีสุด รองลงมา คือ เค ร่ืองออกก าลงักายท่ีเพียงพอต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.10) อุปกรณ์ฟิตเนสมีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.89) อุปกรณ์ฟิตเนสทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.88) 
การบริการครบวงจร เช่น ซาวน่า นวด สปา (ค่าเฉล่ีย 3.22) ช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์ (ค่าเฉล่ีย 2.91) และอนัดบั
สุดทา้ย คือ การเปิดบริการ 24ชม. (ค่าเฉล่ีย 2.85) ดา้นราคากลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัราคาท่ีถูกกวา่ฟิตเนสใน
เขตเดียวกนัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.62) รองลงมา คือ ความหลากหลายดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 3.34) การลดราคา เม่ือท าการ
สมคัรสมาชิกเป็นกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย 3.24) ราคาใกลเ้คียงกบัฟิตเนส เซ็นเตอร์อ่ืน (ค่าเฉล่ีย3.22) สามารถผ่อนช าระดว้ยบตัร
เครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 2.90) มีราคาท่ีแพงกว่าฟิตเนสในเขตเดียวกนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.30) และอนัดบัสุดทา้ย คือ สามารถ
ช าระด้วยเช็ค (ค่าเฉล่ีย 1.93) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญัเก่ียวกับความสะดวกในการ
เดินทางมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.30) รองลงมาคือ มีท่ีจอดรถให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.09) อยู่ใกลก้บัท่ีพกัอาศยั (ค่าเฉล่ีย 3.70) 
อยูใ่กลก้บัสถานท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.42) และอยู่ใกลก้บัหา้งสรรพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.58) ดา้นการส่งเสริมการตลาดกลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญัเก่ียวกบัมีส่วนลดพิเศษส าหรับสมาชิกเดิม มากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 3.87) รองลงมา คือ  มีการลดราคา
ในการใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.70) สามารถพาเพ่ือนมาทดลองใชบ้ริการได้ (ค่าเฉล่ีย 3.22) มีการโฆษณาผ่านทางเวบ็ไซต ์
(ค่าเฉล่ีย 3.02  ) มีการจดักิจกรรมพิเศษต่างๆให้สมาชิกเช่น การจดังานปีใหม่ (ค่าเฉล่ีย 2.89) และอนัดบัสุดทา้ย คือ มี
ของท่ีระลึกในการสมคัรสมาชิก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.86) ดา้นบุคคลกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัพนกังานสามารถ
แกปั้ญหาให้ลูกคา้ได  ้มากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 4.31) รองลงมา คือพนักงานท่ีเช่ียวชาญในการออกก าลงักายให้ค าแนะน า 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) พนักงานมีอธัยาศยัท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.25) และอนัดบัสุดทา้ย คือ  พนักงานมีความกระตือรือลน้ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.04)  ด้านกายภาพกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัเก่ียวกับพนักงานมีการดูแลท่ีทัว่ถึงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.31) 
รองลงมา คือ  สถานท่ีมีความสะอาด  (ค่าเฉล่ีย 4.10) พนกังานแต่งกายสุภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.74) มีอินเตอร์เน็ตให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.29 ) มีบริการจ าหน่ายเวยโ์ปรตีน (ค่าเฉล่ีย 2.69) และอนัดบัสุดทา้ย คือ มีบริการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมและขนม
ขบเค้ียว (ค่าเฉล่ีย 2.61) ดา้นกระบวนการกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัเก่ียวกบักระบวนการสอนมีความปลอดภยัในการ
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ใช้เคร่ืองออกก าลงักายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.26) รองลงมาคือ กระบวนการในการให้บริการมีระบบ ได้มาตรฐาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.14) มีการก าหนดขอ้ห้ามอย่างชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.64) ความรวดเร็วในการสมคัรสมาชิก (ค่าเฉล่ีย 3.60) และ
อนัดบัสุดทา้ย  คือ พนกังานกล่าวค าทกัทายตอนรับเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.37) 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
      
      ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ ระหว่างกลุ่มผูใ้ชบ้ริการนอ้ยคร้ัง กบั กลุ่มผูใ้ชบ้ริการประจ า พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 ดา้นอายสุ่วนใหญ่มีอายุ 24-29 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31 ดา้นระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ดา้นอาชีพส่วนใหญ่
มีอาชีพพนกังานบริษทั จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ดา้นรายไดต่้อเดือนส่วนใหญมีรายได ้10,000 – 20,000 บาท
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 33.5  
     ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรม ระหว่างกลุ่มผูใ้ชบ้ริการน้อยคร้ัง กบั กลุ่มผูใ้ชบ้ริการประจ า พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีจ านวนการใชบ้ริการฟิตเนส 2 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการ
ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเวลา 18.01 น. – 21.00 น. จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการส่วน
ใหญ่มีวตัถุประสงค์ตอ้งการเสริมสร้างกลา้มเน้ือ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ดา้นการเขา้ใชบ้ริการฟิตเนสกบั
บุคคลใดส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการกบัเพ่ือน จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 ดา้นการเลือกใชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการ 
weight training จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44 
     ผลการศึกษาความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใช้บริการฟิตเนส ขนาดเล็ก ในเขต
กรุงเทพมหานคร ระหว่างกลุ่มผูใ้ช้บริการน้อยคร้ัง กับ กลุ่มผูใ้ช้บริการประจ า เม่ือพิจารณาจากค่า sig. ท่ีมีระดับ
นยัส าคญัท่ี 0.05 พบว่า มีปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดมีความสามารถในการจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ผูใ้ช้บริการนอ้ยคร้ังและกลุ่มใช้บริการประจ า มีดว้ยกนั 13 ตวั ไดแ้ก่ 1. อุปกรณ์ฟิตเนสทนัสมยั 2. อุปกรณ์ฟิตเนสมี
ความหลากหลาย 3. มีการเปิดบริการ 24 ชม. 4. มีเคร่ืองออกก าลงักายเพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 5. มีราคาท่ีถูกกว่าฟิตเนส
ในเขตเดียวกนั 6. อยู่ใกลก้ับท่ีพกัอาศัย 7. อยู่ใกลก้บัสถานท่ีท างาน 8. มีส่วนลดพิเศษส าหรับสมาชิกเดิม 9. มีการ
โฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ 10. มีการจ าหน่ายบริการเวยโ์ปรตีน 11. พนักงานกล่าวค าทักทายตอ้นรับเสมอ 12. ความ
รวดเร็วในการสมคัรสมาชิก 13. กระบวนการในการให้บริการมีระบบ ไดม้าตรฐาน ซ่ึงกลุ่มผูใ้ชบ้ริการประจ าให้ให้
ความส าคญักบัปัจจยัขา้งตน้ท่ีกล่าวไปมากกวา่กลุ่มผูใ้ชบ้ริการนอ้ยคร้ัง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี ้
  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรเลือกอุปกรณ์ท่ีสามารถประยุกตใ์ชไ้ดใ้นหลากหลายท่าทางในการออกก าลงักาย ทดแทนอุปกรณ์
หลกัท่ีผูใ้ชบ้ริการใชเ้ป็นประจ า สามารถใชไ้ดก้บัหลายมดักลา้มเน้ือ มีการแนะน าท่าท่างการบริหารร่างกายใหม่ๆ กบั
อุปกรณ์ฟิตเนสท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย ทดแทนอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการใชบ้ริการอีกดว้ย ส่วนเร่ืองการ
เปิดบริการ 24 ชม. ควรเปิดแต่พอดี เปิดเท่าท่ีจ าเป็นหรือเปิดแค่อุปกรณ์ท่ีผูใ้ช้ ใช้เป็นประจ า เพ่ือเป็นการประหยดั
พลงังานและตน้ทุน 
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2. ดา้นราคา ควรท าให้ลูกค้าเห็นถึงคุณค่าท่ีไดรั้บเหนือกว่าราคาท่ีตอ้งเสียไปก็จะท าให้ลูกคา้ยอมจ่ายในราคาท่ีได้
ก าหนดไว ้
3. ดา้นสถานท่ีตั้ง ควรเร่ิมตั้งแต่การเลือกท าเลท่ีตั้ง ซ่ึงฟิตเนสขนาดเล็กสามารถเปิดใหบ้ริการในแหล่งชุ่มชน หรือใกล้
สถานท่ีท างานได ้แต่เน่ืองจากส่วนใหญ่พ้ืนท่ีย่านแหล่งท างานจะมีค่าท่ี ท่ีแพงกว่า จึงควรเลือกท าเลท่ีใกลท่ี้พกัอาศยั
มากกวา่  
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด ควรมีการเก็บประวติัขอ้มูลลูกคา้ว่าเป็นลูกคา้กบัทางฟิตเนสเป็นระยะเวลาเท่าใด เพ่ือสามารถ
ก าหนดส่วนลดท่ีเหมาะสม มีส่วนลด 10% ส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้เดิม 2 ปีข้ึนไปจนถึง 5 ปี และส่วนลด 20% ส าหรับ
ลกูเดิมท่ีใชบ้ริการ 5 ปีข้ึนไป  
5. ดา้นบุคคล เป็นดา้นท่ีไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงทั้ง 2 กลุ่มใหค้วามส าคญัมากในเร่ืองพนกังาน เราจึงควรมีพนกังานท่ีมี
ความเช่ียวชาญ มีความรู้ในเร่ืองของการออกก าลงักายคอยให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือแกปั้ญหาให้แก่ลูกคา้ได ้มีการ
ส่งไปอบรมส่ิงใหม่ๆท่ีเป็นประโยชนต่์อฟิตเนสเซ็นเตอร์ และท่ีส าคญัพนกังานตอ้งมีใจท่ีรักในการบริการ เตม็ใจในการ
ใหบ้ริการ  
6. ดา้นกายภาพ ผูใ้ชบ้ริการประจ าใหค้วามส าคญักว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการนอ้ยคร้ัง ในเร่ืองการมีจ าหน่ายเวยโ์ปรตีน ซ่ึงอาจ
เป็นเพราะ ผูใ้ชบ้ริการประจ าส่วนใหญ่เป็นผูต้อ้งการเสริมสร้างกลา้มเน้ือ ซ่ึงเวยโ์ปรตีนเป็นส่ิงท่ีช่วยให้กลา้มเน้ือดีข้ึน 
การก าหนดกลยุทธ์ ในเร่ืองน้ี เน่ืองจากเวยโ์ปรตีนมีหลากหลายชนิด หลายหลายแบรนด ์และมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั 
จึงควรมีการส ารวจเวยโ์ปรตีนท่ีคนส่วนใหญ่เลือกบริโภค  
7. ดา้นกระบวนการ  ผูใ้ชบ้ริการประจ าให้ความส าคญักว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการนอ้ยคร้ัง ในเร่ืองพนกังานกล่าวค าทกัทาย
ตอ้นรับเสมอ ความรวดเร็วในการสมคัรสมาชิก กระบวนการในการให้บริการมีระบบ ไดม้าตรฐาน ซ่ึงอาจเป็นเพราะ 
ผูใ้ชบ้ริการประจ าเขา้มาใชบ้ริการและมีความคุน้เคยกบัพนกังานมาก จึงใหค้วามส าคญักบัการกล่าวทกัทายขอพนกังาน 
โดยส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการประจ าจะเป็นสมาชิกท่ีมากกว่า และตอ้งการความรวดเร็วในการสมคัรท่ีมากกว่า การก าหนด
กลยทุธ์ในเร่ืองน้ี พนกังานทุกคนจะตอ้งกล่าวค าทกัทายลูกคา้ก่อนเสมอ จดจ าว่าลูกคา้ชอบใหเ้รากล่าวแทนตวัลูกคา้ว่า
อย่างไร หรือถา้ไม่แน่ใจ จะตอ้งพดูตามบทท่ีก าหนดไวส้ าหรับการทกัทาย เพ่ือใหมี้กระบวนการท่ีไดม้าตรฐาน ส่วนใน
เร่ืองของการสมคัรสมาชิก ตดัขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นออก  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 
1.การศึกษาในคร้ังน้ีผูท้  าการศึกษาไดท้ าการศึกษาเพียงเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงยงัมีฟิตเนส เซ็นเตอร์ ท่ีอยู่ใน
จงัหวดัต่างๆในประเทศใหท้ าการศึกษาคน้ควา้อีกเป็นจ านวนมาก จึงควรมีการศึกษาในจงัหวดัต่างๆ เพ่ือศึกษาว่าในแต่
ละจงัหวดัมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
2. การศึกษาน้ีผูท้  าการศึกษาไดท้ าการแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม ตามพฤติกรรมการใชบ้ริการฟิตเนส ดงันั้นหากมี
ผูส้นใจท าการศึกษา ผูท้  าการศึกษาขอเสนอให้ท าการแบ่งกลุ่มตวัอย่างในลกัษณะอ่ืนๆเพ่ือใหเ้ห็นความแตกต่างของ 2 
กลุ่มในมิติท่ีแตกต่างออกไป 
3. เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีผูท้  ากรศึกษามีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาและงบประมาณ จึงท าการเก็บตวัอย่าง 200 ราย 
ดงันั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปควรมีการเก็บกลุ่มตวัอย่างเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มไดช้ดัเจน
ยิ่งข้ึน 
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ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงตราสินค้าของผู้ใช้บริการธนาคารพาณชิย์ไทย XYZ 
Brand Image and Reputation of XYZ Thai Commercial Bank’ Consumers 

 
ถิรวรรณ สกุลวงศ์สิริโชค1และ ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล2 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของตราสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของตราสินคา้ธนาคารพาณิยไ์ทย โดยไดท้ าการศึกษาจากกลุ่มลูกคา้ของ
ธนาคาร XYZ จ านวน 400 ตัวอย่าง มีวิธีการวิจัยแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้สถิติการ
วิเคราะหก์ารถดถอยอยา่งง่ายและพหุคูณในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวงั การน าเสนอคุณค่า  และการส่ือสารเก่ียวกับตราสินค้ามีอิทธิพลต่อ
ภาพลกัษณ์ธนาคารพาณิชยไ์ทย XYZ ท่ีระดบันยัส าคญั .01 โดยการน าเสนอคุณค่ามีอิทธิพลเชิงบวกมากท่ีสุด รองลงมา
คือ การส่ือสารเก่ียวกบัตราสินคา้ และความคาดหวงัตามล าดบั นอกจากน้ีพบว่า ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้มีอิทธิพลต่อ
ช่ือเสียงตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญั .01 โดยเป็นอิทธิพลเชิงบวกเช่นกนั 
ค าส าคัญ : ช่ือเสียงตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ธนาคารพาณิชย ์
 

ABSTRACT 
The study brand image and reputation of Thai commercial bank’ consumers had objective to study the 

influence’ factors affect brand image and reputation of the Thai commercial bank. This research studied 400 samples 
who are the XYZ commercial bank’ customers. The methodology used quantitative research, and simple and multiple 
regression to analysis the hypotheses of research.  

The result indicated that the consumer expectation, value proposition, and brand communication have an 
influence on brand image at the significant .01, and value proposition has more highest positive influence than other 
factors. In addition, brand image has an influence on brand reputation at the significant .01.  
KEYWORDS: Brand Reputation, Brand Image, Commercial Bank  
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บทน า 
 

     การแข่งขนัของภาคธุรกิจบริการกบัการด าเนินกลยุทธ์การตลาดในปัจจุบันมิใช่เพียงการสรรสร้างกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย หรือการส่งเสริมการขาย ตลอดจนบุคลากร กระบวนการบริการและ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เท่านั้น การสร้างสรรค์เก่ียวกบัตราสินค้า (Brand) เป็นแนวคิดและกลยุทธ์ท่ีส าคัญใน
ปัจจุบนั ธุรกิจจ านวนมากและนกัการตลาดพยายามท่ีจะเพ่ิมมูลค่าของสินคา้และบริการผ่านการยกระดบัตราสินคา้ให้
กลายเป็นตราสินค้าชั้นน า (ถิรวรรณ สกุลวงศ์สิริโชค , 2556) เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมระดับราคาขายท่ี
เหมาะสมและกระตุน้ใหล้กูคา้ยินยอมหรือตั้งใจท่ีจะจ่ายเพ่ือซ้ือสินคา้และบริการท่ีธุรกิจน าเสนอ นอกจากน้ียงัท าใหเ้กิด
การจดจ าภาพลกัษณ์และการสรรเสริญถึงช่ือเสียงของตราสินคา้ท่ีจะท าใหต้ราสินคา้มีความแตกต่างเหนือจากคู่แข่งขนั 
(ปุญญภณ เทพประสิทธ์ิ, 2557) และคงอยู่ในตลาดไดอ้ย่างย ัง่ยืน ส าหรับธุรกิจธนาคารพาณิชยไ์ทย เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ี
มีการแข่งขนัอย่างต่อเน่ือง และรุนแรงเน่ืองจากตลาดการเงินในประเทศไทย มีผูใ้หบ้ริการรายหลาย ทั้งรายใหญ่ท่ีสัง่สม
ช่ือเสียงมาเป็นเวลานาน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัถึงการเป็นธนาคารพาณิชยแ์ห่งแรกของไทย ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน เป็นตน้ รวมทั้งรายเลก็ท่ีเป็นผูเ้ล่นใหม่ในตลาด เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดหรือเพ่ือสอดคลอ้งกบัการท าธุรกิจในเครือข่ายเดียวกนั เช่น ธนาคารแลนด์แอนด์
เฮา้ส์ เป็นตน้ การแข่งขนัของธนาคารพาณิชยไ์ทยมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนเน่ืองจากแนวโนม้ของการเปิดเสรีทางดา้น
การเงินและการก ากับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2555) รวมทั้ งการ
เปล่ียนแปลงของตลาดท่ีลูกคา้มีอ านาจในการตดัสินใจหรืออ านาจต่อรองท่ีเพ่ิมข้ึนทุกขณะ ส่งผลให้ธนาคารพาณิชยมี์
การปรับกลยุทธ์ ตลอดจนการลดค่าธรรมเนียมในการให้บริการหรือการจดัการซ่ึงค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นแหล่ง
รายไดท่ี้ส าคญัของธนาคาร ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยจึ์งมีการเพ่ิมผลิตภณัฑบ์ริการท่ีมากข้ึนเพ่ือแสวงหาก าไรใหก้บัธุรกิจ 
เช่น ประกนัภยั กองทุน เป็นตน้ เม่ือผลิตภณัฑ์ดงักล่าวนั้นมีผลอย่างมากต่อความน่าเช่ือถือ และความไวว้างใจของ
ผูใ้ชบ้ริการเน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียง และผูใ้ชบ้ริการถือเป็นผูล้งทุนท่ีจะตอ้งค านึงและพิจารณาถึงความเส่ียง
ท่ียอมรับได ้ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของตราสินค้าจึงมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะเป็นปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการน าไปพิจารณา                                 
(ถิรวรรณ สกลุวงศสิ์ริโชค, 2557) ทั้งน้ีธนาคารพาณิชยไ์ทย XYZ ไดม้องเห็นถึงความส าคญัของภาพลกัษณ์และช่ือเสียง
ของตราสินคา้ประกอบกบัขอ้จ ากดัในประเทศไทยท่ีไม่ไดมี้การศึกษาในลกัษณะดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงมีความประสงคท่ี์จะ
ด าเนินการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปใชใ้นการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ของการจดัการภาพลกัษณ์และ
ช่ือเสียงของตราสินคา้อยา่งย ัง่ยืนในล าดบัต่อไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ผูว้ิจยัไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมโดยคน้ควา้ว่าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้หรือธุรกิจ
โดยคน้พบ ทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ (Consumers Expectation) ซ่ึงเกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
หรือการรับรับรู้ท่ีไดรั้บมาจากการบอกเล่าจากบุคคลอ่ืนๆ หรือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โดยความคาดหวงัของ
ผูใ้ชบ้ริการเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไดย้าก ซ่ึงองคก์รหรือธุรกิจจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างการบริการและการน าเสนอการบริการท่ีตรง
ตามความคาดหวงั ทั้งน้ีหากการบริการต ่ากวา่ส่ิงท่ีคาดหวงัจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความไม่พึงพอใจ และในทางกลบักนั
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ถา้การบริการของธุรกิจสามารถด าเนินการได้ดีกว่าส่ิงท่ีผูใ้ช้บริการได้คาดหวงัไวจ้ะท าให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีไดรั้บ ตลอดจนส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีท่ีผูใ้ชบ้ริการมีต่อองคก์รหรือธุรกิจ (Wu, Huang & Chou, 
2014; Puni, Okoe & Damyang, 2014; Yiranbon et al., 2014; Gures, Arslan & Tun, 2014; Prince & Khaleg, 2013; 
Barik, 2013; Anjor & Kumar, 2013; Nicole, Tanasescu & Popa, 2013; Arokiasamy & Abdullah, 2013; Bhavani & 
Pawar, 2013) นอกจากน้ีได้ท าการค้นควา้ทฤษฎีเก่ียวกับการน าเสนอคุณค่า (Value Proposition) ซ่ึง David Aaker 
(Aaker, 2012) ผูเ้ช่ียวชาญและท่ีปรึกษาดา้นตราสินคา้ท่ีมีบทความกว่า 100 บทความและหนงัสือ ต ารากว่า 15 เล่ม ได้
น าเสนอเร่ืองของการน าเสนอคุณค่า ตอ้งประกอบไปดว้ยคุณค่าท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบพ้ืนฐานของผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ อารมณ์และการแสดงออกต่างๆ ท่ีองค์กรน าเสนอเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อองค์กร ทั้ งน้ีผูวิ้จยัได้
ท าการค้นคว้าทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารเก่ียวกับตราสินค้า (Brand Communication) โดยTom Duncan (2008) 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ไดน้ าเสนอการส่ือสาร
เก่ียวกบัตราสินคา้สามารถส่ือสารไดส้องรูปแบบ คือ ผ่านส่ือสาธารณะ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ และ
ผ่านส่ือบุคคล เช่น การพูดต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) แบบเผชิญหน้า (Face to Face) หรือผ่านเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook, Line, Twitter เป็นตน้ การส่ือสารเก่ียวกบัตราสินคา้คือการผสมผสานการใช้ส่ือ
ต่างๆ ท่ีมุ่งเนน้การส่ือสารท่ีแสดงให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ขององคก์ร หรือธุรกิจ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์เพ่ือส่งเสริมให้
ตราสินคา้เป็นท่ียอมรับและนิยมชมชอบในมุมมองของผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นลูกคา้ (MENA Report, 2014) 
 

วธิีการศึกษา 
 
     ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
     กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ทย XYZ  (ทางธนาคารไม่สามารถ
เปิดเผยขอ้มูลจ านวนประชากรทั้งหมดได)้ ทั้งน้ีไดใ้ช้การค านวณกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการค านวณของ Taro Yamane 
(Yamane, 1967) ท าใหมี้กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
     การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัไดใ้ช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non - Probability sampling) 
ดว้ยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) (Saunders, Thornhill & Lewis, 2012; Zikmund et 
al., 2012) โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการของธนาคารพาณิชยไ์ทย XYZ เป็นเวลาต่อเน่ือง 5 ปี โดยเลือกศึกษาท่ี
สาขาส านกังานใหญ่ เน่ืองจากมีรูปแบบการน าเสนอและองคป์ระกอบในการใหบ้ริการลกูคา้อยา่งครบครัน 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
     ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม ประกอบไปดว้ย 
     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบค าถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได ้และอาชีพ ซ่ึงลกัษณะค าถามเป็นค าถาม
ปลายปิดแบบให้เลือกตอบ มีระดบัการวดัขอ้มูลแบบมาตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) และมาตรวดัเรียงอนัดบั 
(Ordinal Scale) 
     ส่วนท่ี 2 ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ (Customer Expectation) โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั (1 หมายถึงมีความคาดหวงันอ้ยท่ีสุด และ 5 หมายถึงมีความคาดหวงัมากท่ีสุด) มีระดบัการวดัขอ้มลูแบบ
มาตรวดัอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
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     ส่วนท่ี 3 การน าเสนอคุณค่า (Value Proposition) โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
(1 หมายถึงมีการรับรู้น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึงมีการรับรู้มากท่ีสุด) มีระดบัการวดัขอ้มูลแบบมาตรวดัอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) 

     ส่วนท่ี 4 การส่ือสารเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand Communication) โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั (1 หมายถึงมีการรับรู้นอ้ยท่ีสุด และ 5 หมายถึงมีการรับรู้มากท่ีสุด) มีระดบัการวดัขอ้มูลแบบมาตรวดั
อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 

    ส่วนท่ี 5 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (1 
หมายถึงมีการรับรู้น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึงมีการรับรู้มากท่ีสุด) มีระดับการวดัขอ้มูลแบบมาตรวดัอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) 

     ส่วนท่ี 6 ช่ือเสียงตราสินคา้ (Brand Image) โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (1 
หมายถึงมีการรับรู้น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึงมีการรับรู้มากท่ีสุด) มีระดับการวดัขอ้มูลแบบมาตรวดัอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) 

     การพฒันาเคร่ืองมือในการวิจยั 

     ท าการทดสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : 
IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน (Saunders, Thornhill & Lewis, 2012) โดยหาดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกขอ้คาถามท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป  

     การวิเคราะห์ขอ้มลู 

     ผูว้ิจยัได้ใช้การวิเคราะห์สมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regressions) และการ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างงาย (Simple Regression) ในการทดสอบสมมติฐาน เน่ืองจากตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมี
ลกัษณะการวดัขอ้มลูแบบมาตรวดัอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2555) ทั้งน้ีการทดสอบดว้ยสถิติ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) พบวา่ ตวัแปรอิสระมีความเป็นอิสระต่อกนั 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

     ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการอยู่ในระดบัมาก  โดยเฉพาะความคาดหวงัให้ธนาคารมุ่งเนน้การ
พฒันาเชิงรุกเพ่ือสนบัสนุนให้เกิดการบริการและผลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพและความเหมาะสม และคาดหวงัให้ทาง
ธนาคารเปิดรับความคิดเห็นและน าไปปรับปรุงกระบวนการบริการอย่างสม ่าเสมอ ด้านการน าเสนอคุณค่าต่อ
ผูใ้ชบ้ริการพบวา่ มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะการรับรู้วา่นโยบายต่างๆ ของธนาคารถูกก าหนดไวโ้ดยยึดมัน่ใน
ประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญั และรับรู้ว่าทางธนาคารไดใ้ห้บริการดุจญาติมิตร และให้ความเป็นกนัเองตลอดจน
ความเช่ือใจ ดา้นการส่ือสารเก่ียวกบัตราสินคา้มีระดบัการรับรู้อยู่ในระดบัมากโดยเฉพาะเร่ืองของ สี ซ่ึงพบว่า สีท่ี
ธนาคารน ามาใช้ส่ือสารสามารถสร้างการจดจ าเก่ียวกบัตราธนาคารไดช้ัดเจน ตลอดจนการส่ือโฆษณาผ่านช่องทาง
ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ มีการน าเสนอภาพลกัษณ์ของตราธนาคารท่ีชดัเจน ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีระดบัการรับ
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รู้อยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะภาพลกัษณ์ของการเป็นผูน้ าของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยใ์นระดบัประเทศและอาเซียน 
และการเป็นองคก์รท่ีมีการท างานอย่างมุ่งมัน่เพ่ือผลประโยชน์ของสังคมและผูใ้ชบ้ริการ ดา้นช่ือเสียงตราสินคา้มีระดบั
การรับรู้อยู่ในระดบัมากโดยมีความช่ืนชม พอใจ และนับถือช่ือเสียงของตราสินคา้ในเร่ือของสถานท่ีบริการมีการ
ปรับปรุง และพฒันาให้เกิดความตอ้งการใชบ้ริการ ความสะดวกสบาย และส่ือถึงความมัน่คงและคุณภาพการบริการ
ของธนาคาร ตลอดจนธนาคารไดแ้สดงความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งน าเสนอจริยธรรมและความซ่ือสัตยใ์นการ
ท างานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน  

     ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยสมมติฐาน 2 ขอ้ โดยผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด
ดงัตารางท่ี 1 และ 2 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการ การน าเสนอคุณค่าต่อผูใ้ช้บริการ และการ
ส่ือสารเก่ียวกบัตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในเชิงบวก
มากท่ีสุด คือ ดา้นการน าเสนอคุณค่าต่อผูใ้ชบ้ริการ รองลงมา คือ ดา้นการส่ือสารตราสินคา้ และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้น
ความคาดหวงัของผูม้าใชบ้ริการ ตามล าดบั ขณะท่ีตารางท่ี 2 พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อช่ือเสียงของตรา
สินคา้  
 

Table 1 การทดสอบการถดถอยพหุคูณ ระหวา่งตวัแปรอิสระความคาดหวงั การน าเสนอคุณค่าและการส่ือสาร
เก่ียวกบัตราสินคา้ กบัตวัแปรตามภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ทย XYZ 
ตวัแปรตาม: ภาพลกัษณ์ตราสินค้า  B Std. Error β t p-value 
ค่าคงท่ี .184 .085  2.168 .031 
ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ (x1) .133 .028 .142 4.678 .000** 
การน าเสนอคุณค่าต่อผูใ้ชบ้ริการ (x2) .473 .037 .494 12.716 .000** 
การส่ือสารตราสินคา้ (x3)  .345 .037 .346 9.333 .000** 

R2 = .912, Adjusted R2 = .831, F = .830, p-value = .277, Durbin-Watson = 1.867 
  

     ผลการศึกษาตารางท่ี 1 สามารถเขียนสมการจากการทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณไดด้งัน้ี 
 

     สมการ Unstandardized Coefficients 
     Y = .184 + .133(X1) + .473(X2) + .345(X3) 
 

     สมการ Standardized Coefficients 
     Z = .142(X1) + .494(X2) + .346(X3) 
 

     โดย Y และ Z หมายถึง ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
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Table 2 การทดสอบการถดถอยพหุคูณ ระหวา่งตวัแปรอิสระ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ กบัตวัแปรตามช่ือเสียง
ของตราสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ทย XYZ 
 

ตวัแปรตาม: ช่ือเสียงตราสินค้า  B Std. Error β t p-value 

ค่าคงท่ี .546 .079  6.883 .000 

ภาพลกัษณะตราสินคา้ (x4) .859 .021 .900 41.188 .000** 

R2 = .900, Adjusted R2 = .810, F = .809, p-value = .280, Durbin-Watson = 2.007 

 
     ผลการศึกษาตารางท่ี 2 สามารถเขียนสมการจากการทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณไดด้งัน้ี 
     สมการ Unstandardized Coefficients 
     Y = .546 + .859(X4)   
 
     สมการ Standardized Coefficients 
     Z ช่ือเสียงตราสินคา้ = .900(X4)  
 
     โดย Y และ Z หมายถึง ช่ือเสียงตราสินคา้ 
 
 จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลได้ Figure 1 แสดงค่า Unstandardized (U) and 
Standardized (ST) Coefficients ตามตวัแปรท่ีศึกษา 
 

Figure 1 Unstandardized (U) and Standardized (ST) Coefficients 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U Co = .260, ST Co = .292 

ความคาดหวงัของผู้ใช้บริการ  
(Consumers Expectation) 

 

ภาพลกัษณ์ตราสินค้า 
(Brand Image) 

การน าเสนอคุณค่า 
(Value Proposition) 

 

การส่ือสารเกีย่วกบัแบรนด์ 
(Brand Communication 

) 
 

ช่ือเสียงตราสินค้า 
(Brand Reputation) 

U Co = .179, ST Co = .168 

U Co = .230, ST Co = .269 

U Co = .650, ST Co = .018 
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     ทั้งน้ีการน าเสนอคุณค่า การส่ือสารเก่ียวกบัตราสินคา้ และความคาดหวงัมีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาพลกัษณ์ธนาคาร
พาณิชยไ์ทย XYZ ตามล าดบั ซ่ึงหากพิจารณาจะพบว่าผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบั Duncan (2008) และ Aaker 
(2013) ท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการน าเสนอคุณค่า การส่ือสารเก่ียวกบัตราสินคา้ และความคาดหวงั ท่ีเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้หรือตราสินค้า โดยการน าเสนอคุณค่าจะเป็นส่ิงท่ีกระทบต่อ
ความรู้สึกยินดี หรือความพึงพอใจและศรัทธาต่อการให้บริการของธุรกิจท่ีจะน าไปสู่การเกิดภาพลกัษณ์เชิงบวกต่อ
ธุรกิจ เช่นเดียวกนักบัการส่ือสารท่ีเก่ียวกบัตราสินคา้ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ต่อตราสินคา้ และความ
คาดหวงัเป็นอีกปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการจะน ามาเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีไดรั้บซ่ึงหากมีความคาดหวงัสูงและไดรั้บบริการท่ีตรง
ตามความคาดหวงัครบถว้น ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้จะไดรั้บผลเชิงบวก ส าหรับผลการศึกษาท่ีพบว่าภาพลกัษณ์ของ
ตราสินคา้ส่งผลต่อช่ือเสียงของตราสินคา้  พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Alberto Andreu (Andreu, 2012) 
ศาสตราจารย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสร้างช่ือเสียงให้กับองค์กรอย่างย ัง่ยืน โดยเป็นศาสตราจารย์ประจ าหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลยั Navarra ในประเทศสเปน ซ่ึงคน้พบว่าภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เป็น
ปัจจัยหลักท่ีส าคัญท่ีจะส่งผลต่อช่ือเสียงในด้านบวกหรือด้านลบ หากลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อ
ภาพลกัษณ์ขององคก์รการรับรู้ช่ือเสียงขององคก์รจะเป็นไปในดา้นลบเช่นกนั ในทิศทางตรงกนัขา้มหากมีภาพลกัษณ์
เชิงบวกจะท าใหก้ารรับรู้ช่ือเสียงเป็นไปในดา้นดีเช่นกนั 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

     การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของตราสินคา้ธนาคาร
พาณิชยไ์ทย ทั้งน้ีไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมคน้พบว่า ปัจจยัสาเหตุท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ประกอบดว้ย 
ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการซ่ึงเกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ หรือการรับรับรู้ท่ีไดรั้บมาจากการบอกเล่าจากบุคคล
อ่ืนๆ หรือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ปัจจยัต่อมาไดแ้ก่การน าเสนอคุณค่า พบว่า คุณค่าท่ีตอ้งน าเสนอไปยงัผูใ้ชบ้ริการ
จะตอ้งเก่ียวกบัองคป์ระกอบพ้ืนฐานของผลิตภณัฑห์รือบริการ อารมณ์และการแสดงออกต่างๆ ท่ีองคก์รน าเสนอเพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อองค์กร และปัจจยัสาเหตุสุดทา้ยไดแ้ก่ การส่ือสารเก่ียวกบัตราสินคา้ ซ่ึงสามารถส่ือสารได้
สองรูปแบบ คือ ผ่านส่ือสาธารณะ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ และผา่นส่ือบุคคล เช่น การพูดต่อแบบปาก
ต่อปาก (Word of Mouth) แบบเผชิญหน้า (Face to Face) หรือผ่านเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook, Line, 
Twitter เป็นตน้ การส่ือสารเก่ียวกบัตราสินคา้คือการผสมผสานการใชส่ื้อต่างๆ ท่ีมุ่งเนน้การส่ือสารท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ภาพลกัษณ์ขององค์กร หรือธุรกิจ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์เพ่ือส่งเสริมให้ตราสินคา้เป็นท่ียอมรับและนิยมชมชอบใน
มุมมองของผูใ้ช้บริการท่ีเป็นลูกค้า (MENA Report, 2014) นอกจากน้ียงัค้นพบว่าภาพลกัษณ์ตราสินค้าจะมีผลต่อ
ช่ือเสียงของตราสินคา้ดว้ยเช่นกนั โดยไดท้ าการศึกษาส ารวจกลุ่มลูกคา้หรือผูม้าใชบ้ริการของธนาคารพาณิชย ์XYZ ใน
ประเทศไทย จ านวน 400 ตวัอยา่ง  

 ทั้งน้ีจากผลการศึกษาคน้พบวา่ การน าเสนอคุณค่าต่อผูใ้ชบ้ริการ การส่ือสารเก่ียวกบัตราสินคา้ และความคาดหวงัมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อภาพลกัษณ์ธนาคารพาณิชยไ์ทย XYZ โดยการน าเสนอคุณค่าต่อผูใ้ชบ้ริการมีอิทธิพลสูงสุด แสดงให้
เห็นถึงความส าคญัของการใหบ้ริการลกูคา้หรือผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งมุ่งเนน้การสร้างคุณค่าใหเ้กิดข้ึนร่วมกนั โดยเฉพาะใน
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ประเด็นการน าเสนอนโยบายของทางธนาคารท่ีจะตอ้งยึดมัน่ในประโยชน์ต่อผูใ้ช้บริการเป็นส าคญั พร้อมทั้งตอ้ง
ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการบริการท่ีน าเสนอการบริการดุจญาติมิตร และใหค้วามเป็นกนัเองตลอดจนความเช่ือใจ
ซ่ึงจะท าให้เกิดการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะการส่ือสารตราสินคา้ในเร่ืองของสีท่ีธนาคารน ามาใช้มี
ความส าคญัอยา่งมากเน่ืองจากสามารถสร้างการจดจ าเก่ียวกบัตราสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบว่า
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อช่ือเสียงของตราสินคา้ ทั้งน้ีการท่ีทางธนาคารมีการน าเสนอภาพลกัษณ์ในมุมมองของ
การเป็นผูน้ าของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยใ์นระดบัประเทศและอาเซียนและเป็นองค์กรท่ีมีการท างานอย่างมุ่งมัน่
เพ่ือผลประโยชน์ของสังคมและผูใ้ชบ้ริการไดส้ร้างความเช่ือมัน่และทศันคติท่ีดีใหก้บักลุ่มลูกคา้หรือผูม้าใชบ้ริการท า
ใหภ้าพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อช่ือเสียงตราสินคา้ในระดบัสูง 
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การวเิคราะห์องค์ประกอบการรับรู้คุณค่าตราสินค้าธนาคารออมสิน 
ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 

Factor Analysis of Brand Equity Perception of Government Saving Bank 
Of Users in Head Office 

เมนกา เพชรพนาเวศ1 และอริสรา เสยานนท์2 

Maynaka Petchpanawes and Arisara Seyanont 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้และเพ่ือสร้างตวัวดัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้
ธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ ประชากรท่ีศึกษา คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน
ส านกังานใหญ่ จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติใน
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ าด้ ว ย วิ ธี  Factor Analysis พ บ ว่ า  ส าม า ร ถ จั ด อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ไ ด้ ทั้ ง ห ม ด 
3 Factor ไดแ้ก่ Factor 1 คือ ดา้นกระบวนการให้บริการ Factor 2 คือ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
และ Factor 3 คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
ค าส าคัญ: ค าส าคัญท่ี 1 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า, ค าส าคัญท่ี 2 กระบวนการให้บริการ, ค าส าคัญท่ี 3 การสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ, ค าส าคัญท่ี 4 การส่งเสริมการตลาด, ค าส าคัญท่ี 5 ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 
 

Abstract 
The objectives are to study the recognition factor brand equity and to create a measure of brand equity of Government 
saving bank of banking users. In this research study, we looked at 200 customers from The Government savings bank 
in head office. The study by Factor Analysis. Results of factor analysis. That can compose all 3 Factor: Factor 1 is the 
service process, Factor 2 is the physical and presentation and Factor 3 is the marketing promotion.  
 
Keywords: Keyword 1 Brand Equity, Keyword 2 Service process, Keyword 3 physical and presentation, Keyword 4 
marketing promotion, Keyword 5 Government saving bank head office 
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1. บทน า 
 

     ปัจจุบันธุรกิจธนาคารมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึนเร่ือยๆ  เน่ืองจากแต่ละธนาคารต่าง
ตั้งเป้าหมายท่ีจะสร้างส่วนแบ่งการตลาดให้มากท่ีสุดเพ่ือดึงรายไดเ้ขา้ธนาคาร ดงันั้น ทุกธนาคารต่างมุ่งเนน้ปรับปรุง
คุณภาพการใหบ้ริการและขยายช่องทางการบริการท่ีทนัสมยัโดยน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วย เพ่ือใหก้ารบริการเป็นไปอยา่ง
รวดเร็ว และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้มากท่ีสุด เพ่ือรักษาฐานลกูคา้เดิมเอาไว ้และหาลูกคา้รายใหม่ รวมทั้งมีการ
ปรับตวัเพ่ือรองรับการกา้วเขา้สู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 ทั้งการเปิดเครือข่าย
สาขาการเป็นพนัธมิตรกบัธนาคารทอ้งถ่ิน การซ้ือกิจการ/ร่วมลงทุน และการน าเสนอธุรกรรมการเงินใหม่ๆ รวมทั้งการ
ปรับตวัดา้นอ่ืนๆ เช่น การสนับสนุนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั AEC ให้แก่ลูกคา้ธุรกิจ และการจดัให้มีพนักงานท่ีมีความ
เช่ียวชาญดา้นภาษาประจ าชาติในประเทศสมาชิก เป็นตน้ 

     ตราสินคา้เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีทุกองคก์รและทุกบริษทัน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแข่งขนัทางธุรกิจเพ่ือดึงดูดใหลู้กคา้
เขา้มาซ้ือหรือใชบ้ริการในธุรกิจและเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ถึงคุณค่าในตวัสินคา้และการรับรู้ในตราสินคา้
แสดงถึงการรับรู้การเข้าใจในสินค้าหรือบริการท่ีท าให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจของผูบ้ริโภคตราสินคา้เป็น
สัญลกัษณ์ท่ีถ่ายทอดถึงคุณลกัษณะคุณประโยชน์ความเช่ือและคุณค่าของสินคา้นั้นๆ การสร้างความแข็งแกร่งของตรา
สินคา้จะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดีเพ่ือท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความยึดเหน่ียวกบัคุณค่าโดยรวมในตราสินคา้นั้นการส่ือสาร
เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวิตของมนุษยต์ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัโดยมนุษยใ์ช้เป็นเคร่ืองในการส่ือสารหรือเล่า
เร่ืองราวต่างๆ จากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงความคิดของตนเองใหผู้อ่ื้นไดรั้บทราบ
เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัในสังคมซ่ึงการส่ือสารในปัจจุบนันั้นไม่ใช่เป็นการเล่าเร่ืองราวในลกัษณะของการ
พูดเท่านั้น แต่ยงัมีการบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ผ่านทางรูปแบบหรือสัญลกัษณ์(สิริสกุล สอนค าแกว้, 2 : 2554) ทั้งน้ี 
ธนาคารมีการส่ือสารหรือบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ผ่านสัญลกัษณ์หรือท่ีเรียกว่าตราสินคา้ ซ่ึงตราสินคา้ในแต่ละตรามีการ
บอกส่ือถึงภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์รูปแบบการด าเนินงานต่างๆ ของธนาคารเพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงการท างานของ
องคก์ร ธนาคารออมสินเป็นท่ีรู้จกัของคนส่วนใหญ่ในประเทศ เป็นธนาคารส าหรับลูกคา้รายยอ่ย ตลอดระยะเวลา 101 
ปีท่ีผ่านมา ธนาคารออมสินมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการ รวมไปถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างทัว่ถึงและครบถว้น ตราสินคา้ของธนาคารออมสินจึงสามารถบอกเล่าส่ิง
ต่างๆ ในการท างานของธนาคารเพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บทราบถึงส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

     ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการวิเคราะห์องคป์ระกอบการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการ
ธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ โดยคาดวา่การศึกษาคร้ังน้ี จะช่วยใหธ้นาคารสามารถน าขอ้มลูไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และท าให้ทราบแนวทางในการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ ของธนาคารให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 วตัถุประสงคข์องการวิจยั เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ธนาคารออมสิน ของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร 

ออมสินส านักงานใหญ่  และเพ่ือสร้างตัววัดการรับรู้คุณค่าตราสินค้าธนาคารออมสิน ของผู ้ใช้บริการธนาคาร 
ออมสินส านกังานใหญ่ 
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 กรอบแนวความคิดของการวิจยั 
 
 
 
      

 

 

 

 
รูปที ่1 แสดงกรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception) การรับรู้หมายถึงกระบวนการแปลความหมายของสมองของคนเรา
ท่ีมีส่ิงเร้ามากระทบจากการสัมผสัของร่างกายซ่ึงจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมหรือทศันคติทั้งน้ีตอ้งอาศยัประสบการณ์
เดิมหรือการเรียนรู้หรือความคิดในการตีความนั้นๆ การรับรู้ถือเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีสร้างประสบการณ์และการ
เรียนรู้ท่ีท าให้บุคคลมีความแตกต่างกนัและมีอิทธิพลน าไปสู่การกระท า หรือพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล (จ าเนียร ช่วง
โชติ, 2532 : 71 - 72) กระบวนการรับรู้นั้นเร่ิมดว้ยบุคคลรับเอาส่ิงเร้าต่างๆ ดว้ยประสาทสัมผสัทั้งห้า เป็นการรับรู้ทาง
สรีระท าใหเ้กิดความรู้สึก (Sense) ข้ึนมาก่อน แลว้แต่ละคนก็จะแปลความหมายออกมาจากความรู้สึกนั้นๆ ตามภูมิหลงั 
(Background) ของตนเอง ซ่ึงเกิดจากหลายๆ ส่ิงประกอบกนั เช่น อายุ เพศ ฐานะการศึกษาอาชีพ ประสบการณ์ อารมณ์ 
และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน รวมทั้งค่านิยมและทศันคติส่วนตนเขา้ไปอีกท าใหเ้กิดความรู้สึกหรือความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง ท าให้
เกิดปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงท่ีไดพ้บเห็นตามท่ีตน “รับรู้” (กรองแกว้ อยูสุ่ข, 2543 : 47) 
     แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand) ตราสินคา้ คือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพ่ือท าใหสิ้นคา้มีความโดดเด่นและต่างไปจากคู่แข่ง 
เป็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บเม่ือไดซ้ื้อสินคา้หรือบริการทั้งในดา้นท่ีจบัตอ้งได ้คือ คุณลกัษณะและคุณสมบติั
ของตราสินคา้ต่างๆ ทางกายภาพของสินคา้ บรรจุภณัฑ์และเคร่ืองหมายการคา้ และส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงจะเป็นการ
เช่ือมโยงสินคา้กบัผูบ้ริโภค เช่น การบอกถึงสถานภาพและภาพลกัษณ์ของผูใ้ช ้รวมถึงผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ถึงความ
น่าเช่ือถือของตวัสินคา้นั้นๆ ได ้นัน่หมายถึงตราสินคา้สามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมพร้อมทั้งการยกระดบัให้กบัตวัสินคา้
นอกเหนือจากคุณสมบัติทางกายภาพของตัวสินค้าเอง  ตราสินค้าเป็นค าสัญญาของผู ้ขายท่ีจะส่งมอบลักษณะ
ผลประโยชนแ์ละบริการ รวมถึงการรับประกนัคุณภาพโดยสามารถส่ือความหมายได ้6 ระดบั คือ คุณลกัษณะของสินคา้ 
(Attributes) ตราสินคา้ท าให้นึกถึงคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะท่ีแน่ชดัของผลิตภณัฑ ์และจะเช่ือมโยงถึงคุณประโยชน ์
(Benefits) ตามหน้าท่ีและทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ตามหน้าท่ีการใช้งาน และ
ก่อใหเ้กิดคุณค่า (Value) วฒันธรรม (Culture) โดยตราสินคา้อาจเป็นตวัแทนของวฒันธรรมขององคก์รหรือของประเทศ
ผูผ้ลิตได ้และตราสินคา้จะบ่งช้ีถึงบุคลิกภาพ (Personality) ของสินคา้ และส่ือถึงลกัษณะของผูใ้ช ้(User) ดว้ย (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ, 2546 : 407) Upshaw (อา้งถึงใน เสริมยศ ธรรมรักษ,์ 2549 : 35 - 36)ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัตราสินคา้ 
พบว่าตราสินคา้มิไดเ้ก่ียวขอ้งเฉพาะสินคา้และบริการเท่านั้น ตราสินคา้มีขอบข่ายท่ีกวา้ง โดยแบ่งประเภทของตรา

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 
1. การรู้จกัช่ือตราสินคา้ 
2. การรับรู้คุณภาพการบริการ 
3. ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 

การวิเคราะห์
องคป์ระกอบของการ
รับรู้คุณค่าตราสินคา้ 
 

คอนเซปตท่ี์สนใจศึกษา องคป์ระกอบท่ี 1 

องคป์ระกอบท่ี 2 

องคป์ระกอบท่ี 3 

... 

ตวัแปรท่ีจะใชใ้นวดัคอนเซปต ์(ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 
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สินคา้ออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ประเภทสินคา้ 2) ประเภทบริการ 3) ประเภทบุคคล 4) ตราสินคา้ประเภทองคก์าร 5) 
ตราสินคา้ประเภทเหตุการณ์หรือกิจกรรม และ 6) ตราสินคา้ประเภทภูมิศาสตร์ 
     แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ตราสินคา้ คือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ไดจ้าก ตราสินคา้ และ
องค์ประกอบแวดลอ้มท่ีจะสร้างข้ึนมาให้ตราสินคา้ เช่น ระบบจดัจ าหน่าย สถานภาพทางการเงิน ความมัน่คงของ
องคก์ร ฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งท าใหเ้กิดความพึงพอใจ อนัจะท าใหต้ราสินคา้สามารถมีคุณค่าอยู่ในใจของผูบ้ริโภคได ้
Aaker (1996 อา้งถึงใน อรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์, 2548 : 24) ไดใ้ห้ค านิยามคุณค่าตราสินคา้ว่า กลุ่มของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเช่ือมโยงกบัช่ือตราและสัญลกัษณ์ โดยเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการนอกเหนือจากคุณสมบติัท่ี
แทจ้ริงของผลิตภณัฑห์รือบริการ ทั้งน้ี Farquhar (1998, อา้งถึงใน นภสักร ศกัดานุวงศ์, 2545 : 12 - 14) คุณค่าเพ่ิมท่ีตรา
สินคา้สร้างใหก้บัสินคา้หรือบริการ สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 1) คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของบริษทั 2) คุณค่าตราสินคา้ใน
มุมมองของร้านคา้ 3) คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีประโยชน์ของคุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) 
นั้น สามารถมองไดจ้าก 2 มุมมอง ไดแ้ก่ 1) ประโยชนต่์อผูบ้ริโภค 2) ประโยชนต่์อบริษทั (Aaker, 1991) 
     แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ (Service Quality) Parasuraman เช่ือว่าคุณภาพการบริการข้ึนอยู่กับช่องว่าง
ระหวา่งความคาดหวงั และการรับรู้ของผูรั้บบริการเก่ียวกบับริการท่ีไดรั้บจริง ซ่ึงความคาดหวงัของผูรั้บบริการเป็นผล
จากค าบอกเล่าท่ีบอกต่อกนัมา ความตอ้งการของผูรั้บบริการเอง และประสบการณ์ในการรับบริการท่ีผ่านมา รวมถึง
ข่าวสารจากผูใ้ห้บริการทั้งโดยตรงและโดยออ้มส่วนการรับรู้ของผูรั้บบริการเป็นผลมาจากการไดรั้บบริการและการ
ส่ือสารจากผูใ้หบ้ริการไปยงัผูรั้บบริการ ถา้บริการท่ีไดรั้บจริงดีกว่าหรือเท่ากบัความคาดหวงัถือว่าบริการนั้นมีคุณภาพ 
(Parasuraman et al., 1985, 1988) การรับรู้ของผูบ้ริโภค (Consumer Perception) ประกอบด้วย 1) การรู้จักตราสินค้า 
(Brand Awareness) 2) การรับ รู้ ถึ งคุณภาพ  (Perceived Quality) และ  3) ความ เช่ื อมโยงกับตราสินค้า  (Brand 
Associations) (Cobb - Walgren, et al., 1995 อา้งถึงในสุภาภทัร ดิลกไชยชาญวฒิุ, 2547 : 32) 
 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
  ด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ การรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัคุณภาพการบริการเป็นผลลพัธ์ของการประเมินของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการบริการโดยรวมว่ามีความดีเลิศ หรือดีกว่า เหนือกว่าบริการใดๆ ท่ีบุคคลนั้นมีการรับรู้มาและ
คาดหวงัว่าจะเป็นต่อไป โดยมีปัจจยัพ้ืนฐานท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการตัดสินคุณภาพของการบริการมี 10 ด้าน โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดา้นการรับรู้และดา้นการคาดหวงั ไดแ้ก่ ความไวว้างใจได ้การตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ
ของผูใ้ห้บริการ การเขา้ถึงการบริการ ความมีอธัยาศยั การติดต่อส่ือสาร ความน่าเช่ือถือ ความปลอดภยั การเขา้ใจและ
การรู้จกัลูกคา้ และความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Parasuraman 1998, อา้งถึงใน ทศพล พวงทอง, 2550 : 24) ภรณี 
นนทลีนนท ์(2551 : 48) พบวา่ ลูกคา้ธนาคารออมสินมีการรับรู้คุณภาพการบริการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ คือ เม่ือเขา้มา
ใชบ้ริการธนาคารออมสินรู้สึกถึงความมัน่คงปลอดภยั ธนาคารออมสินไดป้รับปรุงตกแต่งสถานท่ีสะอาด สวยงามและ
พนกังานแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบใหม่สวยงามทนัสมยั เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สิริกุล สอนค าแกว้ (2554 : 
48 – 49) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีการรับรู้ตราสินคา้ธนาคารออมสิน ดา้นการซาบซ้ึงต่อคุณภาพ อยู่ในระดบัมาก
ทุกขอ้ คือ เม่ือเขา้มาใชบ้ริการธนาคารออมสินท่านรู้สึกถึงความมัน่คงปลอดภยั ธนาคารออมสินไดป้รับปรุงตกแต่ง
สถานท่ีสะอาดสวยงาม และพนักงานธนาคารออมสินบริการด้วยความถูกต้องรวดเร็ว เป็นต้น และสอดคลอ้งกับ
การศึกษาของ เขมกร เข็มน้อย (2554 : 85) พบว่า คุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในสังกดัสมุทรสาครโดย
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รวมอยู่ในระดบัมาก คือ ท าเลท่ีตั้งของธนาคารสะดวกต่อการมาใชบ้ริการ ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี และ
ธนาคารมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัพร้อมใชบ้ริการ เป็นตน้  
 ด้านการรู้จักช่ือตราสินค้า การรู้จักตราสินค้าเป็นการจดจ าหรือระลึกได้ถึงตราสินค้าของผู ้บริโภค ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัในการสร้างคุณค่าตราสินคา้ เพราะเม่ือผูบ้ริโภคเกิดการรู้จกัตราสินคา้แลว้ ผูบ้ริโภคก็จะเกิด
ความคุน้เคยในตราสินคา้นั้น ท าใหสิ้นคา้เป็นท่ีน่าไวว้างใจ น่าเช่ือถือ และมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล และเป็นเหตุผลหลกั
ในการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากกว่าตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่มีการตระหนกั
ถึงตรามาก่อน (Aaker 1991 อา้งถึงใน สุภาภทัร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547 : 34) เนตรนภา ชินะสกุลชยั (2553 : 31) กล่าว
ว่าวิธีท าให้ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั ไดแ้ก่ สร้างความแตกต่างในตวัสินคา้หรือตรายี่ห้อ ใชค้  าขวญั การใชส้ัญลกัษณ์ การ
ส่ือสารถึงผูบ้ริโภค อาทิ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์หรือการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ การเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรม
ต่างๆ การใชก้ลยุทธ์ขยายตราสินคา้ และการส่งเสริมการขาย เป็นตน้ สุลธา ทองจนัทร์ (2548 : 64) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมี
ความคิดเห็นต่อดา้นการรับรู้ในตราสินคา้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัยอมรับมากทุกขอ้ คือ ผูต้อบแบบสอบถามสามารถ
บอกช่ือตราสินคา้ไดเ้ม่ือเห็นโลโก ้ดอกบวั (สีน ้ าเงิน) ช่ือตราสินคา้ของธนาคารกรุงเทพง่ายต่อการจดจ าและระลึกถึง 
และสามารถจดจ าตราสินคา้ไดจ้ากการเห็นในส่ือต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เต็มสิริ ตั้งจิตสมบูรณ์ 
(2554 : 67) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีการรับรู้ตราสินคา้ธนาคารออมสิน การรู้จกัช่ือตราสินคา้ อยู่ในระดบัมาก คือ 
ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัช่ือและตราสินค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภรณี 
นนทลีนนท ์(2551  : 46) ท่ีพบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสิน มีการรับรู้ตราสินคา้ธนาคารออมสิน ดา้นการรู้จกัตราสินคา้อยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ลกูคา้รู้วา่ตราสญัลกัษณ์ (Logo) ของธนาคารมีรูปเป็นสีทองพ้ืนเป็นสีชมพ ูสีของธนาคารเปล่ียนจาก
สีน ้าเงินเป็นสีทองและชมพ ูและค าขวญัธนาคารออมสิน “มัน่คง จริงใจรับใชป้ระชาชน” เป็นตน้ 

ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า การเช่ือมโยงตราสินคา้ เป็นความสัมพนัธ์ซ่ึงเช่ือมโยงส่ิงต่างๆ ของตราสินคา้เขา้กบั
ความทรงจ าของผูบ้ริโภค ช่วยสร้างทศันคติเชิงบวกใหก้บัตราสินคา้ และกลายเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงความรู้สึกของผูบ้ริโภค
เขา้กบัตราสินคา้นั้นๆ การท่ีผูบ้ริโภคมีความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้จะช่วยสร้างคุณค่าให้กบัตราสินคา้ไดโ้ดยการดึง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตราสินคา้ออกจากความทรงจ า และช่วยสร้างความแตกต่างใหก้บัตราสินคา้ ท าใหผู้บ้ริโภคมีเหตุผลใน
การซ้ือสินคา้ Aaker (1991 อา้งถึงใน สุภาภทัร ดิลกไชยชาญวฒิุ, 2547) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งคืองานวิจยัของ ปาจารีย ์ภทัร
วาณี (2553 : 55, 64) ท่ีพบว่า ความเช่ือมโยงตราสินคา้ของกลุ่มตวัอยา่งในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้
วา่ธนาคารออมสินมีความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารออมสินมีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรับรู้ว่าธนาคาร
ออมสินมีการแจกของท่ีระลึกในวนัเด็กเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยัของ สุลธา ทองจนัทร์ (2548 : 66) และ 
เต็มสิริ ตั้งจิตสมบูรณ์ (2554 : 57) พบว่า ความเช่ือมโยงตราสินคา้ของกลุ่มตวัอย่างในภาพรวมอยู่ในระดบัมากก็จริงแต่ 
ระดบัคุณภาพของสินคา้และคุณค่าท่ีตราสินคา้มอบให้นั้นกลุ่มตวัอย่างรับรู้แตกต่างกนั คือ หากพบเห็นสัญลกัษณ์
หรือโลโก ้สามารถเรียกช่ือตราสินคา้ได ้สามารถเรียกขานช่ือตราสินคา้ไดห้ากพบเห็นตราสินคา้ตามส่ือต่างๆ และ
คุณลกัษณะของสินคา้ ตราธนาคารกรุงเทพ ท าใหท่้านระลึกถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
 
 
 

3. วธิีการศึกษา 
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     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารออสิน ณ ส านกังานใหญ่ มีจ านวนผูใ้ชบ้ริการจ านวน 
266,490 คน (ขอ้มูลจาก : ฝ่ายศูนยข์อ้มูลธนาคารออมสินส่วนกลาง ส านักพหลโยธิน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557) ทั้งน้ี 
ผูวิ้จยัเลือกประชากรส านักงานใหญ่ เน่ืองจากมีอตัราผูใ้ชบ้ริการสูงกว่าสาขาจ านวนมาก โดยก าหนดประชากรท่ีจะ
ศึกษาตามลกัษณะดงักล่าวน้ี เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีตรงตามความตอ้งการของผูวิ้จยั โดยใช้วิธีการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ Krojcie and Morgan (1970) ไดจ้ านวน 384 คน แต่เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดมี้จ านวน
มากและมีขอ้จ ากดัในดา้นเวลาท่ีไม่เพียงพอ ผูศึ้กษาจึงมีความประสงคใ์นการลดขนาดกลุ่มตวัอย่างลง จากเดิม 384 คน 
ลดลงเหลือเพียง 200 คน และ การประมาณการค่าสัดส่วนของประชากรท่ีเปล่ียนไปนั้น กลุ่มตวัอย่างจึงมีระดบัความ
คลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึนเป็น +6.93% อนัจะท าให้ความน่าเช่ือถือของงานวิจยัลดนอ้ยลง วิธีท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือ การเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) เน่ืองจากเป็นการวิจยัเก่ียวกบัองคก์ร ประชากรประกอบดว้ยหลาย
กลุ่มย่อยท่ีเช่ือว่าแต่ละกลุ่มย่อยน้ีจะใหข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนั วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัจะท าการแจกแบบสอบถาม
ด้ ว ย ต น เ อ ง  โ ด ย ก า ร แ จ ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ ห้ กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 
สอบถามขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดย
เป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed – Ended Questionnaire) จ านวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 2 สอบถามพฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ ไดแ้ก่ วนัท่ีมาใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ และจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อเดือน 
โดยเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed – Ended Questionnaire) จ านวน 3 ขอ้ และส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัการ
รับรู้คุณค่าตราสินค้าของผูใ้ช้บริการธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน จ านวน 33 ข้อ โดยใช้
เคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scales) 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แ ก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้ Factor 
Analysis เป็นเคร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ประมวลผลในการศึกษาคร้ังน้ีดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
 ผลการศึกษาและอภิปรายตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. จากการศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ 
ดงัน้ี 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 35 - 45 ปี มีอาชีพคา้ขาย/
เจา้ของกิจการ มีการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่ามีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท 
  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มาใชบ้ริการวนัจนัทร์ ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ
ระหวา่ง 08.30 - 10.30 น. ใชบ้ริการ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน 
 ด้านการรู้จกัช่ือตราสินค้า พบวา่ กลุ่มตวัอย่างรู้จกัช่ือตราสินคา้ โดยอนัดบัแรก คือ หากพูดถึงสลาก ท่านจะระลึกถึง
ธนาคารออมสิน อนัดบัสอง เม่ือท่านเห็นร่มสนามสีชมพู ท่านจะระลึกถึงธนาคารออมสิน อนัดบัสาม คือหากพดูถึงการ
ออมเงิน ท่านจะระลึกถึงธนาคารออมสิน 
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  ด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้คุณภาพการบริการ โดยอนัดบัแรกคือ พนกังานแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย อันดับสองคือพนักงานพูดจาสุภาพ อันดับสาม คือการให้บ ริการมีความถูกต้องแม่นย  า 
มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการ 
 ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเช่ือมโยงตราสินคา้ โดยอนัดบัแรกคือ ธนาคารออมสินสามารถ
รักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีไดอ้ย่างต่อเน่ือง อนัดบัสองคือ สลากออมสินเป็นการออมทรัพยล์กัษณะพิเศษท่ีสร้างความมัน่คง
และมอบโชคใหแ้ก่ลกูคา้ อนัดบัสามคือ ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ 
  2. จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบย่อยของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน
ส านักงานใหญ่  พบว่า สามารถจัดกลุ่มของข้อค าถามข้ึนเป็น Factor ทั้ งหมด 3 Factor ดังน้ี  Factor 1 คือ ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ, Factor 2 คือ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ Factor 3 คือ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
 จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างกับกลุ่ม 3 Factor ด้วย One – Way 
ANOVA พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Factor 2) 
ท่ีแตกต่างกนั ส่วนอายุ อาชีพ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรู้จกัช่ือตราสินคา้ 
(Factor 2)  และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Factor 3) ท่ีแตกต่างกนั ส่วนรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณค่าท่ี
แตกต่างกนัทุกดา้น 
 จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ กับ
กลุ่ม 3 Factor ด้วยวิธี One – Way ANOVA พบว่า วนัท่ีมาใชบ้ริการบ่อยท่ีสุดและช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั
มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าธนาคารออมสิน ด้านกระบวนการให้บริการ (Factor 1) และด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Factor 3) ท่ีแตกต่างกนั ส่วนจ านวนคร้ังการใชบ้ริการต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ธนาคารออมสิน 
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Factor 2) ท่ีแตกต่างกนั 
      

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
 สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ 
 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้คุณภาพการบริการในทางท่ีดี  ซ่ึงคุณภาพการ
บริการสามารถสร้างความพอใจและความจงรักภกัดีให้ลูกคา้ การให้บริการอย่างมีคุณภาพย่อมท าให้ลูกคา้ติดใจและ
รู้สึกพอใจตอ้งการมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป ดงันั้น ธนาคารผูใ้หบ้ริการตอ้งรักษาคุณภาพการบริการไวใ้หดี้เสมอ และ
ตอ้งมีการพฒันาการบริการใหมี้คุณภาพยิ่งๆ ข้ึนไป 
 ปัจจัยด้านการรู้จกัช่ือตราสินค้า ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัช่ือและตราสินคา้อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงการท่ีผูบ้ริโภครู้จกัช่ือ
ของสินคา้เป็นบนัไดขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่การรับรู้เก่ียวกบัลกัษณะ รูปร่าง คุณสมบติั คุณประโยชน์ และวิธีการใชข้อง
สินคา้ ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้ในสินคา้ เพราะฉะนั้นการท่ีผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึงเป็นอย่างดี
สินคา้นั้นกจ็ะมีโอกาสท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือในท่ีสุด 
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 ปัจจัยด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า ผูต้อบแบบสอบถามมีการการเช่ือมโยงตราสินคา้ในระดบัมาก โดยส่ิงท่ีตราสินคา้
น าเสนอทั้งในเร่ืองคุณภาพของการบริการ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ การสร้างตราสินคา้ท่ี
โดดเด่น มีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจน สามารถท าใหม้ากความเช่ือมโยงของตราสินคา้ กบัตวัสินคา้มีความเข็มแข็งมากข้ึน ท า
ใหก้ารรับรู้มูลค่าตราสินคา้สูงข้ึนดว้ย ซ่ึงจะส่งผลใหผู้ป้ระกอบการไดเ้ปรียบคู่แข่ง เม่ือท าการส่ือสารทางการตลาด ไม่
วา่จะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงมูลค่าตราสินคา้ไดร้วดเร็ว และท าใหต้ดัสินใจซ้ือ
ตราสินคา้ท่ีมีอยูใ่นใจไดง่้ายข้ึน 
 2. เพ่ือเพ่ือสร้างตวัวดัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ธนาคารออมสิน ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ 
 Factor 1 ด้านกระบวนการให้บริการ ประกอบดว้ย พนักงานให้ค าแนะน าและตอบขอ้ซักถามได ้พนักงานเขา้
ใจความตอ้งการของลูกคา้ พนักงานมีความรู้ความช านาญในการบริการ พนักงานมีความน่าเช่ือถือ พนกังานมีความ
รวดเร็วในการใหบ้ริการ พนกังานพูดจาสุภาพ พนกังานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย การใหบ้ริการมีความถูกตอ้งแม่นย  า มี
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ อาทิ โทรทศัน ์วิทยุ นิตยสาร เป็นตน้ มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไวว้างใจได ้
อาทิ มีกลอ้งวงจรปิด และมีพนกังานรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการให้บริการ 
อาทิ เคร่ืองฝากเงิน – ถอนเงิน และเคร่ืองปรับสมุด เป็นตน้ และธนาคารมีการออกผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพ่ือ
ตอบสนองผูใ้ชบ้ริการอยูเ่สมอ 
 Factor 2 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ประกอบดว้ย ท่านรู้จกัตราสัญลกัษณ์ของธนาคารออมสิน 
สีชมพูและสีทองเป็นสีหลกัของธนาคารออมสิน ตน้ไทรเป็นส่วนหน่ึงของตราสญัลกัษณ์ธนาคารออมสิน เม่ือท่านเห็น
ร่มสนามสีชมพ ูท่านจะระลึกถึงธนาคารออมสิน หากพูดถึงสลาก ท่านจะระลึกถึงธนาคารออมสิน หากพูดถึงสินเช่ือตา
มนโนบายรัฐบาล อาทิ สินเช่ือธนาคารประชาชน ท่านจะระลึกถึงธนาคารออมสิน สลากออมสินเป็นการออมทรัพย์
ลกัษณะพิเศษท่ีสร้างความมัน่คงและมอบโชคใหแ้ก่ลกูคา้ ธนาคารออมสินสามารถรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดี ไดอ้ย่างต่อเน่ือง
ยาวนาน ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ หากพดูถึงการออมเงิน ท่านจะระลึกถึงธนาคาร
ออมสิน และมีผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีหลากหลายไวบ้ริการ 
  Factor 3 ด้านการส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย มีการมอบกระปุกออมสินเป็นของท่ีระลึกใหแ้ก่ผูฝ้ากเงินหรือเปิด
บญัชีเงินฝากในวนัเด็กแห่งชาติ มีการจดักิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติเป็นประจ าทุกปี มีการส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกเพศทุก
วยัและทุกสาขาอาชีพประหยดัและรู้จกัเกบ็ออมอยา่งถกูวิธี มีการจดัโครงการธนาคารโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมการออมและ
สร้างวินยัทางการเงินใหแ้ก่เด็กและเยาวชน ธนาคารออมสินเปิดด าเนินการมานานกว่า 100 ปีมีการแจกกระปุกออมสิน
เป็นของท่ีระลึกให้แก่ผูฝ้ากเงินหรือเปิดบญัชีเงินฝากในวนัออมแห่งชาติ (31 ตุลาคม ของทุกปี) และมีการจดักิจกรรม
เพ่ือรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 ด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ ควรปรับปรุงในเร่ืองของการให้บริการท่ีมีความรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและเป็นการสร้างคุณภาพท่ีลูกคา้รับรู้ได ้ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บความสะดวกและพึงพอใจต่อ
การใช ้บริการและส่งผลดีต่อองคก์รท่ีใหบ้ริการ 
 ด้านการรู้จักช่ือตราสินค้า ควรปรับปรุงในการติดต่อส่ือสารโดยใช้กิจกรรมทางการตลาด อาทิ การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโทรทศัน ์วิทย ุนิตยสาร เป็นตน้ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถเช่ือมโยงสัญลกัษณ์กบัตราสินคา้ได ้ซ่ึง
การรู้จกัตราสินคา้เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการสร้างคุณค่าตราสินคา้ เพราะเม่ือผูบ้ริโภคเกิดการรู้จกัตราสินคา้แลว้ 
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ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความคุน้เคยในตราสินคา้นั้น ท าให้สินคา้เป็นท่ีน่าไวว้างใจ น่าเช่ือถือ และมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล 
และเป็นเหตุผลหลกัในการตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือตราสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากกว่าตราสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคไม่มีการตระหนกัถึงตรามาก่อน 
 ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า ควรสร้างตราสินค้าเพ่ือให้มีสัญลักษณ์ท่ีมีการความหมายท่ีมีรูปแบบการส่ือสารท่ี 
จูงใจ โดยเนน้ท่ีภาพลกัษณ์ขององคก์รซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัช่ือเสียงของบริษทัหรือผูผ้ลิตสินคา้นั้นๆ และเป็นส่ิงส าคญัต่อ
การด าเนินธุรกิจดา้นต่างๆ เพราะจะเก่ียวโยงไปถึงการสนบัสนุนการด าเนินงาน ซ่ึงภาพลกัษณ์ท่ีดีจึงช่วยส่งเสริมใหก้าร
ด าเนินงานขององคก์รหรือธุรกิจใหบ้รรลุเป้าหมายได ้
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บทคดัย่อ 
      การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการดา้นการแพทยข์อง
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงย่านสุขุมวิท 2) ศึกษาการแบ่งกลุ่มผูม้ารับบริการดา้นการแพทย ์ของโรงพยาบาลเอกชน
แห่งหน่ึงยา่นสุขมุวิท โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในการ
วดัระดบัความเห็นของการมาใชบ้ริการ ไดร้วบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูม้าใชบ้ริการ จ านวน200 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิธีการเลือกตวัอย่างแบบ แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติคือ Cluster Analysis พบว่า การแบ่งกลุ่ม สามารถแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม โดย ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง สถานภาพโสด/หมา้ย/แยกกนัอยู่/หย่าร้าง การศึกษาระดบัปริญญาตรีอาชีพพนกังานบริษทั และมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,001–40,000 บาทโดยใหค้วามส าคญักบัเก่ียวกบัการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก,การไดรั้บ
สิทธิพิเศษในการตรวจรักษาโรคและการมีเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั 
ค าส าคัญ:พฤติกกรมการใช้บริการ, ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ, การแบ่งกลุ่ม 

Abstract 
      The purpose of this research are to study 1) analyze service behavior of medical clients at a hospital on Sukhumvit 
Road 2) to classify medical clients by using service behavior and service marketing mix to evaluate the satisfaction of 
the service. In the process, the data was collected from 200 clients by using questionnaires and choosing samplings by 
Stratified Sampling. The data was then analyzed by Cluster Analysis, and it was found that there are three types of 
medical clients. Most of them are female, with the status of single, divorced, bereaved or separated. They graduated in 
Bachelor’s Degree and work in companies, with the estimated salary of 20,001-40,000  Baht per month. Moreover, 
these clients give priority to medical examination as well as the privilege of medical checkup with high-technology 
medical instruments.      
 

 Keywords: service behavior, factors in service marketing mix, classification 
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1. บทน า 
      ปัจจุบนัมีผูม้ารับบริการดา้นการแพทยท่ี์โรงพยาบาลแห่งน้ี เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการมารับการรักษา
หรือการตรวจสุขภาพ จากจ านวนลูกคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละวนัอาจท าให้การดูแลลูกคา้ไดไ้ม่ทัว่ถึง ก่อให้เกิดปัญหา
การร้องเรียนของลูกคา้ ระยะเวลาการรอรับบริการนาน การไม่ไดรั้บความสะดวกสบาย และการไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจ
ใส่จากบุคลากรของโรงพยาบาล ตลอดจนปัญหาต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาโดยไม่ไดค้าดการณ์ไวล่้วงหนา้ ซ่ึง
ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลท่ีมีประวติัโดดเด่นดา้นการบริการท่ีดีเยี่ยมคุณภาพการบริการจึง
เป็นส่ิงส าคัญในงานบริการ ดังนั้ นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงมี
ความส าคญัและจ าเป็นท่ีสุดในงานบริการ โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีเขา้มารับ
บริการดา้นการแพทยแ์ละเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูม้ารับบริการดา้นการแพทย ์โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกกรมการใชบ้ริการ 
และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในการวดัระดบัความเห็นของการมาใชบ้ริการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 1) ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ ของกลุ่มลูกค้ากลุ่มต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้เหมาะสม 2)ท าให้ทราบถึงลกัษณะของกลุ่มลูกคา้กลุ่มต่างๆ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นแนวทางในการพฒันา 
ปรับปรุง งานบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริการ ใหผู้ม้ารับบริการเกิดความพอใจมากท่ีสุด 
      

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
       ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา (2557:12) การบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน ์หรือความพึงพอใจท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือ
เสนอขาย หรือกิจกรรมท่ีจดัไวใ้หซ่ึ้งจะเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้  
       Lovelock and Wright (2546:4) ใหค้ านิยามค าวา่ “บริการ” ได ้2 นิยาม คือ “บริการเป็นปฏิกิริยาหรือการปฏิบติังาน
ท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอใหก้บัฝ่ายอ่ืน แมว้า่กระบวนการอาจผกูพนักบัตวัสินคา้กต็าม แต่ปฏิบติัการกเ็ป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นจบั
ตอ้งไม่ได”้และ“บริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสร้างคุณค่าและจดัหาคุณประโยชน ์ใหแ้ก่ลกูคา้ในเวลาและสถานท่ี
เฉพาะแห่งอนัเป็นผลมาจากการท่ีผูรั้บบริการหรือผูแ้ทนน าเอาความเปล่ียนแปลงมาให้” 
Kotler(2003:444) การบริการคือการกระท าหรือกระบวนการผลิตใดๆท่ีฝ่ายหน่ึงน าเสนอต่ออีกฝ่ายหน่ึงซ่ึง เป็นส่ิงท่ีไม่
สามารถจบัตอ้งไดแ้ละไม่เกิดผลในความเป็นเจา้ของ โดยกระบวนการนั้นอาจจะเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ทางกายภาพหรือไม่
กไ็ด ้
      ศิริวรรณ  เสรีรัตนแ์ละคณะ (2541) อา้งถึงทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดบริการ ของPhilip Kotlerไวว้า่เป็นแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตลาดบริการ(Service Marketing Mix)หรือ7Ps โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงซ่ึงสนองต่อความตอ้งการและความจ าเป็นของมนุษยไ์ด ้คือ ส่ิงท่ีผูข้ายส่งมอบ
ใหแ้ก่ลกูคา้อาจจะเป็นผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไดห้รือจบัตอ้งไม่ไดด้งันั้นผลิตภณัฑจึ์งอาจหมายถึง สินคา้ บริการ ท่ีลกูคา้
ไดรั้บประโยชนแ์ละคุณค่าจากผลิตภณัฑน์ั้นๆ ในดา้นการใชบ้ริการโรงพยาบาลถือเป็นผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ไดก้ารท่ี
จะท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการจึงตอ้งสร้างและน าเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือท่ีจะเป็นสัญลกัษณ์แทน
การบริการ 
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      2 ดา้นราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีก าหนดมลูค่าของผลิตภณัฑห์รือคุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน ราคาถือเป็น
ตน้ทุนของลูกคา้ท่ีลูกคา้จะตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ ดงันั้นความเหมาะสมของราคาในตวัสินคา้และ
บริการกบัคุณค่าท่ีผูใ้ชบ้ริการหรือลูกคา้ไดรั้บควรมีความสัมพนัธ์กนัลูกคา้จึงมกัจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) 
กบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาของสินคา้หรือบริการลกูคา้กจ็ะตดัสินใจซ้ือ  
      3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ท าเล ท่ีตั้งหรือสถานท่ี ท่ีใชใ้นการน าเสนอส าหรับใชใ้นการขายหรือ
เพ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการไปยงัลกูคา้ตลอดจน ความยากง่ายในการเขา้ถึงสินคา้และบริการ ช่องทางการจดั
จ าหน่ายยงัรวมถึงการติดต่อส่ือสาร การน าเสนอช่องทางการขายสินคา้และบริการซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลกูคา้ในการ
มาซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ  
      4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลของสินคา้หรือบริการระหว่าง
ผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการกบัลกูคา้ เพ่ือชกัจูงหรือโนม้นา้วใจใหเ้กิดทศันคติท่ีดี และพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการของลูกคา้ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารการตลาดบริการในการส่งเสริมการตลาดซ่ึงเคร่ืองมือน้ี เรียกว่า 
ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด(Promotion Mix) มี 4 แบบดว้ยกนัคือ 
4.1.การโฆษณา (Advertising)  
4.2.การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling 
4.3.การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
4.4.การประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Public Relation) 
      5 ดา้นบุคคล (People) หมายถึง บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสนอสินคา้และบริการ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
ลกูคา้ ไม่วา่จะเป็น ดา้นบุคลิกภาพ ทศันคติ และพฤติกรรมของพนกังาน ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกฝน การอบรม 
การจูงใจ ใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดงันั้นบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความคิด
ริเร่ิม สามารถแกไ้ขปัญหาได ้จะสร้างค่านิยมท่ีดีใหก้บัองคก์ร 
      6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลกูคา้ 
เป็นการสร้างคุณภาพโดยรวม เพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายท่ีสะอาดเรียบร้อย การเจรจาท่ี
สุภาพอ่อนโยน และการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว รวมถึงผลประโยชนต่์างๆท่ีลกูคา้ควรไดรั้บ 
      7 ดา้นกระบวนการในการท างาน (Process)  หมายถึง ขั้นตอนการใหบ้ริการเพ่ือส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการกบั
ลกูคา้ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและการปฏิบติังานในดา้นการบริการ เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความ
ประทบัใจในการมาใชบ้ริการรวมถึงเกิดความภกัดีในตราสินคา้ 
 
ทฤษฎีการตลาดบริการ (Service Marketing) 
 
      ฉัตยาพร เสมอใจ (2549:15) การตลาดบริการ หมายถึง กระบวนการในการวางแผน (Planning) การบริหาร
แนวความคิด (Concept)การตั้งราคา (Pricing) การจดัจ าหน่าย (Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ส าหรับบริการเพ่ือก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนท่ีสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร และตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูซ้ื้อ และ ผูใ้ช ้
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ลกัษณะเฉพาะของการบริการนั้นมีลกัษณะเฉพาะ 5 ประการ ดงัน้ี  
1.ความไม่มีตวัตนบริการไม่สามารถมองเห็นจบัตอ้งและสมัผสัไม่ไดบ้ริการไม่สามารถแบ่งแยกเป็นช้ินไดเ้หมือนสินคา้ 
2.ความแยกจากกนัไม่ไดร้ะหวา่งผูใ้หบ้ริการและลูกคา้ผูรั้บบริการเน่ืองจากโดยทัว่ไปการบริการมกัจะถูกผลิตและ
บริโภคในระยะเวลาเดียวกนัโดยลกูคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อบริการมกัจะตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตบริการนั้นดว้ย ในช่วง
เวลาของการใหบ้ริการนั้น  
3.การบริการไม่สามารถเกบ็รักษาไวไ้ดห้ากไม่มีลกูคา้มาใชบ้ริการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง พนกังานท่ีใหบ้ริการกจ็ะ
วา่งงานเกิดการสูญเสียค่าใชจ่้ายในดา้นแรงงานโดยเปล่าประโยชน ์ 
 4.ความตอ้งการท่ีไม่แน่นอนของลูกคา้ความตอ้งการใชบ้ริการของลกูคา้ข้ึนลงอยูเ่สมอการใหบ้ริการนั้นจ านวนลกูคา้
ท่ีมาใชบ้ริการจะมากหรือนอ้ยต่างกนัข้ึนกบัช่วงเวลาและความไม่แน่นอนกเ็กิดไดจ้ากหลายสาเหตุเช่นพนกังานท่ี
ใหบ้ริการเวลาท่ีใหบ้ริการ สถานท่ีท่ีใหบ้ริการ และวิธีการในการใหบ้ริการ 
5.ความแตกต่างของการบริการในแต่ละคร้ังหมายถึงความแตกต่างในดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ เน่ืองจากการบริการ
ตอ้งอาศยัคนหรือพนกังานในการใหบ้ริการเป็นส่วนใหญ่จึงไม่สามารถควบคุมได ้
 
2.2 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
      กมนวรรณ มัน่มาก และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556)  ศึกษาเร่ือง “คุณภาพการบริการต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล”  โดยมีวตัถุประสงค์“ เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างกนัของ
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการรับรู้คุณภาพของ
ผูรั้บบริการ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix หรื อ 4P’s) กบัการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาล
เอกชน “ผลการวิจยัพบว่า “ กลุ่มตวัอย่างสวนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง20-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี
อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีสถานภาพโสด สิทธิการรักษาประกนัสังคม มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001-
30,000 บาท โดยกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ให้ความส าคญัมากท่ีสุดในดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจไดก้บัการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือให้
พร้อมใช ้ดา้นความน่าเช่ือถือไดก้บัเจา้หน้าท่ีมีอธัยาศยัท่ีดี ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการกบัสภาพแวดลอ้ม
สวยงามมีระเบียบดา้นการเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจกบัเจา้หนา้ท่ีแจง้ขอ้มูลอย่างครบถว้นดา้นการตอบสนองต่อ
ผูรั้บบริการกบระบบการบริการมีความรวดเร็วส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในดา้น
ผลิตภณัฑก์บัรูปแบบการบริการมีคุณภาพ ดา้นราคาการรับบริการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต ดา้นการจดัจ าหน่ายกบัการ
ตกแต่งสถานท่ีสวยงาม ดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัส่วนลดและโปรโมชันพิเศษ ส าหรับการตดัสินใจใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชน ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดกบัความเช่ือวา่เลือกรับบริการไดถ้กูตอ้ง” 
 

3. วธิีการศึกษา 
1.ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมารับบริการดา้นการแพทยข์องโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง
ย่านสุขุมวิท ทั้งหมดจ านวน701,282 คน โดยไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and 
Morgan (1970) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือนเท่ากบั±0.05% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 384 คน 
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แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูวิ้จยัจึงลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 200 คน ดงันั้นจะไดร้ะดบัความคลาด
เคล่ือนท่ี±6.92% 
 

2.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1. ผูวิ้จยัไดเ้ลือกการเลือกตวัอย่างแบบ แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างของลูกค้าผูม้าใช้
บริการของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงยา่นสุขมุวิท โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนของผูม้าใชบ้ริการทั้งหมด  
2. ผูวิ้จยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแจกแบบสอบถาม จ านวน 200ชุด  
3. เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม ตามวนัและเวลา ท่ีก าหนด 
4. ท าการตรวจสอบความครบถว้นและความสมบรูณ์ของแบบสอบถามดว้ยตวัเอง 
5. น าแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด มาบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 

3.การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

เคร่ืองมือทางสถิติท่ีผูว้ิจยัน ามาใชว้ิเคราะห์คือ Cluster Analysis ,Chi-Square Test และ 0ne-Way Anova ดงัน้ี 
1. ก าหนดตวัแปรย่อยเชิงปริมาณ ท่ีจะใชใ้นการแบ่งกลุ่มเชิงปริมาณเพ่ือพิจารณาค่าส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ือน าไปวิเคราะห์ขอ้มลู 
2. การก าหนดวิธีการวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างส่ิงท่ีตอ้งการแบ่งกลุ่มและท าการแปลงขอ้มูลให้เป็นค่ามาตรฐาน Z 
Scoreเพ่ือป้องกนัปัญหาการใชม้าตรวดัค าตอบท่ีต่างกนั ส าหรับแต่ละค าถาม 
3. ท าการแบ่งกลุ่ม 2 ขั้นตอน คือ Hierarchical เพ่ือเลือกจ านวนกลุ่ม และ Partitioningเพ่ือจ าแนกคนลงในกลุ่มยอ่ย 
4. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของค าถามดา้นจิตวิทยาและดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีไดจ้ากแต่ละ
กลุ่มยอ่ย (Clusters) 
5. อธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มย่อยท่ีตอ้งน าขอ้มูลส่วนบุคคลมาช่วยในการแปรผล รวมทั้งตั้งช่ือกลุ่ม
ยอ่ย 
6. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการเพ่ือดูว่าแต่ละกลุ่มย่อย(Clusters)มี
ความแตกต่างกนัในเร่ืองใดบา้ง 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือ Cluster Analysis เพ่ือใชแ้บ่งกลุ่มผูม้าใชบ้ริการออกเป็นกลุ่มย่อยๆตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึน
ไปซ่ึงในแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชเ้คร่ืองมือ Cluster Analysis ดว้ยวิธีK-Mean จ าแนกผูต้อบแบบสอบถามลงในกลุ่มยอ่ย 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1337  
 
 

           ตารางที่1  แสดงร้อยละและจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่มย่อย(Clusters) 
 

กลุ่มย่อย                             จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม                     คิดเป็น(ร้อยละ) 

 

      1                                                                57                                                                   28.50 
      2                                                              121                                                                   60.50 
      3                                                                22                                                                   11.00 
   รวม                                                             200                                                                  100.00 
 

      จากตารางท่ี1  พบว่า จากกราฟ Dendogram และกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงค่า Agglomeration 
Coefficient  สามารถจ าแนกผูต้อบแบบสอบถามลงในกลุ่มย่อย(Clusters)ได ้3กลุ่ม โดย กลุ่มท่ี1 มีจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถาม 57คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 กลุ่มท่ี2 มีจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 และ
กลุ่มท่ี3 มีจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม22 คน คิดเป็นร้อยละ11.00 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด200 คน 

 

          ตารางที่2  แสดงลกัษณะของกลุ่มย่อย(Clusters) 

 

กลุ่มย่อย(Clusters) 1                                                                                ลกัษณะ 
 

 

        ดา้นผลิตภณัฑ ์                            -เลือกใชบ้ริการเพราะแพทยท่ี์ท าการรักษามีความเช่ียวชาญ และความสามารถ 
                                                           เฉพาะทาง ช่ือเสียงของโรงพยาบาล การมีศูนยบ์ริการทางการแพทยเ์ฉพาะทาง 
                                                           เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั มาตรฐานการรับรอคุณภาพของโรงพยาบาล 
      ดา้นราคา                                    - เลือกใชบ้ริการเพราะราคาค่าตรวจดว้ยเคร่ืองมือทางการแพทย ์ราคาค่าแพทย ์ 
                                                           ราคาของหอ้งพกัและค่าใชจ่้ายโดยรวมของการมารับบริการมีความเหมาะสม 
      ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย            - เลือกใชบ้ริการเพราะ ท าเล ท่ีตั้งของโรงพยาบาล ความสะดวกในการเดินทาง 
                                                           การมีรถฉุกเฉินไวบ้ริการ และการไดรั้บความสะดวกส าหรับท่ีจอดรถ 
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 ตารางที่3  แสดงลกัษณะของกลุ่มย่อย(Clusters) ( ต่อ) 

กลุ่มย่อย(Clusters)  1                                                                               ลกัษณะ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด                -เลือกใชบ้ริการเพราะ ส่วนลดค่าตรวจดว้ยเคร่ืองมือทางการแพทย ์การไดรั้บ 
                                                          สิทธิพิเศษในการตรวจรักษาโรค การจดักิจกรรมและแคมเปญพิเศษ การ 
                                                          โฆษณาทางโทรทศันแ์ละการไดรั้บข่าวสาร ผา่นโซเช่ียล เน็ตเวิร์ค 
ดา้นบุคคล                                       - เลือกใชบ้ริการเพราะ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานยกมือไหวแ้ละกล่าวทกัทายดว้ย 
                                                         ความสุภาพ อ่อนโยน จดจ ารายละเอียดได ้ตอบสนองความตอ้งการได ้และให ้ 
                                                         ความช่วยเหลือโดยไม่ตอ้งร้องขอ มีความรู้ในการใหค้ าอธิบาย ขั้นตอนและ 
                                                         วิธีการตรวจ 
 ดา้นกายภาพ                                  - เลือกใชบ้ริการเพราะการตกแต่งสถานท่ีต่างๆมีความสวยงามและดึงดูดใจ   
                                                         บรรยากาศภายในโรงพยาบาลมีความสงบ  หอ้งน ้ามีความสะอาดเป็นอยา่งมาก 
                                                         ร้านคา้,ร้านอาหาร สถานท่ีนัง่รอรับบริการ มีไวบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
ดา้นกระบวนการ                           - เลือกใชบ้ริการเพราะไดท้ราบถึงขั้นตอนการรักษาของแพทยก่์อนท าการรักษา 
                                                        ไดรั้บค าแนะน าก่อน-หลงัการรักษาและรับทราบถึงผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดรั้บ  
                                                         การ ดูแลเป็นอยา่งดีในระหวา่งท าการรักษา ขั้นตอนในการรับยา ช าระเงิน มี 
                                                         ความรวดเร็วและถกูตอ้ง 
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ตารางที่4  แสดงลกัษณะของกลุ่มย่อย(Clusters) ( ต่อ) 

  กลุ่มย่อย(Clusters) 2                                                                                ลกัษณะ 

 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์                           -เลือกใชบ้ริการเพราะแพทยท่ี์ท าการรักษามีความเช่ียวชาญและความสามารถ เฉพาะ 
                                                     ทาง ช่ือเสียงของโรงพยาบาลเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนั สมยัมาตรฐานการรับรอง 
                                                     คุณภาพของโรงพยาบาล 
 ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย             -เลือกใชบ้ริการเพราะท าเล ท่ีตั้งของ ความสะดวกในการเดินทาง การมีรถรับ-ส่งตาม 
                                                     สถานท่ีต่างๆ การมีรถฉุกเฉินไวบ้ริการ และการไดรั้บความสะดวกส าหรับ ท่ีจอดรถ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด          -เลือกใชบ้ริการเพราะการไดรั้บส่วนลดค่าตรวจดว้ยเคร่ืองมือทางการแพทย ์การ  
                                                    ไดรั้บสิทธิพิเศษ ในการตรวจรักษาโรค การจดักิจกรรมและแคมเปญพิเศษ การไดรั้บ 
                                                    ขอ้มลูข่าวสารผา่นโซเช่ียลเน็ตเวิร์ค 
ดา้นบุคคล                                  -เลือกใชบ้ริการเพราะเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานยกมือไหวแ้ละกล่าวทกัทายดว้ยความสุภาพ   
ดา้นกายภาพ                               -เลือกใชบ้ริการเพราะการตกแต่งสถานท่ีต่างๆมีความสวยงามและดึงดุดใจ  
ดา้นกระบวนการ                       -เลือกใชบ้ริการเพราะทราบถึงขั้นตอนการรักษาของแพทย ์ก่อนท าการรักษาไดรั้บ 
                                                    ค าแนะน าก่อน-หลงัการรักษาและรับทราบถึงผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
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ตารางที่5  แสดงลกัษณะของกลุ่มย่อย(Clusters) ( ต่อ) 

  กลุ่มย่อย(Clusters)  3                                                                                ลกัษณะ 

 

ดา้นราคา                                      - เลือกใชบ้ริการเพราะราคาค่าตรวจดว้ยเคร่ืองมือทางการแพทย ์ราคาค่าแพทย ์
                                                       ราคาค่ายาและค่าใชจ่้ายโดยรวมของการมารับบริการมีความเหมาะสม 
ดา้นบุคคล                                      -เลือกใชบ้ริการเพราะเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใหค้วามช่วยเหลือโดยไม่ตอ้งร้องขอ 
 ดา้นกายภาพ                                 -เลือกใชบ้ริการเพราะบรรยากาศภายในโรงพยาบาลมีความสงบ  หอ้งน ้ามีความ 
                                                        สะอาด, ร้านคา้,ร้านอาหาร สถานท่ีนัง่รอรับบริการ มีไวบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
ดา้นกระบวนการ                           -เลือกใชบ้ริการเพราะการ ดแูลเป็นอยา่งดีในระหวา่งท าการรักษา ขั้นตอนในการ 
                                                        รับยา ช าระเงิน มีความรวดเร็วและถกูตอ้ง 
 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
             ผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.0 มีอายุไม่เกิน 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 
60.0 มีสถานภาพโสด/หมา้ย/แยกกนัอยู่/หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 54.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.0  
มีอาชีพพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 52.5 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001–40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
55.0  มาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลดว้ยสาเหตุ ไดรั้บอุบติัเหตุ/มีปัญหาเก่ียวกบักระดูก,ขอ้/ปรึกษาการมีบุตร/แพทยน์ดั/
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 58.0  เป็นลูกคา้ของโรงพยาบาลไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.0 ความถ่ีของการมาใช้บริการท่ี
โรงพยาบาล เดือนละคร้ัง/3เดือนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ42.0 ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการอยู ่ระหว่าง 07.00-12.59 น.คิดเป็นร้อย
ละ 44.0 ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังของการมาใชบ้ริการโดยเฉล่ียอยู่ระหว่าง 5,001บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 66.5 และระยะเวลา
ในการรอรับบริการโดยเฉล่ียประมาณ 21 นาทีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 78.0 ดา้นจิตวิทยา กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั ดา้น
การส่งเสริมการตลาด คือ การไดรั้บสิทธิพิเศษในการตรวจรักษาโรค มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.66  ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ การมี
เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ การมีรถฉุกเฉินไวบ้ริการใน
กรณีเร่งด่วนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 ด้านกระบวนการ คือ การได้รับค าแนะน าก่อน-หลงัการรักษาและรับทราบถึง
ผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการรักษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ดา้นบุคคล คือ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานยกมือไหวแ้ละกล่าว
ทกัทายดว้ยความสุภาพ อ่อนโยน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ดา้นกายภาพ คือการตกแต่งสถานท่ีต่างๆภายในโรงพยาบาลมี
ความสวยงามและดึงดูดใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 และดา้นราคา คือราคาค่าตรวจดว้ยเคร่ืองมือทางการแพทยมี์ความ
เหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06  สามารถแบ่งกลุ่มผูม้ารับบริการดา้นการแพทย ์ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 
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ข้อเสนอแนะ 

       จากผลการศึกษาผูวิ้จยั พบว่า กลุ่มลูกคา้ Loyalty ลกูคา้กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของโรงพยาบาลท่ีจะตอ้งท ากล

ยทุธ์ทางการตลาด โดยการใหล้กูคา้กลุ่มน้ีเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลโดยการเป็นลกูคา้ วี ไอ พีพิเศษ  ทางโรงพยาบาล

จะจดักลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีโดยดูจากความถ่ีของการมาใชบ้ริการ,จ านวนค่ารักษาพยาบาลท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละคร้ัง ตลอดจน

พฤติกรรมการมาใชบ้ริการอ่ืนๆท่ีลูกคา้ตอ้งมาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลเป็นประจ า ลูกคา้จะไดรั้บสิทธิประโยชน์พิเศษ

ต่างๆมากมายจากการเป็นลูกคา้ วี ไอ พี พิเศษ การให้ลูกคา้สะสมแตม้จากยอดของค่าใชจ่้ายเพ่ือน าไปใชเ้ป็นส่วนลด

หรือการให้ของสมนาคุณแก่ลูกคา้อาทิเช่น การไดรั้บโปรแกรมการตรวจดว้ยเคร่ืองมือทางการแพทย ์ ลูกคา้กลุ่มน้ี

จะตอ้งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในทุกขั้นตอนของการเข้ามาใช้บริการท่ีโรงพยาบาล และต้องไดรั้บความสะดวก 
รวดเร็ว ถกูตอ้งในการใหบ้ริการ   
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเข้าร่วมชุมชนตราสินค้าออนไลน์ของแฟนบอลสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
Factors Affecting Fans to Join Online Brand Community  

of Buriram United Football Club 
สุกติิ์ วฒันไวฑูรย์ชัย1  และ ธงชัย ศรีวรรธนะ2 

Sukit Wattanawaitoonchai and Thongchai Srivardhana 

บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงส ารวจคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารแบบปากต่อปากออนไลน ์(Electronic Word of 
mouth) และบุคลิกภาพของตราสินคา้ (Brand personality) ท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมชุมชนตราสินคา้ออนไลน ์ของแฟนบอล
สโมสรบุรีรัมย ์ยูไนเต็ด จากการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองดงักล่าว ท าใหเ้กิดกรอบแนวคิดการส่ือสารแบบปากต่อปาก
ออนไลน์ และบุคลิกภาพของตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมชุมชนตราสินค้าออนไลน์ การศึกษาคร้ังน้ี
ก่อใหเ้กิดประโยชนด์า้นวิชาการการบริหารจดัการ และเป็นขอ้เสนอในการศึกษาเร่ืองดงักล่าวในเชิงประจกัษต่์อไป โดย
งานวิจัยน้ีจะให้ข้อมูลกับผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกับการสร้างชุมชนตราสินค้าออนไลน์ และเป็นแนวทางให้เจา้ของ
ผลิตภณัฑส์ามารถสร้างชุมชนตราสินคา้ออนไลนข์องตนเองได ้
ค าส าคัญ: การส่ือสารแบบปากต่อปากออนไลน์, บคุลิกภาพของตราสินค้า, ชุมชนตราสินค้าออนไลน์, สโมสรบรีุรัมย์ 

ยูไนเตด็ 

Abstract 

The objectives of this survey research aimed to study the impact of electronic word of mouth and brand personality to 
join online brand community of Buriram United Football Club. From reviewing the literatures regarding this study, 
researcher has come to realize that electronic word of mount and brand personality have the effect on joining online 
brand community. This study is valuable to academic matter and management, as it can be the information for other 
researchers who are interested in this area and be the way for product owners to create their own online brand 
communities.   
 

Keywords:  Electronic Word of mouth, Brand personality, Online Brand Community, Buriram United Football Club 
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1. บทน า 
     การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิม กล่าวคือ ในสมยัก่อนผูท่ี้มีความสามารถในการสร้าง

ผลิตภณัฑห์รือบริการจะเป็นผูข้ายผลิตภณัฑห์รือบริการใหก้บัลูกคา้ แต่ในปัจจุบนัไดมี้กลุ่มนายทุนท่ีมองหาและลงทุน

ในบริษทัต่างๆ โดยมีเป้าหมายคือได้รับผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระบวนการ

ปฏิบติังานของบริษทั จะถูกเปล่ียนแปลงตามท่ีกลุ่มทุนวางแผนไว ้ตวัอย่างเช่น การเขา้ครอบครองสโมสรฟุตบอลใน

ยุโรป เม่ือกลุ่มทุนไดเ้ขา้ครอบครองสโมสรฟุตบอลแลว้ กระบวนการของทีมฟุตบอลจะถูกเปล่ียนไป ถา้จะกล่าวเป็น

รูปธรรมคือ นกัฟุตบอลเป็นสินคา้หลกัของสโมสร การพฒันานกัฟุตบอลคือการพฒันาผลิตภณัฑข์องบริษทั ดงันั้น จึงมี

การลงทุนสร้างอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้นักฟุตบอลสามารถพฒันาตวัเองและสามารถแข่งขนักับ

สโมสรอ่ืน นอกจากการพฒันานกัฟุตบอลแลว้ สโมสรฟุตบอลก็ไดใ้ชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ี

หลากหลายรูปแบบ การน ากีฬามาเช่ือมโยงกบัธุรกิจเป็น Sport Marketing โดยแนวทางการใชกี้ฬาเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง

ของการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างชุมชน (Community) ท่ีเสมือนกลุ่มของผูท่ี้มีรสนิยม ความช่ืนชอบ ทีมสโมสรฟุตบอลทีม

เดียวกนั 

     การพฒันาของเทคโนโลยีท าใหก้ารสร้างชุมชนในปัจจุบนัมีรูปแบบท่ีแตกต่างจากเดิม คือ จากชุมชมท่ีสมาชิกจะตอ้ง

พบปะกนั เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์และกิจกรรมต่างๆ เปล่ียนเป็นชุมชนออนไลน ์(Online Community) ท่ีสมาชิกสามารถ

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยท่ีไม่ตอ้งพบปะกนั ดงันั้น การติดต่อส่ือสารระหว่างทีมฟุตบอลกบั

สมาชิกในชุมชนจะสะดวกสบายมากข้ึน การท าการตลาดในชุมชนออนไลน์จะท าใหก้ลยุทธ์การตลาดมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนกวา่เดิม เพราะ เป็นการท าการตลาดท่ีตรงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

     ในต่างประเทศไดมี้การท าธุรกิจท่ีเช่ือมโยงกบักีฬาอยา่งแพร่หลาย เช่น ในสหรัฐอเมริกา มีนกัธุรกิจจ านวนมากท่ีเป็น

เจา้ของทีมเบสบอลและบาสเกตบอล ในยุโรปก็มีนักธุรกิจจ านวนมากท่ีเป็นเจา้ของสโมสรฟุตบอล เช่น Chelsea,  

Manchester United, Liverpool, Manchester City รวมถึง Leicester City ท่ีมีกลุ่มทุนจากเมืองไทยเป็นเจา้ของในขณะน้ี 

     ในประเทศไทยมีหลายสโมสรท่ีมีช่ือเสียงและมีการท าธุรกิจเช่ือมโยงกบักีฬา เช่น ทีมบางกอกกล๊าส ท่ีมีบริษทั บีจี 

เอฟซี สปอร์ต จ ากดั เป็นเจา้ของและบริหารงานโดยนายปวิณ ภิรมยภ์กัดี หรือทีมบุรีรัมย ์ยูไนเต็ด ท่ีมีบริษทั บุรีรัมย ์

ยไูนเต็ด จ ากดั เป็นเจา้ของและบริหารงานโดยนายเนวิน ชิดขอบ โดยทีมบุรีรัมย ์ยไูนเต็ดถือเป็นทีมท่ีไดรั้บความนิยม

สูงสุดในไทยพรีเมียร์ลีกอยา่งรวดเร็ว มีผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือแฟนคลบั มากถึง 65,000 คน มีสมาชิกใน Facebook 

Fan Page มากกวา่ 400,000 คน (บทสมัภาษณ์นายเนวิน ชิดชอบ โดยหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ) มีผูเ้ขา้ชมเกมการแข่งขนั นดั

ละไม่นอ้ยกว่า 10,000 คน เม่ือเป็นเจา้บา้น และเม่ือเป็นทีมเยือน จะมีแฟนบอลติดตามไปชมไม่นอ้ยกว่า 1,500 คน อีก

ทั้งยงัเป็นทีมท่ีสร้างสถิติผูเ้ขา้ชมสูงสุดของไทยพรีเมียร์ลีก คือ 25,000 คน และ สร้างสถิติจ าหน่ายของท่ีระลึกไดสู้งสุด 

1,400,000 บาท ภายในวนัเดียว คือนดัท่ีเตะกบัทีมเมืองทองยไูนเตด็ในเดือนกนัยายน 2553 
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     สาเหตุท่ีสโมสรบุรีรัมย ์ยไูนเต็ดมีแฟนคลบัมากมายและสามารถสร้างสถิติผูเ้ขา้ชมสูงสุดตามขอ้มูลท่ีกล่าวมานั้น 

ส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีสโมสรบุรีรัมย ์ยไูนเต็ดมีการท าชุมชนออนไลน์เพ่ือติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มลูกบัแฟนคลบั

อย่างต่อเน่ือง ท าให้สโมสรฯ สามารถสร้างประโยชน์จากแฟนคลบัท่ีอยู่ในชุมชนออนไลน์ทั้งในแง่ของช่ือเสียงของ

สโมสรฯ และผลตอบแทนในรูปแบบรายได ้

     จากเหตุผลท่ีกล่าวมาท าใหผู้วิ้จยัสนใจศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมชุมชนตราสินคา้ออนไลน์ของแฟน

บอลสโมสรบุรีรัมย ์ยูไนเต็ดโดยพิจารณาจากปัจจยัดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปาก (Electronic word of mouth) และ

ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพตราสินคา้ (Brand personality) ซ่ึงคาดว่าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจะสามารถน าไปประยุกตใ์ช้

กบัตราสินคา้ชนิดอ่ืนหรือเป็นแนวทางการศึกษาใหก้บัการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนออนไลนไ์ด ้

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดการส่ือสารแบบปากต่อปากออนไลน์ (Electronic Word of mouth) 

     การส่ือสารแบบปากต่อปากเป็นรูปแบบการส่ือสารรูปแบบหน่ึง ท่ีมีลกัษณะแบ่งปันความเห็นหรือความสนใจเร่ือง

ใดเร่ืองหน่ึงของผูส่ื้อสาร อยา่งไรก็ตาม การส่ือสารแบบปากต่อปากไดมี้การพฒันารูปแบบตามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

ท่ีทันสมยั เรียกว่า การส่ือสารแบบปากต่อปากออนไลน์ (electronic word of mouth  หรือ eWOM) (Almana, 2013) 

กล่าวว่า รูปแบบหน่ึงของ electronic word of mouth ท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ การวิจารณ์สินค้า 

(consumer review) ซ่ึงมีส่วนประกอบ ไดแ้ก่ ผูเ้ขียนบทความ (หรือผูใ้ชสิ้นคา้) และการวิเคราะห์สินคา้ โดยใชช่้องทาง

เวบ็ไซด ์เช่น เวบ็ไซด ์2.0 ตวัอยา่งคือ www.pantip.com หรือ social media ตวัอยา่งคือ www.facebook.com เป็นช่องทาง

เผยแพร่บทความถึงผูใ้ช้สินค้าหรือผูท่ี้จะใช้สินค้าดังกล่าว การเผยแพร่ข้อมูลวิธีน้ีเป็นวิธีการท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

เน่ืองจากผูเ้ขียนบทความมีประสบการณ์บริโภคสินคา้จริง และมีแบ่งปันขอ้มลูแบบตรงไปตรงมา 

     CHEUNG และคณะ (2007) กล่าวว่า การพฒันาของเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของประเทศ ไดเ้จาะเขา้ไปใน

เกือบทุกดา้นของชีวิตของผูค้น ปรากฏการณ์หน่ึงท่ีมีความนิยมของอินเตอร์เน็ต คือ การใช้กระดานสนทนา (Web 

board) ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตสามารถแสวงหาและอ่านค าแนะน าของผูบ้ริโภค จากผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ ในรูปแบบของ

การส่ือสารแบบปากต่อปาก (word of mouth) นักวิจยัจ านวนมากมกัจะอา้งถึงการแชร์ข้อมูลของผูบ้ริโภคผ่านทาง

ออนไลนล์กัษณะน้ีวา่ electronic word of mouth (eWOM)  

     Richins and Shaffer (1988) ท าการศึกษาเร่ือง Opinion Leadership in Consumer Word of mouth ไดแ้บ่งประเภทของ

การส่ือสารแบบปากต่อปากออกเป็น 3 รูปแบบ โดยใช ้Opinion Leadership Model ไดแ้ก่ Product news WOM, Advice 

giving WOM และ Personal experience WOM ในส่วนของการให้ค าแนะน าและการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว 

สามารถเป็นขอ้มลูเชิงบวก (Positive WOM) หรือเชิงลบ (Negative WOM) กไ็ด ้

 

http://www.pantip.com/
http://www.facebook.com/
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบับุคลกิภาพของตราสินค้า (Brand Personality) 

     ศรีกญัญา มงคลศิริ (2547:92 อา้งถึง Aaker, 1997) กล่าวไวว้า่ บุคลิกภาพตราสินคา้ (Brand Personality) คือ กลุ่มของ

ลกัษณะทางบุคลิกภาพของมนุษยท่ี์สัมพนัธ์กบัตราสินคา้ โดยบุคลิกภาพตราสินคา้สามารถตอบสนองผูบ้ริโภคในเชิง

สัญลกัษณ์ หรือความตอ้งการแสดงออกถึงความเป็นตวัตนมากกว่าการตอบสนองดา้นประโยชน์ใชส้อย นอกจากน้ี

บุคลิกภาพตราสินคา้เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ท่ีท าใหภ้าพลกัษณ์ของตราสินคา้โดยรวมนั้นมี

ความลึกและชีวิตชีวา 

     Aaker (1997) กล่าวไวว้่าบุคลิกภาพตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีส าคญั และท าให้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความแตกต่างมาก

ท่ีสุด บุคลิกภาพตราสินคา้สามารถแยกออกเป็นกลุ่มย่อยได ้เช่นเดียวกบับุคลิกภาพมนุษยท่ี์หลากหลาย 5 ลกัษณะท่ี

ส าคัญ  (หรือ Big Five Factor) ได้แก่ ความจริงใจ (Sincerity), ความกระตือรือร้น (Excitement), ความมีอ านาจ 

(Competence), ความหรูหรา (Sophistication) และความหา้วหาญ (Ruggedness) ซ่ึงสามารถวดัไดโ้ดยใชก้ารใหค้ะแนน 

5 ระดบัคะแนน (Five Point Scale)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1    Big five factors 

ที่มา: Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research (34). 1997 

 

 

 

ความจริงใจ (Sincerity) 

ความกระตือรือร้น (Excitement) 

ความมีอ านาจ (Competence) 

ความหรูหรา (Sophistication) 

ความหา้วหาญ (Ruggedness) 

บุคลิกภาพตราสินคา้ 
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2.3 แนวความคิดของชุมชนตราสินค้าออนไลน์ (Online Brand community) 

     Thompson and Sinha (2008) กล่าวว่า ชุมชนตราสินคา้ คือ ชุมชนรูปแบบพิเศษท่ีไร้อาณาเขตทางภูมิศาสตร์ และ

ด ารงอยูบ่นพ้ืนฐานโครงสร้างของความสมัพนัธ์ทางสงัคมในหมู่บุคคลท่ีช่ืนชอบในตราสินคา้  

     Sha et al. (2009) กล่าวว่า ชุมชนออนไลน์ หมายถึง กลุ่มท่ีเกิดจากบุคคลท่ีติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนสารสนเทศและ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัผ่านทางอินเตอร์เน็ต ชุมชนออนไลน์จะมีลกัษณะเป็นชุมชนแห่งความสนใจ (Community of 

interest) โดยบุคคลต่างๆไดม้ารวมตวักนัเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีตนสนใจ จนกระทัง่กลายเป็น

รูปแบบของชุมชน ชุมชนออนไลน์เร่ิมเติบโตอย่างรวดเร็วในทศวรรษท่ี 1990 โดยเป็นผลจากการปรากฏของเวบ็ไซต์

และการแพร่กระจายของอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail) ห้องสนทนา (Chat room) และโปรแกรมส่งขอ้ความ (Instant 

message) ชุมชนออนไลน์ช่วยให้สามารถเอาชนะอุปสรรคทางดา้นระยะทางและเวลาท่ีมีอยู่ในชุมชนแบบดั้งเดิมได ้

โครงสร้างของชุมชนออนไลนจ์ะประกอบไปดว้ย 

1) บุคคลท่ีตอ้งการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตน 

2) การแลกเปล่ียนเร่ืองราวเฉพาะอยา่งท่ีสนใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีเป็นสาเหตุในการก่อตั้งชุมชน 

3) บรรทดัฐานท่ีจะน าไปสู่การสร้างความสมัพนัธ์ 

4) ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยสนบัสนุนการปฏิสัมพนัธ์ และการประสารงานกนัระหว่างสมาชิก (Casalo’ et 
al., 2007) 

     ชุมชนตราสินคา้ออนไลน์เกิดจากการผสมกนัของชุมชนตราสินคา้และชุมชนออนไลน์ ซ่ึงเป็นผล ท่ีตามมาของการ

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเกิดจากการเป็นชุมชนตราสินคา้ออนไลน์คือ สมาชิก

ของชุมชนจะท าการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัสินคา้ มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั จนในท่ีสุดท าให้เกิด

ความรู้สึกของการเป็นเจา้ของชุมชนแห่งนั้น (Sha et al., 2009) ชุมชนออนไลนช่์วยตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก

ในดา้นต่างๆ เช่น การแบ่งปันทรัพยากร การสร้างความสมัพนัธ์ การพาณิชยแ์ละเศรษฐกิจ 

2.4 บริบทของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

     สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ์ยูไนเต็ด เดิมช่ือ สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ์พีอีเอ เป็นสโมสรท่ีเปล่ียนแปลงมาจากสโมสร

ฟุตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2513 โดยดร.วีระ ปิตรชาติ มีเป้าหมายเพ่ือใหพ้นกังานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคไดอ้อกก าลงักายและสร้างความสามคัคีร่วมกนัในหมู่คณะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สโมสรไดเ้ขา้ร่วมการ

แข่งขนัอย่างเป็นทางการเป็นคร้ังแรกในฟุตบอลชิงถว้ยพระราชทาน ประเภท ง. โดยลงเล่น 3 ฤดูกาลก็ไดเ้ล่ือนข้ึนไป

เล่นในถว้ย ค. และลงเล่นอยู ่2 ฤดูกาลก็ไดเ้ล่ือนข้ึนไปเล่นถว้ย ข. และอีก 2 ฤดูกาลสโมสรก็สามารถเล่ือนชั้นข้ึนไปเล่น

ในดิวิชัน่ 1 ไดส้ าเร็จ หลงัจากลงเล่นในดิวิชัน่ 1 อยู่นานสโมสรก็ไดเ้ล่ือนข้ึนมาเล่นในลีกสูงสุดไดส้ าเร็จเป็นคร้ังแรก 

เม่ือไดร้องแชมป์ดิวิชัน่ 1 ฤดูกาล 2547 และไดเ้ล่นในไทยแลนดพ์รีเมียร์ลีกเป็นคร้ังแรกในฤดูกาล 2548 โดยฤดูกาลแรก
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ในลีกสูงสุด สโมสรสร้างผลงานไดอ้ย่างยอดเยี่ยม เม่ือไดต้ าแหน่งรองแชมป์ และศุภกิจ จินะใจ กองหนา้ของทีมก็ควา้

ต าแหน่งดาวซัลโวร่วมกบัศรายุทธ ชยัค าดี กองหนา้ของทีมการท่าเรือไทย ท่ีจ านวน 10 ประตู และยงัไดเ้ล่นเอเอฟซี 

แชมเปียนส์ลีก เป็นคร้ังแรกในฤดูกาล 2549 อีกดว้ย ฤดูกาล 2551 สโมสรสามารถควา้แชมป์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ได้

เป็นคร้ังแรกภายใตก้ารคุมทีมของนายประพล พงษ์พาณิชยแ์ละไดสิ้ทธิเขา้ร่วมแข่งขนัเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก รอบ

คดัเลือก ในฤดูกาล 2552 ฤดูกาล 2552 สโมสรตกรอบคดัเลือกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ท าให้ไม่สามารถเขา้ไปเล่นใน

รอบแบ่งกลุ่มได ้และมีผลงานในลีกไม่ดีนกั สโมสรจึงไดเ้ปล่ียนผูจ้ดัการทีมในเดือนพฤษภาคม ปี 2552 จากนายประพล 

พงษพ์าณิชย ์เป็นนายทองสุข สมัปหงัสิต อดีตผูจ้ดัการทีมชาติไทย ชุดแชมป์ซีเกมส์ ท่ีนครราชสีมา 

การเทคโอเวอร์สโมสร 

     การครอบครองกิจการสโมสร เกิดข้ึนในช่วงฤดูกาล 2552 จากความตอ้งการของนายเนวิน ชิดชอบ นกัการเมืองของ

จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีตอ้งการซ้ือหุ้นทีมฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก ให้ยา้ยไปเล่นในนามจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นการชัว่คราว ใน

ขณะเดียวกนัก็สร้างทีมใหม่อีกหน่ึงทีม ไต่อนัดบัข้ึนมาจากดิวิชนัต ่าสุด ในเบ้ืองตน้ไดเ้จรจากบัสโมสรฟุตบอลต ารวจ 

แต่ไดรั้บการปฏิเสธ นายเนวินไดมี้การเจรจาในเบ้ืองตน้กบัสโมสรฟุตบอลทีโอที และสโมสรฟุตบอลทหารบก แต่ตก

ลงกนัไม่ได ้ในท่ีสุดจึงไดมี้การซ้ือขายหุน้ของสโมสรฟุตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงมีผลงานส้ินสุดฤดูกาลในอนัดบั

ท่ี 9 ทางสโมสรไดต้กลงท่ีจะยา้ยสนามแข่งจากจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไปอยูท่ี่จงัหวดับุรีรัมย ์หลงัจากนั้นทางสโมสร

ไดเ้ปล่ียนแปลงช่ือทีมเป็น บุรีรัมย-์พีอีเอ พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงทีมผูบ้ริหารทั้งหมด และทีมผูฝึ้กสอนบางส่วน การ

เขา้มาของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหม่ ส่งผลให้มีการปรับปรุงและพฒันาทีมอย่างมาก มีการน าระบบบริหารจดัการสโมสร

ฟุตบอลอาชีพเขา้มาใช้กบับริษทั เช่น การท าสัญญาจา้งนักฟุตบอล การเจรจา และท าสัญญาซ้ือขายนักฟุตบอลดว้ย

สญัญามาตรฐาน การสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่ตามมาตรฐานของบริษทัไทยพรีเมียร์ลีก จ ากดั เพ่ือใชเ้ป็นสนามเหยา้ 

การจดัท าระบบบญัชี การเงิน กฎหมาย การตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์ เต็มรูปแบบ เพ่ือสร้างความนิยม

ใหแ้ก่ทีมบุรีรัมย ์พีอีเอ และ ความน่าเช่ือถือแก่บริษทั 

3. การพฒันากรอบแนวคดิ 
     จากแนวคิดตั้งตน้ งานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอกรอบแนวคิดท่ีดึงเอาตวัแปรท่ีมีความส าคญัมาอธิบายตวัแปรตามคือการเขา้
ร่วมชุมชนตราสินค้าออนไลน์ โดยตัวแปรอิสระท่ีน ามาศึกษาคร้ังน้ีมี 2 ตัวแปร คือ การบอกต่อแบบปากต่อปาก
ออนไลน์และบุคลิกภาพของตราสินคา้  ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีไดพ้ฒันาข้ึนมาจากแนวความคิดเดิม เป็นการต่อยอดทาง
วิชาการและการตลาด โดยแบ่งกรอบแนวความคิดเป็น 2 กรอบแนวคิดยอ่ย ไดแ้ก่ การส่ือสารแบบปากต่อปากส่งผลต่อ
การเขา้ร่วมชุมชนตราสินคา้ออนไลน์อย่างไร และบุคลิกภาพตราสินคา้ส่งผลต่อการเขา้ร่วมชุมชนตราสินคา้ออนไลน์
อยา่งไร 
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ภาพที่  2    กรอบแนวคิดการศึกษา 

     กรอบแนวคิดยอ่ยท่ี 1 เป็นการใชแ้นวความคิดของการมีส่วนร่วมประสบการณ์ท่ีมีต่อตราสินคา้ส่งผลต่อการเขา้ร่วม
ชุมชนตราสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงตรงกบัผลงานวิจยัของชนิดา (2553) ท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามเช่ือถือในขอ้มลูของ
ผูมี้ประสบการณ์ในสินคา้นั้นๆ มากถึงร้อยละ 50.9 โดยให้เหตุผลว่าตอ้งการขอ้มูลเพ่ือใช้ในการตดัสินใจดว้ยความ
มัน่ใจ 

 

 

ภาพที่  3    กรอบแนวคิดยอ่ยท่ี 1 

     กรอบแนวคิดย่อยท่ี 2 เป็นการใช้มาตรวดับุคลิกภาพตราสินคา้ของ Aaker มาใช้วดัการเข้าร่วมชุมชนตราสินค้า

ออนไลน ์โดยใชค้วามกระตือรือร้นของตราสินคา้เป็นตวัแปรอิสระ ซ่ึงจากงานวิจยัของนนทกร (2550) พบว่าตราสินคา้

ท่ีมีภาพลกัษณ์แบบน่าต่ืนเตน้ (Excitement) มีความทนัสมยั จะมีกลุ่มลูกคา้ท่ีสะทอ้นบุคลิกภาพตราสินคา้ในดา้นความ

เป็นตวัเองท่ีทนัสมยั ซ่ึงสามารถน าไปใชร่้วมกบักลยทุธ์การตลาด เช่น Pepsi ใชก้ารโฆษณาร่วมกบันกัแสดงหรือคนรุ่น

ใหม่ท่ีสะทอ้นความทนัสมยัผา่นตวัผูแ้สดงมาสู่ตราสินคา้ 

 

 

ภาพที่  4    กรอบแนวคิดยอ่ยท่ี 2 

4. แนวทางการศึกษาในอนาคต 
 

     ท าการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมชุมชนตราสินคา้ออนไลน์ เช่น ประเภทของแฟน หรือการศึกษาชุมชน

ตราสินคา้ออนไลนป์ระเภทอ่ืนๆ เช่น เวบ็บอร์ด เป็นตน้ 

 

eWOM 

Brand personality 

Online Brand Community 

 

Sharing Experience 
Joining online brand 

community 

 

Excitement 
Joining online brand 

community 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือ และการประเมิน 
คุณค่าตราสินค้าโคช (Coach) ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Study of Relationship between The Consumer’s Decision Making 
Behavior and Measuring Brand Equity for Brand of Coach in Bangkok 

 

สิทธาวชัร์ ณิชพฒัน์จิรากุล1 ทรงพร หาญสันติ2 และ ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย์3 

Sitthawat Nichaphatjirakul1 Songporn Hansanti2 and Yupawan Vannavanit3 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจัยในคร้ังน้ี มีว ัต ถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างกันปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคช 2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างกนัปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการประเมินคุณค่าตราสินคา้โคช 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 
และการประเมินคุณค่าตราสินค้าโคชของผูบ้ริโภค  ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกันมีระดับ
พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินค้าภายใตต้ราสินค้าโคชของผูบ้ริโภคโดยรวมแตกต่างกนั  2) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อระดบัความคิดเห็นการประเมินคุณค่าตราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคโดยรวมท่ีแตกต่างกนั 3) ระดบั
พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคชของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ระดบัความคิดเห็น
การประเมินคุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคสินคา้โคช  
 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจซ้ือ การประเมินคุณค่าตราสินค้า 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the personal factors that affect the consumer’s decision 
making behavior level for brand of Coach in Bangkok; 2) to study the personal factors that affect the measuring brand 
equity level for brand of Coach; 3) to study relationship between the consumer’s decision making behavior level and 
the measuring brand equity level for brand of Coach. The research found 1) sample different gender have different the 
consumer’s decision making behavior level for brand of Coach in Bangkok; 2) sample different personal factors don’t 
have different the measuring brand equity for brand of Coach; 3) the consumer’s decision making behavior level have 
positive relationship with the measuring brand equity level for brand of Coach. 
 

Keywords: Consumer Behavior, Decision Making, Measuring Brand Equity 
________________________________________________________________________________ 

 1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10290 email: jojoe_boy@hotmail.com 
2,3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10290 

 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1352  
 
 

1. บทน า 
 รูปแบบการด าเนินชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปสู่การใชชี้วิตแบบสังคมตะวนัตก ไม่ว่า
จะเป็นรูปแบบของการรับประทานอาหาร ความบนัเทิง หรือการแต่งกายก็ตาม ทั้งน้ีเป็นเพราะกระแสโลกาภิวฒัน์ของ
สังคมตะวนัตก โดยเฉพาะค่านิยมในการบริโภคสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศ ความนิยมในการบริโภคเหล่าน้ีมีอิทธิพล
อย่างมากต่อกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มดารานักแสดง กลุ่มผูท่ี้มีช่ือเสียงทางสังคม กลุ่มวนัท างาน หรือกลุ่มวนัรุ่น ซ่ึงกลุ่ม
สินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมกนัมากประกอบไปดว้ย เส้ือผา้ เข็มขดั รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา เป็นตน้ กระแสความนิยมในการ
บริโภคสินคา้กลุ่มน้ีมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความตอ้งการเป็นท่ียอมรับจากสังคม ความตอ้งการ
สร้างความโดดเด่นใหต้นเองในสังคม (สมพงษ ์จิตระดบั, 2547)  ซ่ึงในตลาดปัจจุบนัมีตราสินคา้อยูม่ากมายหลายหลาย
ชนิด และก็มีตราสินคา้หลายชนิดท่ีเป็นสินคา้น าเขา้ซ่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมอยู ่โดย “โคช” กถื็อไดว้า่เป็นตราสินคา้หน่ึงท่ีไดรั้บ
ความนิยมในปัจจุบนัน้ี ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลงบก าไรขาดทุน  บริษทั แปซิฟิกา เอเลเมนท ์จ ากดั  ซ่ึงเป็น บริษทัน าเขา้
ตราสินคา้โคชในประเทศไทย โดยเป็นขอ้มูลระหว่างปี  พ.ศ. 2554  ถึง  พ.ศ. 2556 จะมีอตัราการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง (บริษทั แปซิฟิกา เอเลเมนท ์จ ากดั, 2557) 
 การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคล เก่ียวกบัการเลือกซ้ือ และใชบ้ริการสินคา้
หรือบริการของผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองตอบต่อความตอ้งการ (Kotler and Keller, 2009) อนัจะน าไปสู่ความพึงพอใจ
ตามความตอ้งการ ตามความคิดและตามประสบการณ์ของผูบ้ริโภค (Kotler, 2003) โดยมีทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการศึกษาว่ากลุ่มผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอยา่งไร รวมถึงการตดัสินใจซ้ืออย่างไรและใชสิ้นคา้และบริการ
อยา่งไรในการด าเนินชีวิต ท่ีมีการใชห้ลกัการอนัมีประสิทธิภาพมาท าการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเรียกวา่ 6Ws 1H 
(ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550)  
 การศึกษาการประเมินคุณค่าตราสินคา้ เป็นศึกษาหน่ึงท่ีน่าสนใจซ่ึงคุณค่าตราสินคา้มกัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Anantachart, 1999) โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะใชคุ้ณค่าตราสินคา้ช่วยในการตีความ การจดั
ระเบียบ และการจดจ า ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ และความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น(Aaker, 
1991) โดยมีแนวคิดในการประเมินคุณค่าตราสินคา้ซ่ึงสามารถแยกองค์ประกอบของตราสินคา้หลกัออกเป็น 4 มิติ 
ไดแ้ก่ การรู้จกัในตราสินคา้ ความภกัดีในตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ และความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ (Aaker, 2001) 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อพฤติกรรมในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคช  
 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการประเมิน
คุณค่าตราสินคา้โคช  
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และการประเมินคุณค่าตราสินคา้
โคชของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคช สามารถน าไปใชเ้พ่ือวางแผน และสร้างกลยุทธ์ให้
สอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคตราสินคา้โคชในตลาด 
 2. ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการ
ประเมินคุณค่าตราสินคา้โคช สามารถน าไปใชเ้พ่ือพฒันาตราสินคา้ใหเ้กิดความแข็งแกร่ง (Brand Strength) เพ่ิมข้ึน ใน
มุมมองผูบ้ริโภคตราสินคา้โคช 
 3. ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค กบัการประเมินคุณค่า
ตราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใชเ้พ่ือเป็นประโยชนต่์อการน าไปปรับปรุงภาพลกัษณ์ใน
ปัจจุบนัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั   
สมมตฐิานการวจิยั 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนักนัมีผลต่อพฤติกรรมการในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคชของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนักนัมีผลต่อการประเมินคุณค่าตราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั  
 3. พฤติกรรมการการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการประเมินคุณค่าตราสินคา้โคชของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 โดยการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ขอ้ จะทดสอบท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
กรอบแนวคิดการวจิยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคล          สมมติฐานท่ี 2    
 (Kotler and Keller : 2012)      
            การประเมินคุณค่าตราสินคา้ 
   สมมติฐานท่ี 1        (Aaker : 2001) 
 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ    
 (ฉตัรยาพร เสมอใจ : 2550)                สมมติฐานท่ี 3 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ส่วนใหญ่ มกัจะเนน้ไปในมุมมองของผูบ้ริโภคเป็นหลกั และเป็นเหตุส าคญัท่ีท า
ให้มีการศึกษาการสร้างคุณค่าตราสินคา้ในความรู้สึกของผูบ้ริโภครวมไปถึงการเปล่ียนความรู้สึกดงักล่าวไปเป็น
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้า (Cobb-Walgren et al., 1995) ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ีท าให้ผูวิ้จัยได้ท าการวิจยั เร่ือง 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ และการประเมินคุณค่าตราสินคา้โคช (Coach) ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย และการวิจยัในครังน้ีไดใ้ชก้รอบแนวคิดท าการวิจยัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของ ฉตัยา
พร เสมอใจ (2550) ร่วมกบั การประเมินคุณค่าตราสินคา้ ของ Aaker (2001)  
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 พิชยั  นิรมานสกลุ (2539) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้แฟชัน่ Brand Name ต่างประเทศ พบว่า 
ปัจจยัดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นเพศ อายุ และอาชีพ จะมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
แฟชัน่ Brand Name ต่างประเทศท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ส่วนตวัแปรดา้น ระดบัการศึกษา และระดบัรายไดต่้อ
เดือน ไม่มีผลใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
 นฐพร โอภาสวชิระกลุ (2553) ศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคตราสินคา้ ประเทศแหล่งก าเนิดและ คุณค่าตราสินคา้
ของสินคา้แฟชัน่ พบวา่ ในสายตาของผูบ้ริโภคคุณค่าตราสินคา้แฟชัน่ของแต่ละตราสินคา้มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ   
 Jinfeng Wang (2013) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ฟุ่ มเฟือยของผูบ้ริโภคใน
ประเทศจีน โดยศึกษาปัจจยัทางดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประชากรศาสตร์ (ประกอบไปดว้ย อายุ เพศ ร ายได ้
ระดบัการศึกษา และอาชีพ) และการประเมินคุณค่าตรา(ประกอบไปดว้ย ความภกัดีในตราสินคา้ การรู้จกัในตราสินคา้ 
การรับรู้คุณภาพ และ ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้) ท่ีมีความสัมพนัธ์สินคา้พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ฟุ่ มเฟือยใน
ประเทศจีน (ประกอบไปดว้ย 6W1H ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ใครคือผูบ้ริโภค ท าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร)  

 
3. วธิีการวจิัย 
ขอบเขตของการวจิยั และการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ขอบเขตประชากร ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง โดยงานวิจยัในคร้ังน้ี ไดท้ าการสุ่มตวัอยา่งประชากรจาก
ประชากรในกรุงเทพมหานครเฉพาะท่ีใช้สินคา้โคช (Coach)  โดยตอ้งเป็นผูท่ี้มีสัญชาติไทย มีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น
กรุงเทพมหานคร มีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 20,001 ข้ึนไปเท่านั้น  
 2. ขอบเขตตวัแปร การวิจยัในคร้ังน้ีผูท้  าการวิจยัไดท้ าการวิจยัประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 1) ปัจจยัทางดา้นบุคคล 
ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 2) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการ
ซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคชใน กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ใครคือตลาดเป้าหมาย ตลาดซ้ืออะไร ท าไมตอ้งซ้ือ ใครมี
ส่วนร่วมในการซ้ือ ซ้ือเม่ือใด ซ้ือท่ีไหน และซ้ืออย่างไร และ 3) การประเมินคุณค่าตราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การรู้จกัในตราสินคา้ ความภกัดีในตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ และความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา โดยงานวิจยัในคร้ังน้ี ไดท้ าการเกบ็แบบสอบถามตั้งแต่ วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ถึง 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ระเบียบวิจยั การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบสืบคน้ โดย อาศยัการตรวจสอบและการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติย
ภูมิจากขอ้มูลรายงานการวิจยั หนงัสือ และ บทความบนเวบ็ไซต ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีผูวิ้จยัยงัไดใ้ชก้ารศึกษาเชิง
พรรณนา  โดยใช้วิธีการส ารวจแบบอาศัยความสะดวก  ด้วยการออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนาม และ
แบบสอบถามผา่นทางเทคโนโลยีสารสนเทศน ์ 
 2. ขั้นตอนการวิจยั ในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถาม ซ่ึงไดอ้อกแบบค าถามเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบั
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียไดต่้อเดือนโดยมีลกัษณะค าถามแบบใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียวและเป็นค าถามปลายปิด  
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสินคา้โคชในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งหมด 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
ใครคือตลาดเป้าหมาย ตลาดซ้ืออะไร ท าไมตอ้งซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ซ้ือเม่ือใด ซ้ือท่ีไหน และซ้ือ
อยา่งไรโดยเป็นค าถามท่ีผูต้อบจะตอ้งเลือกตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้นโดยสร้างค าถามแบบอนัตรภาคชั้น 
 ส่วนท่ี 3 การประเมินคุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคสินคา้โคชในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งหมด 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกัในตราสินคา้ ดา้นความภกัดีในตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ และดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้
โดยเป็นค าถามท่ีผูต้อบจะตอ้งเลือกตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้นโดยสร้างค าถามแบบอนัตรภาคชั้น 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคช (Coach) 
โดยตอ้งเป็นผูท่ี้มีสัญชาติไทย มีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นกรุงเทพมหานคร มีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนตั้งแต่ 20,001 ข้ึนไป จ านวน 400 คน โดยมีแบบสอบถามจะมีค าถามคดักรองเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างดงักล่าว ทั้งน้ี
เพ่ือความสอดคลอ้งกบัมลูค่าของสินคา้ท่ีจ าหน่ายอยูใ่นตลาด 
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูป (Statistical Software) โดยสถิติท่ีใชโ้ดย
ใชก้ารวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปร 2 
กลุ่ม ดว้ยค่า t-test  การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F-test (One-Way ANOVA) 
และการทดสอบ Least Significant Difference และการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
 

4. ผลการวจิัยและอภิปราย 
 จากผลการวิจยัสามารถสรุปเป็นตารางต่างๆไดด้งัต่อไปน้ี 
ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ียของระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสินคา้โคชในกรุงเทพมหานคร 
พฤตกิรรมการตดัสินใจซื้อของผู้บริโภคสินค้า Mean S.D. ระดบั 
ใครคือตลาดเป้าหมาย  2.84 1.18 ปานกลาง 
ตลาดซ้ืออะไร 2.75 0.60 ปานกลาง 
ท าไมตอ้งซ้ือ 2.86 0.83 ปานกลาง 
ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 2.98 0.67 ปานกลาง 
ซ้ือเม่ือใด 2.64 0.67 ปานกลาง 
ซ้ือท่ีไหน 2.92 0.59 ปานกลาง 
ซ้ืออยา่งไร 3.44 0.74 มาก 
รวมพฤตกิรรมการตดัสินใจซื้อของผู้บริโภคสินค้า 2.92 0.47 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 1  การวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า ระดบัของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้โคชในกรุงเทพมหานคร
รวมมีค่าเฉล่ียท่ี 2.92 หรือในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มีระดบัของพฤติกรรมต่อการซ้ืออย่างไรมาก
ท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 3.44 หรือในระดบัมาก และเวลาในการซ้ือนอ้ยท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 2.64 หรือในระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นการประเมินคุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคสินคา้โคชใน กรุงเทพมหานคร 
การประเมนิคุณค่าตราสินค้า Mean S.D. ระดบั 
ดา้นการรู้จกัในตราสินคา้ 3.57 0.80 มาก 
ดา้นการรับรู้คุณภาพ 3.46 0.86 มาก 
ดา้นความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ 3.17 0.97 ปานกลาง 
ดา้นความภกัดีในตราสินคา้ 3.22 0.95 ปานกลาง 
รวมการประเมนิคุณค่าตราสินค้า 3.35 0.82 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี  2  การวิจัยในคร้ังน้ี  พบว่า ระดับความคิด เห็นการประเมินคุณ ค่าตราสินค้าโคชใน
กรุงเทพมหานครรวมมีค่าเฉล่ียท่ี 3.35 หรือในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มีระดบัความคิดเห็นในดา้น
การรู้จกัในตราสินคา้รวมมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 3.57 หรือในระดบัมาก  และในดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้รวมนอ้ย
ท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 3.17 หรือในระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่ 3  ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสินคา้โคชใน 
    กรุงเทพมหานคร  
พฤตกิรรมในการตดัสินใจซ้ือสินค้าภายใต้ตรา
สินค้าโคชของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบั
การศึกษา 

รายได้เฉลีย่
ต่อเดอืน 

ใครคือตลาดเป้าหมาย  0.000*     
ตลาดซ้ืออะไร 0.043*   0.003*   
ท าไมตอ้งซ้ือ  0.024*     
ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ       
ซ้ือเม่ือใด 0.001*      
ซ้ือท่ีไหน      0.005* 
ซ้ืออยา่งไร   0.012*    
รวมพฤตกิรรมการตดัสินใจซื้อของผู้บริโภคสินค้า 0.048*      
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 3  การวิจยัในคร้ังน้ี โดยการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปร 2 กลุ่ม 
ดว้ยค่า t-test การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F-test (One-Way ANOVA) และ
การทดสอบ Least Significant Difference (LSD)  พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกันมีระดับพฤติกรรมในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคโดยรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาแยกในรายดา้นพบวา่ จากการ
วิจยับุคคลผูท่ี้เป็นตลาดเป้าหมาย กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้รา
สินคา้โคชของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั จากการวิจยัการซ้ือของตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ และอาชีพ แตกต่างกนั มี
ระดบัพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั จากการวิจยัเหตุผลในการซ้ือ 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีระดบัพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคชของผูบ้ริโภค
แตกต่างกนั จากการวิจยัเวลาในการซ้ือ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั จากการวิจยัสถานท่ีซ้ือ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
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แตกต่างกนั มีระดบัพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั และจากการวิจยั
การซ้ืออย่างไร พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้รา
สินคา้โคชของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั  
 
ตารางที่ 4  ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการประเมินคุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคสินคา้โคชใน 
    กรุงเทพมหานคร 
 

การประเมนิคุณค่าตราสินค้าโคชของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบั
การศึกษา 

รายได้เฉลีย่
ต่อเดอืน 

ดา้นการรู้จกัในตราสินคา้  0.016*  0.041*   
ดา้นการรับรู้คุณภาพ    0.012*   
ดา้นความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้  0.020*  0.014*   
ดา้นความภกัดีในตราสินคา้       
รวมการประเมนิคุณค่าตราสินค้า       
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4  การวิจยัในคร้ังน้ี โดยการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปร 2 กลุ่ม 
ดว้ยค่า t-test การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F-test (One-Way ANOVA) และ
การทดสอบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นการประเมินคุณค่าตราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาแยกใน
รายดา้นพบว่า ดา้นการรู้จกัในตราสินคา้รวม กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี อายุ และอาชีพ แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นการประเมิน
คุณค่าตราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั ดา้นการรับรู้คุณภาพรวม กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นการประเมินคุณค่าตราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั และดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้รวม กลุ่มตวัอย่างท่ีมี 
อาย ุและอาชีพ แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นการประเมินคุณค่าตราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 5  การวดัความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสินคา้โคชกบัการประเมินคุณค่าตรา 
    สินคา้ของผูบ้ริโภคสินคา้โคชในกรุงเทพมหานคร  
พฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือสินค้าภายใต้

ตราสินค้าโคชของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

การรู้จกัใน
ตราสินค้า 

การรับรู้
คุณภาพ 

ความสัมพนัธ์
กบัตราสินค้า 

ความภักดใีน
ตราสินค้า 

รวมการประเมนิ
คุณค่าตราสินค้า 

ใครคอืตลาดเป้าหมาย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ตลาดซ้ืออะไร นอ้ยท่ีสุด นอ้ยท่ีสุด นอ้ย นอ้ย นอ้ย 

ท าไมต้องซื้อ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

ใครมส่ีวนร่วมในการซ้ือ ปานกลาง นอ้ย ปานกลาง นอ้ย ปานกลาง 

ซ้ือเมือ่ใด นอ้ย นอ้ย นอ้ย ปานกลาง นอ้ย 

ซ้ือทีไ่หน นอ้ย นอ้ยท่ีสุด นอ้ยท่ีสุด นอ้ย นอ้ย 

ซ้ืออย่างไร นอ้ย นอ้ย นอ้ย นอ้ย นอ้ย 

รวมพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือของ
ผู้บริโภคสินค้า 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

หมายเหตุ ทุกค่ามีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 จากตารางท่ี 5 การวิจยัในคร้ังน้ี โดยการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สัน พบวา่ ระดบัพฤติกรรม
ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคช ไดแ้ก่ ใครคือตลาดเป้าหมาย ตลาดซ้ืออะไร ท าไมตอ้งซ้ือ ใครมีส่วนร่วม
ในการซ้ือ  ซ้ือเม่ือใด ซ้ือท่ีไหน และซ้ืออย่างไร รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสินค้าโดยรวม มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ระดบัความคิดเห็นการประเมินคุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคสินคา้โคช ไดแ้ก่ การรู้จกัในตรา
สินคา้รวม ความภกัดีในตราสินคา้รวม การรับรู้คุณภาพรวม และความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้รวม รวมถึงการประเมิน
คุณค่าตราสินคา้โดยรวม ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบันอ้ย 
 

5.  สรุปผลการวจิัย 
 จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี  สรุปไดว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้น เพศ เพียงอยา่งเดียวท่ีมีผลต่อระดบัพฤติกรรมใน
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคโดยรวมท่ีแตกต่างกนั แต่ปัจจยัส่วนท่ีบุคคลแตกต่างกนั กลบั
ไม่มีผลต่อระดบัความคิดเห็นการประเมินคุณค่าตราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคโดยรวมท่ีแตกต่างกนั และยงัพบว่าส่วน
ระดบัพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคชของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ระดบัความ
คิดเห็นการประเมินคุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคสินคา้โคชโดยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบันอ้ย  
 ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิชยั  นิรมานสกุล (2539) บางส่วนท่ี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ แตกต่างกนัมี
ระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครโดยรวมแตกต่างกนั แต่
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษา และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใต้
ตราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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 ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฐพร โอภาสวชิระกุล (2553) บางส่วนท่ี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นการประเมินคุณค่าตราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครโดยรวมไม่
แตกต่างกนั 
 ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Jinfeng Wang (2013) บางส่วนท่ี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีระดบั
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครโดยรวมแตกต่างกนั และพบว่า
ระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้ราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ใครคือ
ตลาดเป้าหมาย ตลาดซ้ืออะไร ท าไมต้องซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ  ซ้ือเม่ือใด ซ้ือท่ีไหน และซ้ืออย่างไร มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ระดบัความคิดเห็นการประเมินคุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคสินคา้โคชในกรุงเทพมหานคร 
ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการรู้จกัในตราสินคา้  ดา้นความภกัดีในตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ และดา้นความสมัพนัธ์กบั
ตราสินคา้ 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังนี ้
 1. จากการวิจยัท่ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีระดบัพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ภายใตต้รา
สินคา้โคชของผูบ้ริโภคโดยรวมแตกต่างกนั และโดยภาพรวมผูบ้ริโภคมีระดบัพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบั
ปานกลาง  แสดงให้เห็นว่า บริษทัผูน้ าเขา้โคชในประเทศไทย ควรวางแผน และปรับกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมระดบัพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในทุกกลุ่มให้มากข้ึน และเนน้ท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัซ่ึงมีระดบัพฤติกรรมในการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั เพ่ือใหผู้บ้ริโภคในทุกกลุ่มมีระดบัพฤติกรรมในการตดัสินใจท่ีมากข้ึนและเท่าเทียมกนั  
 2. จากการวิจยัท่ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นการประเมินคุณค่า
ตราสินคา้โคชของผูบ้ริโภคโดยรวมไม่แตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นวา่ กลยุทธ์ของ บริษทัผูน้ าเขา้โคชในประเทศไทย มีกล
ยทุธ์ท่ีดีท่ีท าใหผู้บ้ริโภคมีการประเมินคุณค่าตราสินคา้ ท่ีเท่าเทียมกนั แต่เม่ือพิจารณาระดบัการประเมินคุณค่าตราสินคา้
ของผูบ้ริโภคโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงบริษทัผูน้ าเขา้โคชควรปรับกลยุทธ์เพ่ือพฒันาตราสินคา้ให้เกิด
ความแขง็แกร่ง (Brand Strength) เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะการพฒันาทางดา้นความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ และความภกัดีในตรา
สินคา้ ซ่ึงจากการวิจยัมีระดบัความคิดเห็น ในระดบัปานกลาง เท่านั้น   
 3. เน่ืองจากระดบัพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ระดบัความคิดเห็นการประเมินคุณค่าตราสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคสินคา้โคช โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณา ความสมัพนัธ์ในรายดา้น จะพบวา่มีความสมัพนัธ์ในหลาย
ดา้นยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบันอ้ย และระดบันอ้ยท่ีสุด บริษทัผูน้ าเขา้บริษทัโคชในประเทศไทย จึงควรพฒันากล
ยุทธ์ต่างๆ เพ่ือปรับปรุงภาพลกัษณ์ในปัจจุบันให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีระดับ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ และระดบัการประเมินคุณค่าตราสินคา้ ดงักล่าวใหสู้งข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจยัการวดัแรงจูงใจ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้โคช เพ่ือดูปัจจยัภายใน และ
ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อการพฤติกรรมในเลือกซ้ือสินคา้โคช ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีสามารถเพ่ิมศกัยภาพการตดัสินใจซ้ือ
ซ้ือสินคา้โคชใหม้ากข้ึน 
 2. ควรมีการวิจยัการส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อระดบัความพึงใจของผูบ้ริโภคสินคา้โคช เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและสร้างกลยทุธ์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ และเพ่ิมความพึงพอใจของผูใ้บริโภค 
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ผลกระทบของดจิทิัลคอนเทนต์มาร์เกต็ติง้ผ่านเฟซบุ๊กที่มีผลต่อความภกัดต่ีอ 
ตราสินค้าธนาคาร โดยขึน้กบัระดบัการยอมรับนวตักรรมด้านส่ือสังคมออนไลน์ 

The Impacts of Digital Content Marketing on Brand Loyalty of Banks 
as Moderated by Levels of Adoption of Innovations in Social media. 

ชัญญาณฏัฐ์ พนัธ์ุศรี1และ ธงชัย ศรีวรรธนะ2 

Chanyanut Phunsri and Thongchai Srivardhana 
  
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ดิจิทลัคอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิงผ่านเฟซบุ๊กท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตรา
สินค้าของลูกค้าธนาคาร โดยข้ึนกับอิทธิพลของการยอมรับนวตักรรมด้านส่ือสังคมออนไลน์ จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า การรับรู้เก่ียวกบัลกัษณะดิจิทลัคอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิงมี 3 ลกัษณะคือ การเล่าเร่ืองราวของตราสินคา้ 
การใหค้วามรู้ และการช่วยแกปั้ญหาของลูกคา้ ธนาคารเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีสร้างดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงบนส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก โดยมีจุดประสงค์เพ่ือท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ทั้งในดา้นทศันคติและในดา้น
พฤติกรรม และทั้งน้ียงัข้ึนกบัระดบัการยอมรับนวตักรรมดา้นส่ือสังคมออนไลน์ของแต่ละบุคคล เอกสารเชิงแนวคิดน้ี
ไดรั้บการพฒันาเป็นสมมติฐานการวิจยัส าหรับการศึกษาในอนาคต จะเป็นแนวทางท่ีมีประโยชน์ในแง่ของวิชาการ และ
เป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์ดา้นการตลาดของธุรกิจ 
 
ค าส าคัญ: การรับรู้, ดิจิทัลคอนเทนต์มาร์เกต็ติง้, ความภักดีต่อตราสินค้า, การยอมรับนวัตกรรม, เฟซบุ๊ก 
 

Abstract 
This research aims to study impact of digital content marketing on brand loyalty of banks with the moderating effect 
of innovation adoption in social media.  Literature suggest three characteristics of digital content marketing including 
content as a problem solver, an educational material and a story teller. Banks create digital content marketing on 
social media platforms like Facebook to build brand loyalty -- attitudinal and behavioral loyalty.  In addition, this 
mentioned relationship depends on the adoption levels about social media of individual. This paper proposes a 
conceptual model so that the model can be studied further in empirical setting. The model will serve as a useful 
guideline for strategies development in marketing. 
Keywords: Perception, Digital Content Marketing, Brand Loyalty, Adoption of Innovation, Facebook 
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1. บทน า 
 
     ในโลกธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัอย่างรุนแรงมากข้ึน การตลาดนั้นนบัไดว้่ามีความส าคญัและมีบทบาทอย่างมากต่อการ
เติบโตและความไดเ้ปรียบเชิงธุรกิจ ปัจจุบนัการตลาดแบบดิจิทลั (Digital marketing) จึงเขา้มามีบทบาทส าคญัในการ
แข่งขนัทางธุรกิจ และมีแนวโนม้เติบโตอย่างต่อเน่ือง (Brinkley, 2012) ท าให้ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัมีตวัเลือกมากข้ึน 
ส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนในปัจจุบนั ส่งผลใหค้นไทยหนัมาใชอิ้นเตอร์เน็ตมากข้ึนเกิด
พฤติกรรมท่ีคน้หาขอ้มูลเชิงรุกมากกว่าเดิม เลือกเขา้ถึงในส่ิงท่ีตนเองสนใจ ประกอบกบันวตักรรมดา้นเทคโนโลยี
ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาอย่างสมาร์ทโฟน (Smartphone) และแท็บเลต็ (Tablet)  ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีเอ้ือใหเ้กิดการเขา้ถึง
ขอ้มลูไดส้ะดวกมากข้ึน ดงันั้นการสร้างสรรคเ์น้ือหาท่ีองคธุ์รกิจสร้างและส่ือออกไปยงัผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมายจึงมี
ความส าคญัเป็นอย่างมาก และเน้ือหานั้นควรจะตอ้งมีคุณค่า ดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เกต็ต้ิง (Digital content marketing) จึง
กลายเป็นหวัใจส าคญัของการวางกลยทุธ์ทางการตลาด นกัการตลาดในปัจจุบนัหนัมาใหค้วามสนใจ ทุ่มงบประมาณใน
การท าการตลาดในดา้นน้ีมากข้ึน และมีแนวโน้มว่าดิจิทลัคอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิงจะมีการเติบโตมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะ
นอกจากจะสามารถดึงดูดผูท่ี้เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้ขา้ใจอย่างชดัเจนแลว้ ยงัก่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมและ
ความภกัดีต่อตราสินคา้ในระยะยาว ซ่ึงการท่ีดิจิทลัคอนเทนต-์มาร์เก็ตต้ิงจะมีประสิทธิภาพนั้นควรอยู่บนส่ือท่ีน่าสนใจ
อย่างเฟซบุ๊ก เพราะเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมจากกลุ่มผูใ้ชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆมากท่ีสุด ธุรกิจสามารถรับรู้
ความรู้สึกและความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผา่นการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นโตต้อบกนัระหวา่งธุรกิจและผูบ้ริโภค 
     ธุรกิจประเภทธนาคารในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนักนัในดา้นการสร้างความผกูพนัและความภกัดีต่อตราสินคา้ผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กดว้ยการใชค้อนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงจ านวนมาก จึงเป็นท่ีน่าศึกษาว่าลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกเฟซบุ๊ก 
(Facebook Fanpages) ของธนาคารในประเทศไทย ท่ีมีการรับรู้ถึงการท าตลาดผา่นดิจิทลัคอนเทนตผ์่าน    เฟซบุ๊ก และมี
พฤติกรรมการยอมรับนวตักรรมเทคโนโลยีใหม่ๆดา้นส่ือสังคมออนไลน์ในระดบัต่างๆจะส่งผลต่อความภกัดีต่อตรา
สินคา้ของธนาคารอย่างไร และท่ีผ่านมายงัไม่มีผูวิ้จยัในประเด็นดงักล่าวจากเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา
เร่ือง การรับรู้ดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงผ่านเฟซบุ๊กท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของการยอมรับนวตักรรมดา้นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ดิจิทลัคอน
เทนต์มาร์เก็ตต้ิงบนเฟซบุ๊กและความภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ธนาคาร เพ่ือน าความรู้ท่ีไดใ้ช้เป็นแนวทางในการ
พฒันากลยุทธ์ กิจกรรมทางการตลาดและผลิตดิจิทลัคอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิงท่ีมีคุณภาพส่ือสารให้ผูบ้ริโภค รวมทั้งเป็น
ตน้แบบและแนวทางใหอ้งคก์รภาคธุรกิจอ่ืนๆตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปใชต่้อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดเร่ืองการรับรู้ดิจิทัลคอนเทนต์มาเกต็ติง้บนเฟซบุ๊ก 
 
     ดิจิทลัคอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิงว่าประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ หน่วยของผลิตภณัฑดิ์จิตอล และการส่งผลิตภณัฑดิ์จิทลั นัน่
คือ ดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงจะถูกส่งผ่านช่องทางออนไลน์ (Rowley, 2008) เป็นการมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาคุณค่าใน
บริบทของเน้ือหาดิจิทลั เป็นการส่ือสารดา้นการตลาดและการสร้างตราสินคา้ก่อใหเ้กิดประสบการณ์ของลกูคา้ และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทั้ งหมดในห่วงโซ่คุณค่า มีความตอ้งการให้ลูกคา้ท่ีจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสร้างประสบ การณ์
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ร่วมกนั เน้ือหานั้นอาจะการแบ่งปันเคลด็ลบั ค าแนะน า และขอ้มูลท่ีมีคุณค่า นัน่คือการเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้ท่ี
มีความภกัดี เป็นลูกคา้ท่ียาวนาน และเป็นลูกคา้ท่ีการซ้ือซ ้ า ดงันั้นดิจิทลัคอนเทนตม์าร์-เก็ตต้ิงแบ่งสาระส าคญัไดเ้ป็น 3 
ส่วน คือ ส่วนของการสร้างสรรค์บทความเน้ือหาเพ่ือการสร้างตราสินคา้ท่ีมีคุณภาพ นัน่คือมุ่งเนน้ในส่วนการคน้หา
ขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ต โดยคอนเทนตม์าร์เกต็ต้ิงตอ้งมีคุณค่าและตรงประเดน็ เน่ืองจากผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะรับรู้เฉพาะขอ้มูลท่ี
ตรงกบัความตอ้งการ และแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลข้ึนอยู่กบัประสบการณ์เดิมและท าใหบุ้คคลจะพฤติกรรมแตกต่าง
กนั แต่ละบุคคลจะเลือกรับรู้ ความพอใจ และข้ึนกบัพ้ืนฐาน เก่ียวกบัความตอ้งการดา้นค่านิยม การคาดหวงัและปัจจยั
อ่ืนๆ (ปิยะนนัท ์บุญณะโยไทย, 2556)  
     ดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงท่ีมีความน่าสนใจ เป็นตวักลางในการสนทนาระหว่างผูบ้ริโภคและตราสินคา้ จะสามารถ
สามารถรักษาผูช้มไวเ้ป็นลูกค้าไวไ้ด้ในระยะยาว การส่งดิจิทัลคอนเทนต์สามารถท าได้โดยผ่านช่องทางส่ือและ
แพลตฟอร์มต่างๆท่ีมีความน่าสนใจ อย่างส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) ซ่ึงเป็นการใชบ้ริการบนเวบ็ (Web-based) 
และเทคโนโลยีทางดา้นโทรศพัทมื์อถือ (Mobile) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารไปสู่การปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนั 
โดยจะประกอบดว้ย 2 แนวความคิด คือ ส่ือเชิงสังคม (Social media) และ สังคมของตราสินคา้ (Brand community) ส่ือ
สังคมออนไลน์เป็นกิจกรรม การปฏิบติั หรือพฤติกรรมในสังคมออนไลน์ท่ีมีการแบ่งปันขอ้มูล ความรู้ ความคิดเห็น
โดยผ่านส่ือการสนทนา แพลตฟอร์มส่ือสังคมออนไลน์มีหลายรูปแบบซ่ึงแตกต่างกนัไป เช่น เครือข่ายสังคม (Social 
networking) การส่งขอ้ความ การแบ่งปันรูปภาพ  วิกิ (Wikis)  บลอ็ก (Blogs)  และการอภิปรายต่างๆ (Harris, 2009) เฟ
ซบุ๊ก (Facebook) เป็นส่ือสงัคมออนไลนอี์กประเภทท่ีนกัการตลาดนิยมใชใ้นการท ากลยุทธ์ดา้นดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ต
ต้ิงของธุรกิจ ซ่ึงลกัษณะของเฟซบุ๊กเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสามารถแบ่งการท างานหลกัๆ ออกเป็น 3 แบบคือเฟ
ซบุ๊กโปรไฟล์เพจ (Facebook Profile Page)  เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook fanpage) และเฟซบุ๊กกลุ่ม (Facebook group) 
(ปวตัน์ เลาหะวีร์, 2554) โดยการน าเสนอดิจิทลัคอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิงท่ีมีความน่าสนใจนั้นจะอยู่บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
(Facebook fanpage) ขององค์กรธุรกิจ  เฟซบุ๊คแฟนเพจจะท าให้ผูใ้ช้สามารถติดต่อส่ือสารและร่วมท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงหรือหลายๆ กิจกรรมกบัองคก์รรธุรกิจ หรือผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กคนอ่ืนๆได ้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเดน็ถามตอบใน
เร่ืองท่ีสนใจ พร้อมกบัการแบ่งปันดิจิทัลคอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิง  (Andrew McCrea, 2013) แบ่งเป็นประเภทต่างๆ คือ 
บลอ็ก (Blog) หรือบทความ วีดีโอคอนเทนต์ (Video Content) รูปภาพและอินโฟกราฟิก (Infographic) ท่ีนกัการตลาด
สร้างสรรคข้ึ์นมา และยงัสามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านแอพพลิเคชัน่เสริมท่ีมีอยู่อยา่งมากมาย (Ferguson, 2008) เฟซบุ๊ก 
( Facebook ) เป็นส่ือสังคมออนไลน์   (Social Media ) ท่ีกลายเป็นกระแสท่ีก าลงัมาแรงและก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัมากใน
สังคมออนไลน์ทุกหนแห่งในโลกยุคไซเบอร์ นอกจากน้ีการให้ความส าคญัในบริบทของความต่อเน่ืองและการถูกส่ง
ซ ้าๆของคอนเทนต ์(Puro, 2013) จะส่งผลกระทบต่อตราสินคา้ในระยะยาว และท าใหผู้ใ้ชก้ลบัมาสนบัสนุนตราสินคา้น้ี
ในระยะยาวไดอี้กคร้ัง และส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) จากการศึกษาผลกระทบของดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิง
ของ (Rowley, 2008) โดยวิธีทบทวนวรรณกรรมและส ารวจจ านวนเวบ็ไซต์ท่ีน าเสนอดิจิทลัคอนเทนต์ในรูปแบบท่ี
แตกต่างกนัพบว่า ดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงส่งผลกระทบดงัน้ี 1) คุณค่า ซ่ึงถกูก าหนดโดยประสบการณ์และการเรียนรู้
ของผูใ้ช ้ 2) ห่วงโซ่คุณค่า ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้ท าคอนเทนต ์จะท าใหเ้กิดความซบัซอ้น ดา้นห่วงโซ่คุณค่า 3) กล
ยทุธ์การตั้งราคา ท่ีมีความไม่แน่นอน ข้ึนกบัการยอมรับของตลาด 4) การส่ือสารการตลาดและการสร้างตราสินคา้ซ่ึงมี
บทบาทส าคญัต่อการความคิดดา้น คุณค่า ของตวัลกูคา้ 
     ลกัษณะของดิจิทัลคอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิงท่ีนักการตลาดนิยมใช้ (Georgieva and Djoukanova, 2014) แบ่งเป็น 3 
ลกัษณะ คือ 1) ดิจิทลัคอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการแกปั้ญหาตามความตอ้งการของ ผูรั้บชม โดยเฉพาะ
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อยา่งยิ่งแกปั้ญหาระหวา่งความตอ้งการของลกูคา้และตราสินคา้ในทางออกท่ีเหมาะสม การแกปั้ญหานั้นจะตอ้งมีวิธีการ
ท่ีแตกต่าง และมีความรวดเร็ว 2) ดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการใหค้วามรู้ การสร้างเน้ือหาท่ีมุ่งไปท่ี
ตวัลูกคา้หรือความตอ้งการท่ีลูกคา้คาดหวงั เป็นการใหค้วามรู้แก่ผูช้ม เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ และเขา้ใจ จากการต่างจาก
รูปแบบอ่ืน แต่เขา้ถึงเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง 3) ดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเล่าเร่ืองราวของตรา
สินคา้หรือองคก์ร เร่ืองราวนั้นตอ้งมีเน้ือหาท่ีแตกต่าง น่าสนใจ  มีคุณค่าผ่านช่องทางของตราสินคา้ท่ีมีอยู่ โดยมีความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูช้ม 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎกีารยอมรับนวัตกรรม 
 

      การยอมรับนวตักรรม หมายถึงการตดัสินใจท่ีจะน านวตักรรมนั้นไปใชอ้ย่างเตม็ท่ีเพราะนวตักรรมนั้นเป็นวิถี ทางท่ี
ดีกวา่ และมีประโยชน์กวา่ การยอมรับนวตักรรมเป็นกระบวนการเร่ิมตน้ตั้งแต่บุคคลหรือชุมชนไดส้มัผสันวตักรรมถูก
ชกัจูงใหย้อมรับนวตักรรม การตดัสินใจ ยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบติัตามการตดัสินใจและยืนยนัการปฏิบติันั้น (Rogers 
and Everett, 1983) และจากการวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับนวตักรรมระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวดั
ปทุมธานี (สุภทัรชยั ครุฑปักษี, 2553)โดย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทัว่ไปท่ีมีผลต่อองคป์ระกอบเก่ียวกบัการรับรู้ 
และเพ่ือศึกษาองคป์ระกอบเก่ียวกบัการรับรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรมระบบธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ ในจงัหวดั
ปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบเก่ียวกบัการรับรู้ 
และระดบัความส าคญัของการยอมรับนวตักรรมระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และปัจจยั
ทั่วไปด้าน ระดับการศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อองค์ประกอบเก่ียวกับการรับรู้แตกต่างกันในภาพรวม 
องคป์ระกอบอนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้า และองคป์ระกอบอนัเน่ืองมาจากตวับุคคล มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัการยอมรับ
นวตักรรมระบบธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 
     กระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นรับรู้หรือต่ืนเตน้ (Awareness Stage) ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีไดรั้บรู้
เก่ียวกบัส่ิงใหม่ๆ (นวตักรรม) ขั้นท่ี 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นท่ีเร่ิมมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเก่ียวกบั
วิทยาการใหม่ๆเพ่ิมเติม พฤติกรรมน้ีเป็นไปในลกัษณะท่ีตั้งใจแน่ชดั และใชก้ระบวนการคิดมากกว่าขั้นแรก ขั้นท่ี 3 ขั้น
ประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้นท่ีจะไตร่ตรองว่าจะลองใชวิ้ธีการหรือหาวิทยาการใหม่ๆ ดว้ยการเปรียบเทียบ
ระหวา่งขอ้ดีและขอ้เสียวา่ ขั้นท่ี 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลทดลองใชวิ้ทยาการใหม่ๆ นั้นกบัสถานการณ์
ของตน ขั้นท่ี 5 ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ๆ นั้น ไปใชใ้นการปฏิบติั
กิจกรรมของตนอยา่งเตม็ท่ีหลงัจากท่ีไดท้ดลองปฏิบติัและเป็นประโยชนใ์นส่ิงนั้นแลว้  
   
2.5 แนวคิดและทฤษฎเีร่ืองความภักดีต่อตราสินค้า 
 
     ความภกัดีต่อตราสินคา้หมายถึง ผูซ้ื้อท่ีมีความซ่ือสัตยท่ี์มีแนวโนม้ว่าจะจ่ายเงินส าหรับสินคา้ท่ีมีตราสินคา้เดียวกนั 
เห็นคุณค่าของตราสินค้านั้น รวมทั้ งเช่ือว่าทางเลือกนั้นดีกว่าทางเลือกอ่ืนๆ หรือเป็นการท่ีคนซ้ือสินค้าจากผูผ้ลิต
เดียวกนัซ ้ามากกวา่ผูผ้ลิตอ่ืน (Mao, 2010) ซ่ึงท าใหเ้กิดก าไรทางธุรกิจ สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ถา้ผูบ้ริโภคมี
ประสบการณ์ทางบวกจะท าให้เกิดการโนม้เอียงมาใชต้ราสินคา้อีกคร้ัง และยงัพบปัจจยัท่ีส าคญัอีกคือ ตวัสินคา้ ความ
พอใจของลูกคา้ ราคา ความเคยชิน ประวติัของตราสินคา้ ช่ือตราสินคา้ รวมทั้งระดบัความเส่ียงและความเก่ียวพนัของ
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ผูบ้ริโภค (Chaudhuri and Holbrook, 2002) ความผูกพนัต่อตราสินคา้เป็นการผกูติดทางดา้นอารมณ์และทางจิตใจ (An 
Emotional-Psychological Attachment) ความผูกพนัต่อตราสินคา้จะมุ่งเน้นเก่ียวกบัองค์ประกอบทางดา้นอารมณ์และ
ความรู้สึก โดยความผกูพนัทางตราสินคา้เป็นผลมาจากการเก่ียวพนัทางการซ้ือ (Purchase Involvement) (Gounaris and 
Stathakopoulos, 2004)  จากการศึกษาเร่ือง “การรับรู้มิติสัมผัส และความภักดีต่อตราสินค้า “ดอยค า” ของมูลนิธิ
โครงการหลวง” (พิชยั นิรมานสกุล, 2550)  เป็นการวิจยัเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ การรับรู้มิติสัมผสั และความภกัดี
ต่อตราสินคา้ “ดอยค า” ของมูลนิธิโครงการหลวง พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความภกัดีต่อตราสินคา้ “ดอยค า” อยู่ใน
ระดบัมาก มีเพียงเร่ืองเดียวท่ีมีความผูกพนัในระดบัปานกลาง คือการไม่ซ้ือสินคา้เกษตรอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกนัแทน 
ถา้สินคา้ “ดอยค า” ไม่มีขายการรับรู้มิติสมัผสัตราสินคา้ “ดอยค า” ในทุกดา้น มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
“ดอยค า” ในระดบัสูง  
     ความภกัดีต่อตราสินคา้ประกอบดว้ยทศันคติและพฤติกรรม ความภกัดีต่อตราสินคา้ในดา้นทศันคติ คือ ความรู้สึก
ของผูบ้ริโภคท่ีมีความสมัพนัธ์อยา่งถาวรต่อวตัถุหรือประสบการณ์จากการบริโภคสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ในดา้น
พฤติกรรม คือ พฤติกรรมการซ้ือซ ้าอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงถือเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้โดยแทจ้ริง 
 

การพฒันากรอบแนวคิดการวจิยั  
 
     เอกสารเชิงแนวคิดน้ีเสนอถึงผลกระทบของดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงบนเฟซบุ๊กท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้
ธนาคาร โดยข้ึนกบัระดบัการยอมรับนวตักรรม ไดพ้ฒันามาจากแนวคิดเร่ืองการรับรู้ดา้นดิจิทลัคอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิง 
โดยดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงจะตอ้งสามารถสร้างตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าได ้สร้างความเขา้ใจไดดี้ ผา่นลกัษณะของคอน
เทนตม์าเก็ตต้ิงใน 3 รูปแบบคือ 1) คอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการแกปั้ญหา 2) คอนเทนตท่ี์มีเน้ือหาเก่ียวกบั
การให้ความรู้ 3) คอนเทนต์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเล่าเร่ืองราวของตราสินคา้หรือองค์กร (Georgieva and Djoukanova, 
2014) และอยู่บนแพลตฟอร์มท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีนิยมอย่างเฟซบุ๊ก ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีเอ้ือต่อการติดต่อส่ือสารระหว่าง
องค์กรและผูบ้ริโภคท่ีสะดวก สามารถเกิดการโตต้อบกนั แสดงความคิดเห็น และเกิดการบอกต่อเก่ียวกบัดิจิทลัคอน
เทนต์มาร์เก็ตต้ิงไดดี้ แต่ผลของการเลือกรับรู้และให้ความหมายแตกต่างกนัออกไปตามปัจจยัในเร่ืองความตอ้งการ 
ทศันคติ ประสบการณ์ และลกัษณะเฉพาะบุคคล (ดวงใจ ชุมนุมมณี , 2552) รวมทั้ งระดับของกระบวนการยอมรับ
นวตักรรมเทคโนโลยีเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลนข์องแต่ละบุคคลอีกดว้ย  
 
ตั้งแต่ขั้นการรับรู้ สนใจ ประเมินค่า ทดลองใช ้และเกิดการยอมรับ (พิพิธ โหตรภวานนท์, 2557) ซ่ึงจะส่งผลต่อสร้าง
ความปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้และกลุ่มเป้าหมายไดดี้ในระยะยาว การเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ในส่วนของความภกัดีเชิง
ทศันคติซ่ึงเป็นขั้นเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้ และในส่วนของความภกัดีดา้นพฤติกรรมจะเป็นการแสดงพฤติกรรม
การซ้ือซ ้า (พีรพฒัน์ ตุลยาเดชานนท,์ 2555) ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของขององคก์รธุรกิจ จึงเกิดการพฒันาออกมาเป็น
กรอบแนวคิดดงัน้ี  
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รูปที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
     โดยมีสมมติฐานคือ ผลกระทบของดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงผ่านเฟซบุ๊กท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ธนาคาร 
โดยข้ึนกบัระดบัการยอมรับนวตักรรมดา้นส่ือสงัคมออนไลน ์
 

3. วธิีการศึกษา 
 

แนวทางการศึกษาเร่ือง การรับรู้ดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงผ่านเฟซบุ๊กท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของธนาคาร 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการท าแบบสอบถาม (Questionnaire) และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร (Literature) ผูวิ้จยัไดก้ าหนดแนวทางใน
การด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

     ประชากรท่ีท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารและเขา้ชมเฟซบุ๊กแฟนเพจของธนาคาร ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีอยู่ในวยัท างาน อายุระหว่าง 21 – 55 ปีกลุ่มตวัอย่าง โดยการศึกษาในคร้ังน้ีจะใชต้วัอย่างจ านวน
ทั้งหมด 400 คน ผูวิ้จยัใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage   Sampling) เพ่ือให้ไดต้วัอย่างและขอ้มูลท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามท่ีตอ้งการ 
 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
     ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาจากหนงัสือบทความ วารสาร วิทยานิพนธ์และเอกสาร
ต่างๆ แลว้น ามาสร้างแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม จากนั้นตรวจสอบความครอบคลุมของ
เน้ือหาและความเท่ียงตรง (Validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาคดัเลือกและปรับตามค าแนะน าให้กระชบัและชดัเจน
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ยิ่งข้ึน จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้กบัประชาชนท่ีเป็นลูกคา้ธนาคาร และเคยเขา้ชม    เฟซบุ๊กแฟนเพจจ านวน 
30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชก้ารทดสอบค่าความเช่ือมัน่ดว้ยสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (Alpha Coefficient) ครอนบาค (Cronbach, 1951, pp. 297-334) หากค่าท่ีค านวณได้มากกว่า 0.70 ถือว่า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีความเช่ือมัน่จึงจะน าแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัตวัอย่างต่อไป ตวัอย่าง
ในงานวิจยัคือลกูคา้ท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารและใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานครช่วงอายุระหว่าง 21 – 55 ปี 
โดยในการวิจยัคร้ังน้ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดตวัอย่างจากการค านวณโดยใช้
สูตร การก าหนดขนาดตวัอย่างส าหรับการประมาณค่าสัดส่วนท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % และจากสูตรผูว้ิจยัจะได้
ตวัอยา่ง 385 ราย และส ารองไวท่ี้ 4 % ของตวัอยา่งท่ีท าการวิจยัเป็นการเก็บตวัอย่างส ารองเพ่ิม 15 รายเพ่ือป้องกนัความ
ผิดพลาดจะไดข้นาดตวัอยา่ง 400 ราย การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชวิ้ธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) 
ซ่ึงเป็น Non-probability ลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ เป็นผูเ้คยใช้ผลิตภณัฑ์และ
บริการจากธนาคาร รวมทั้งเป็นผูใ้ชส่ื้อสงัคมออนไลน ์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้
 
3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
     เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ จึงส่งไปลงรหัส (Coding) และค านวณดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือค านวณค่าสถิติต่างๆ และอธิบายผลการศึกษา โดยแยกเป็น สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เป็นการค านวณค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
(Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หาค่าความสัมพนัธ์ใช้สถิติเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร จากนั้นใชวิ้ธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ื อหาความสัมพัน ธ์ของตัวแปรมากกว่า 3 ตัวแปร ท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05  เพ่ื ออธิบายลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ตวัแปรอิสระ คือ การรับรู้ดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงผ่านเฟซบุ๊ก ตวัแปรปรับ คือ การกระบวนการ
ยอมรับนวตักรรมดา้นส่ือสงัคมออนไลน ์และตวัแปรตาม คือ ความภกัดีต่อตราสินคา้ของลกูคา้ธนาคาร  
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับหรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
    ผลการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือ ไดท้ราบขอ้มลูการรับรู้เก่ียวกบัลกัษณะของดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เกต็บนเฟซบุ๊ก ของ
ลูกคา้ธนาคารในประเทศไทย ระดบัของการยอมรับนวตักรรมดา้นการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ และความภกัดีต่อตรา
สินคา้ของลูกคา้ธนาคารในประเทศไทยทั้ งในดา้นของทศันคติและด้านพฤติกรรม และสามารถทราบอิทธิพลของ
กระบวนการยอมรับนวตักรรมดา้นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความความพนัธ์ระหว่างการรับรู้เก่ียวกบัดิจิทลัคอน
เทนต์มาร์เก็ตต้ิงบนเฟซบุ๊กและความภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ธนาคาร ซ่ึงสามารถน าผลการศึกษาไปใชพ้ฒันากล
ยุทธ์ทางการตลาดดา้นการสร้างดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงท่ีมีคุณค่า ตรงกบัลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ขององคก์ร และสามารถสร้างความผกูพนัและภกัดีต่อตราสินคา้ไดใ้นระยะยาว ทั้งน้ีคอนเทนตม์าร์-เกต็ต้ิงท่ีมีคุณค่าควร
มีประโยชน์ สามารถแกไ้ขปัญหาให้กบัผูบ้ริโภค หรือสามารถบอกเล่าเร่ืองราวของตราสินคา้ได ้เพ่ือสร้างตลอดจน
ศึกษาในทางวิชาการ 
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แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป 
     1. ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงบนส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนๆ เช่น ไลน์ (Line) หรือกู
เก้ิลพลสั (Google plus) วา่มีความภกัดีความแตกต่างจากส่ือเฟซบุ๊ก (Facebook) อยา่งไร 
     2. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการรับรู้เก่ียวกบัดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงบนเฟซบุ๊กและความภกัดี
ต่อตราสินคา้ของลกูคา้ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้นควรมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัอ่ืนเพ่ิมเติม 
     3. ในการท าวิจยัดา้นดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เก็ตต้ิงคร้ังต่อไปอาจใชวิ้ธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์กลุ่มลกูคา้
ธนาคารวา่มีทศันคติอยา่งไรต่อดิจิทลัคอนเทนตม์าร์เกต็ต้ิงขององคก์รเพ่ือไดข้อ้มลูเชิงลึกมากข้ึน 
     4. ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาดิจิทลัคอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิงในเชิงของกลยุทธ์ โดยสัมภาษณ์จากนกัการตลาด
หรือผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดิจิทลัคอนเทนต์มาร์เก็ตต้ิง เพ่ือทราบเทคนิควิธีในการสร้างดิจิทลัคอนเทนต์มาร์เก็ต-ต้ิงท่ีมี
คุณภาพและประสบความส าเร็จ 
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การรับรู้คุณค่าตราสินค้าผลติภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรของ                               
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Recognizing brand value of Abhai Thai herb products for consumers in 
Bangkok 

วรรณเศรษฐ บัวรา1 และ ศุภชาต เอีย่มรัตนกูล2 

Wannasait  Buara and Supachart Iamratanakul  

บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือหากรอบแนวคิดดว้ยการทบทวนวรรณกรรมในเร่ือง การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑ์
สมุนไพรอภยัภูเบศรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง คือ คุณค่าตราสินคา้ของผลิตภณัฑ ์
และการรับรู้ของผูบ้ริโภค จากการศึกษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงผลิตภณัฑมี์ 2 ปัจจยั 
คือ การโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์ ส่วนปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างคุณค่าประกอบไปดว้ย การตระหนกัในช่ือตรา
สินคา้ การรับรู้คุณภาพ ความเก่ียวพนักบัตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ และเม่ือทราบว่าปัจจยัใดคือปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีสุดท่ีท าใหเ้กิดการรับรู้และสร้างคุณค่าแก่ตราสินคา้ เราสามารถน าผลการวิจยัไปปรับปรุงตราสินคา้ และพฒันา
ผลิตภณัฑส์มุนไพรอภยัภูเบศร ใหมี้คุณภาพดีต่อไป 

 ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า, ผลิตภัณฑ์, การรับรู้ของผู้บริโภค, สมนุไพรอภัยภูเบศร, การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ 
 

Abstract 

This article proposes to find the conceptual framework by literature review for the study of Recognition brand value 

of herbal products Abhaibhubate Consumers in Bangkok. The related variables are brand value and consumer 

recognition in the products. The study is suggested that advertising and public relations are significant factors for 

consumer recognition with the products and brand awareness, quality recognition, brand correlation and brand loyalty 

are the main factors in brand value creation of herbal products Abhaibhubate. The study made the researcher know the 

best significant factor for recognition and brand value creation with the consumers that brings to brand improvement 

and herbal products Abhaibhubate development for better quality in the future.  

Keyword: brand value of products, consumer recognition  
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1. บทน า 
 

ปัจจุบนัน้ี การตลาดในสินคา้ประเภทสมุนไพรมีการแข่งขนักนัสูง สินคา้มีความหลากหลายประเภทมากข้ึน  

และตราสินคา้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกในการเลือกสินคา้ประเภทสมุนไพรอย่างกวา้งขวาง  ตรา

สินคา้ (Brand) ไดก้ลายเป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภค โดยเป็นจุดรวมของเหตุผลและอารมณ์ 

อนัเป็นสาเหตุของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยี่หอ้ใดยี่หอ้หน่ึง มากกวา่ยี่หอ้ การสร้างตราสินคา้ (Branding) จึงมีความส าคญั

มาก เพราะตราสินคา้ท่ีดีและแขง็แกร่งสามารถสร้างมลูค่าเพ่ิม (Value Added) ใหก้บัสินคา้หรือบริการและธุรกิจนั้นๆได้

อยา่งมหาศาล(วิทวสั ชยัปราณี, 2548:39) 

คุณค่าตราสินคา้ (Brand Value) เป็นคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บหากซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการของตราสินคา้นั้น ซ่ึง

อาจเป็นคุณค่าท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไดโ้ดยตรง แต่ผูบ้ริโภคมีความพิเศษกบัตราสินคา้นั้นได ้เช่น ความรู้สึกน่าเช่ือถือ 

มัน่ใจท่ีจะใช ้คุน้เคยเพราะอยู่มานาน เป็นตน้ คุณค่าตราสินคา้ จึงกลายมาเป็นกลยุทธ์ในการขบัเคล่ือนธุรกิจท่ีส าคญั 

เพราะผูบ้ริโภคจะนึกถึงเหตุผลน าหนา้ก่อนการตดัสินใจซ้ือเสมอ โดยมกัจะพิจารณาวา่สินคา้นั้นๆ มีคุณค่าคุม้ค่ากบัเงิน

ท่ีตอ้งจ่ายไปหรือไม่ คุณค่าตราสินคา้จะเกิดข้ึนได ้ก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคมีความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เร่ือง ของภาพลกัษณ์ตราสินคา้(Brand Image) และอตัลกัษณ์ตราสินคา้(Brand Identity) ซ่ึงมูลนิธิโรงพยาบาลเจา้พระยา

อภยัภูเบศร ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองน้ีมาโดยตลอด (ศรีกญัญา มงคลศิริ, 2547:255) 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ เพ่ือหากรอบแนวคิดดว้ยการทบทวนวรรณกรรม เร่ือง การรับรู้คุณค่าตรา

สินคา้ของผลิตภณัฑส์มุนไพรอภยัภูเบศรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการวิจยัในเชิงปริมาณ และเชิ ง

คุณภาพจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัตวัผลิตภณัฑส์มุนไพรโดยตรง เพ่ือใหท้างมูลนิธิโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร สามารถ

น าผลการวิจยัไปปรับปรุงตราสินคา้ และพฒันาผลิตภณัฑส์มุนไพรอภยัภูเบศร ใหมี้คุณภาพท่ีดีต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัคุณค่าตราสินค้า 

Aaker (1991) ไดใ้หค้วามหมายตราสินคา้ วา่เป็นช่ือและ/หรือสญัลกัษณ์ เช่น โลโก ้เคร่ืองหมายการคา้ หรือ
การออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ท าใหเ้ด่นชดั เพ่ือแสดงถึงสินคา้หรือบริการของผูข้ายคนใดคนหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
และเพ่ือความแตกต่างของสินคา้หรือบริการของเขาจากคู่แข่ง 

Keller (2008) กล่าววา่ตราสินคา้เป็นมากกวา่สินคา้ เพราะมนัสามารถมีมิติท่ีแตกต่างกนัจากการออกแบบสินคา้
เพ่ือก่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ลกูคา้  

แหล่งท่ีท าใหเ้กิดคุณค่าตราสินคา้ (Keller, 2008) ไดแ้ก่ 
การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) ซ่ึงประกอบดว้ย การจดจ าไดใ้นตราสินคา้(Brand recognition) 

เป็นความสามารถของผูบ้ริโภคท่ีจะยืนยนัเม่ือพบเห็นตราสินคา้หรือเม่ือเขา้ไปในร้านคา้เขาสามารถจดจ าตราสินคา้ใด
ตราสินค้าหน่ึงและพร้อมท่ีจะเปิดเผยออกมา และการระลึกได้ในตราสินค้า (Brand recall) เป็นความสามารถของ
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ผูบ้ริโภคท่ีจะดึงขอ้มูลของตราสินคา้จากความจ า เม่ือใหห้มวดสินคา้ ความตอ้งการเติมเต็มในหมวดสินคา้ สถานการณ์
การซ้ือหรือการใชเ้ป็นตวักระตุน้ 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ทางบวกสร้างไดด้ว้ยโปรแกรมทางการตลาดท่ีเช่ือมโยงกบัความ
เก่ียวพนัท่ีแข็งแกร่ง ความชอบ และความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมีต่อตราสินคา้ในความทรงจ า ความเก่ียวพนักบัตราสินคา้
สร้างไดห้ลายวิธี เช่น ขอ้มลูท่ีใชส่ื้อสารเก่ียวกบัตราสินคา้ การพูดปากต่อปาก ลกัษณะของตราสินคา้ (ช่ือ โลโก)้ จุดเด่น
ของตราสินคา้กบับริษทัหรือประเทศ ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ทฤษฎีของ Aaker ในการวดัคุณค่าตราสินคา้ โดยวดัองค์ประกอบของคุณค่าตราสินคา้ 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
การตระหนักในช่ือตราสินคา้ (Name Awareness) การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) ความเก่ียวพนักับตราสินค้า 
(Brand Associations) และความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ซ่ึงเป็นการวดัคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของ
ผูบ้ริโภค และใหค้วามหมายของแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ตระหนักในช่ือตราสินคา้ (Name Awareness) หมายถึงการจดจ าไดแ้ละการระลึกไดข้องผูบ้ริโภคในตรา
สินคา้ ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความคุย้เคยและจะเลือกซ้ือสินคา้เดิมบ่อยๆ 

2. การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) หมายถึง ความเขา้ใจคุณภาพของสินคา้ซ่ึงอาจจะเกิดจากการไดรั้บ
ข่าวสาร การรับรู้คุณภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือและความภกัดีต่อตราสินคา้ 

3. ความเก่ียวพันกับตราสินค้า (Brand Associations) หมายถึง ความเก่ียวข้อง เช่ือมโยงกับตราสินค้าของ
ผูบ้ริโภค อนัเกิดจากความโดดเด่นของตราสินคา้นั้นๆ 

4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึง ความชอบและความพึงพอใจในตราสินคา้ ท าใหผู้บ้ริโภค
ยึดมัน่ในตราสินคา้ตราใดตราหน่ึงและซ้ือเฉพาะตราสินคา้นั้น 

 
2.2 แนวคิดทฤษฎกีารรับรู้ของผู้บริโภค 

สุชา จนัทน์เอม (2540) อธิบายว่า การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีมีตั้งแต่ระดบัง่ายท่ีสุด ถึงซบัซอ้นท่ีสุดจนยากแก่
การเขา้ใจ นกัจิตวิทยาไดใ้หค้วามหมายการรับรู้แตกต่างกนัออกไป เช่น 

การรับรู้ คือ การตีความหมายจากการรับสัมผสั (Sensation) ในการรับรู้นั้น เราไม่ เพียงแต่มองเห็น ไดย้ินหรือ
ไดก้ล่ินเท่านั้น แต่เราตอ้งรับรู้ไดว้า่ วตัถุหรือส่ิงท่ีเรารับรู้นั้นคืออะไร มีรูปร่างอยา่งไร อยูทิ่ศใด ไกลกวา่เรามากนอ้ยแค่
ไหน เป็นตน้ ทั้งหมดท่ีเราบอกไดน้ี้ เป็นการใส่ความหมายใหก้บัส่ิงต่างๆท่ีผา่นเขา้มาในการรับสมัผสั 

ในแง่ของพฤติกรรม การรับรู้เป็นขบวนการท่ีเกิดแทรกอยูร่ะหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
Schiffman and Kanuk (2007) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้ไวว้่า เป็นกระบวนการเก่ียวกบัการเลือก การจดั

ระเบียบ และการตีความตวักระตุน้ใหมี้ความหมายและสอดคลอ้งกบัภาพรวมของทั้งโลก ประกอบดว้ยประสาทสัมผสั 
ซ่ึงเป็นตวักลางและเป็นตวัตอบสนองโดยตรงของอวยัวะรับสัมผสัต่อตวักระตุน้ ตวักระตุน้คือส่ิงต่างๆท่ีมากระทบ
ประสาทสัมผสัเช่น สินคา้ บรรจุภณัฑ ์ ช่ือตราสินคา้ และการโฆษณา ตวัรับประสาทสัมผสัคือ อวยัวะของมนุษย ์ไดแ้ก่ 
ตา หู จมูก ปาก และผิวหนงัซ่ึงท าหนา้ท่ีแตกต่างกนัไปไดแ้ก่ การมองเห็น ไดย้ิน ไดก้ล่ิน รับรู้รสชาติ และสัมผสั หนา้ท่ี
ทุกอยา่งเรียกวา่การแสดง ซ่ึงจะแสดงเพียงอย่างเดียว หรือแสดงรวมกนักไ็ดเ้พ่ือประเมินและใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ 
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ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการจิตวิทยาพ้ืนฐานของมนุษยท่ี์ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 
ความจ า ความคิดและประสบการณ์ทางความคิด ผา่นกระบวนการการคดัเลือก (Selection) การจดัระเบียบ 
(Organization) และการตีความ (Interpretation) ขอ้มลูต่างๆ ท่ีไดรั้บจากการสมัผสั (Sensation) ดว้ยอวยัวะสมัผสัของ
ร่างกายกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นส่ิงเร้าออกมาในรูปของความรู้สึก และส่งความรู้สึกผา่นไปยงัสมองเพ่ือตีความหมาย โดย
อาศยัประสบการณ์เป็นเคร่ืองช่วยในการตีความและแปลความหมาย ท า ใหบุ้คคลทราบวา่ส่ิงเร้าหรือส่ิงแวดลอ้มท่ี
สมัผสันั้นเป็นอะไร มีความหมายอยา่งไร มีลกัษณะอยา่งไร อนัเป็นการเกิดการรับรู้และส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 
ต่อจากนั้นสมองจะเกบ็บนัทึกเป็นประสบการณ์ส าาหรับการแปลความหมายของความรู้สึกใหเ้กิดเป็นการรับรู้ในคร้ัง
ต่อไปอีก 

กระบวนการรับรู้  
จากความหมายขา้งตน้ท าใหส้ามารถอธิบายการรับรู้ในรูปของกระบวนการ ดงัท่ี 

สุวรี ศิวะแพทย ์(2549: 99) อธิบายวา่การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดต่อเน่ืองจากการรู้สึก กล่าวคือ เม่ือประสาทรับ
ความรู้สึก ไดรั้บการกระตุน้และส่งผา่นขอ้มลูนั้นไปยงัระบบประสาทท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือแปลความซ่ึงในส่วนน้ีอาจมี
ประสบการณ์หรือความรู้เดิมในส่วนของความจ าเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
ดว้ย อนัส่งผลต่อการรับรู้ดงัแสดงดงัภาพท่ี 1  

 
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการรับรู้ของรองศาสตราจารยสุ์วรี ศิวะแพทย ์ 
ท่ีมา: สุวรี ศิวะแพทย ์(2549) 
 

Schiffman  and  Kanuk  (1991, อา้งถึงในกาญจนา  อาจมงักร 2548:  11-12) กล่าวถึงกระบวนการรับรู้
วา่ กระบวนการท่ีบุคคลแต่ละคนมีการเลือกการประมวลและการตีความเก่ียวกบัตวักระตุน้ออกมาใหค้วามหมาย
และไดภ้าพของโลกท่ีมีเน้ือหา และกาญจนา อาจมงักร (2548: 11-12) อธิบายต่อวา่ การรับรู้ยงัสามารถอธิบายได ้ 
คือกระบวนการการตีความท่ีผา่นประสาทสัมผสัใดๆ โดยตรง หรือกระบวนการท่ีบุคคลไดรั้บข่าวสารขอ้มูลจาก
ส่ิงท่ีแวดลอ้มรอบตวัและมีการวเิคราะห์ตีความข่าวสารขอ้มูลนั้น จนเกิดความเขา้ใจในข่าวสารขอ้มูลนั้นอยา่งใด
อยา่งหน่ึง ซ่ึงอาจเขียนเป็นผงัได ้ดงัภาพท่ี 2 

  
   
 
 
 
ภาพที ่2 แสดงกระบวนการรับรู้ของกาญจนา อาจมงักร  
ท่ีมา: กาญจนา อาจมงักร (2548) 

ส่ิงเร้า อวยัวะรับความรู้สึก 
ระบบประสาท + ประสบการณ์เดิม 

หรือการตีความ การรับรู้ 

ส่ิงเร้า 
การรับสมัผสัดว้ย

ประสาทสมัผสั สมองตีความ การรับรู้ 
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2.3 แนวคิดทฤษฎกีารส่ือสารทางการตลาด 

ปัจจุบนัการส่ือสารการตลาดมีบทบาทส าคญัต่อตราสินคา้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีไดพ้บเห็นตราสินคา้ตลอดเวลา 
มกัจะมีความคุน้เคยกบัตราสินคา้นั้น ความคุน้เคยท าให้เกิดความชอบ ความชอบท าใหเ้กิดการไวใ้จ การไวใ้จน าไปสู่
การตดัสินใจซ้ือ (เสรี วงษม์ณฑา, 2540) 

เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่าการส่ือสารคือ ท่ีมาของความส าเร็จเพราะการส่ือสารเป็นการสร้างการรับรู้ 
(Perception) ในสินค้า ซ่ึงน าไปสู่การสร้างภาพลกัษณ์ในตราสินค้า (Brand image) ซ่ึงท าให้เกิดคุณค่าเพ่ิม (Value 
added) ในตราสินคา้ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างคุณค่าในตราสินคา้ (Brand equity) และตั้งราคาท่ีสูงได ้ดงันั้นนกัการตลาด
จะตอ้งพยายามสร้างคุณค่าใหต้ราสินคา้ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้กล่าวคือ การท่ีคนมีความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ มีผล
ในการสร้างความแตกต่างให้ตราสินคา้ และมีผลก่อให้เกิดพฤติกรรมของตราสินคา้นั้น คุณค่าตราสินคา้จะเกิดข้ึนก็
ต่อเม่ือผูบ้ริโภคคุน้เคยกบัตราสินคา้ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้อย่างมัน่คงจดจ าตราสินคา้นั้นไดด้ว้ยคุณลกัษณะท่ีไม่
ซ ้ ากบัตราสินคา้อ่ืน นอกจากนั้นคุณค่าตราสินคา้ยงัเป็นเหมือนส่ิงมีชีวิต (Living thing) ดงันั้นเราจะตอ้งใช้เคร่ืองมือ
การตลาดเพ่ือสร้างความทรงจ าในตราสินค้าอย่างต่อเน่ือง (Living memory) และเป็นลกัษณะความทรงจ าท่ีดียิ่งข้ึน
เร่ือยๆ (Growth memory) เน่ืองจากตราสินคา้เกิดได ้โตได ้ตายได ้ซ่ึงข้ึนอยู่กบักิจกรรมการติดต่อส่ือสารทางการตลาด 
(Marketing communication) การใส่ความรู้ในตราสินค้า (Brand knowledge) อย่างสม ่าเสมอดงันั้นจึงตอ้งมีแผนการ
สนบัสนุนตราสินคา้อย่างต่อเน่ืองและยาวนาน ตราสินคา้จึงจะโตตลอดไป ซ่ึงเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี ไดแ้ก่ การโฆษณา (Cobb-Walgren et al., 1995) และการประชาสมัพนัธ์ 

การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือสารจูงใจโดยผ่านส่ือโฆษณาท่ีมิใช่ตวับุคคล และมีการช าระเงินส าหรับ
ความคิดเห็น ผลิตภณัฑ ์สินคา้ บริการ ท่ีโฆษณาโดยผูโ้ฆษณาหรือผูอุ้ปถมัภใ์หก้บัส่ือโฆษณาเช่น ส่ือมวลชนต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น หนงัสือพิมพ ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ เป็นตน้ นอกจากนั้นแลว้ยงัมีส่ือส่ิงพิมพเ์ช่น แผ่นพบั ใบปลิว 
โปสเตอร์ และส่ือนอกสถานท่ี เช่น ป้ายประกาศ คทัเอา้ท ์เป็นตน้ 

การโฆษณาเป็นรูปแบบของการสร้างการติดต่อส่ือสารดา้นตราสินคา้ (Brand contact) การโฆษณาใชใ้นกรณี
ต่อไปน้ี 

1. ตอ้งการสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑ ์(Differentiate product) อยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง 

2. ตอ้งการยึดต าแหน่งครองใจสินคา้ (Brand positioning) ตวัอย่าง ตอ้งการสร้าง Positioning วา่โพรเทคส์ เป็น
สบู่ป้องกนัแบคทีเรีย รีจอยส์เป็นแชมพูท่ีมีต าแหน่งผลิตภณัฑว์่าเป็น 2 in 1 ซ่ึงผลิตภณัฑแ์รกท่ีเขา้มาในตลาดก่อนคือ 
Dimension 2 in 1 แต่ Dimension ใชโ้ฆษณานอ้ย ดงันั้นรีจอยส์จึงยึดครองต าแหน่งทางการตลาดไดดี้กวา่ 

3. ใชก้ารโฆษณาเม่ือตอ้งการสร้างผลกระทบ (Impact) ท่ียิ่งใหญ่ เช่น ผลกระทบทางดา้นภาพลกัษณ์ และดา้น
การพดูคุยในกลุ่มลกูคา้ 

4. ถา้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัดีอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งใหค้วามรู้กบัคน (Educated) ตอ้งการตอกย  ้าต าแหน่งสินคา้ ตอ้งการสร้าง
ความแตกต่าง ลกูคา้มีพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งไปเปล่ียนความคิดของลกูคา้กค็วรใชก้ารโฆษณา เช่น แชมพูซลัซิล หมากฝร่ัง
ลอ็ตเต ้ลกูคา้รู้คุณสมบติัของสินคา้ดีอยูแ่ลว้ผูผ้ลิตเพียงแค่ตอกย  ้าต าแหน่งสินคา้เท่านั้น 
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การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation)หมายถึง การติดต่อส่ือความหมายทางดา้นความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ไปสู่กลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น และประชามติท่ีประชาชนมีต่อหน่วยงานอยา่งจริงใจ โดย
มุ่งท่ีจะสร้างผลประโยชน์ร่วมกนั และช่วยให้หน่วยงานสามารถปรับตวัเองให้สอดคลอ้งกลมกลืนกบัสังคมได ้ดงันั้น
การประชาสมัพนัธ์จึงถกูน ามาใชใ้นลกัษณะความหมาย 3 ประการ คือ (1) การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานกบั
กลุ่มประชาชน (2) วิธีการท่ีหน่วยงานใชเ้พ่ือสร้างความสัมพนัธ์ (3) คุณภาพ และสถานภาพแห่งความสัมพนัธ์นั้นๆ 
(เสกสรร สายสีสด, 2542 อา้งถึง Cutlip and Center) 

การประชาสมัพนัธ์ใชใ้นกรณี ต่อไปน้ี  

1. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ (Image) ว่าเหนือกว่าคู่แข่ง ซ่ึงคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์เท่าเทียมกับคู่แข่ง 
ภาพลกัษณ์จึงเป็นส่ิงเดียวท่ีจะสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑ ์โดยใชเ้ร่ืองราว และต านานซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคู่แข่งเลียนแบบ
กนัไดย้ากมาก เช่น วอลโวเ่คยเป็นรถท่ีไดรั้บการตอ้นรับผูบ้ริหารธนาคารโลก เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัวอลโว ่

2. การประชาสัมพนัธ์ใช้เม่ือตอ้งการให้ความรู้กบับุคคล สินคา้บางชนิดจะประสบความส าเร็จไดเ้ม่ือคนมี
ความรู้ในตราสินคา้นั้นจึงตอ้งอธิบายคุณสมบติัเก่ียวกบัตราสินคา้นั้น เช่น เน้ือโกเบ ขายในราคาแพงกว่าเน้ือธรรมดา 
ดงันั้นจะตอ้งอธิบายใหผู้บ้ริโภครู้วา่เน้ือโกเบนุ่ม ไม่เหนียว ไม่มีพงัผืด ท าใหผู้บ้ริโภคมองเห็นคุณค่าของเน้ือโกเบเขาจึง
จะยอมจ่ายเงินซ้ือ 

3. เม่ือมีขอ้มลูข่าสารจ านวนมากท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑแ์ละข่าวสารนั้นไม่สามารถบรรจุเขา้ไปใน
โฆษณาได ้ในรูปของข่าว บทความ วิดีโอ โบรชวัร์ ฯลฯ 

2.4 แนวคิดทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

ชิฟแมนและคานุก  (Shiffman and Kanuk, 2010) ได้นิยามพฤติกรรมผู ้บ ริโภค  (Consumer Behavior) ว่า
หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาด
ว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขาหรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ี
เก่ียวกบัการซ้ือ และการใชสิ้นคา้ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) คือ กระบวนการหรือพฤติกรรมการตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้และ
การประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2554) 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

Pappu and Quester (2008) เร่ือง มีความแตกต่างของคุณค่าตราสินคา้หรือไม่ระหว่างหา้งสรรพสินคา้และร้าน

ขายเส้ือผา้ ผลการส ารวจเชิงประจกัษ ์วตัถุประสงคเ์พ่ือพิสูจนร์ะดบัคุณค่าตราสินคา้ของผูค้า้ปลีกท่ีแตกต่างกนัระหว่าง

ห้างสรรพสินค้าและร้านสินคา้เฉพาะอย่าง(เส้ือผา้) โดยวดัคุณค่าตราสินคา้ใน 4 ดา้น ได้แก่ การตระหนักรู้ ความ

เก่ียวพนั การรับรู้คุณภาพ และความภกัดี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างเป็นผูห้ญิง

และเดก็ในเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ผลการวิจยัพบวา่หา้งสรรพสินคา้มีคุณค่าตราสินคา้สูงกวา่ร้านขายเส้ือผา้
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ในเกณฑ์การวดัทั้ ง 4 ด้าน โดยพบว่าการตระหนักรู้มีค่าสูงสุด รองลงมาคือ การรับรู้คุณภาพและความเก่ียวพัน 

ตามล าดบั 

Annam and Yallapragada (2006) Understanding customer attitudes towards tecnnology-based self-service: A 

case study on ATM. ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความเขา้ใจทศันคติของผูบ้ริโภคต่อการบริการตนเองผา่นเทคโนโลยี กรณีศึกษา

เคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมติั โดยท าการศึกษาจากคุณภาพการบริการ โดยการสัมภาษณ์และใชแ้บบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยในเร่ืองของขั้นตอนการใช้งานท่ีง่าย ความรวดเร็ว และความถูกต้อง เป็น

คุณสมบติัหลกัต่อคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

Pikkarainen et al. (2004) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การยอมรับของผูบ้ริโภคต่อการบริการธนาคารออนไลน์ เน่ืองจาก

ปัจจุบนัการท าธุรกิจธนาคารมกัจะท าผ่านระบบออนไลน์และมีอตัราเพ่ิมมากข้ึนอยา่งรวดเร็วไปทัว่โลก ผูวิ้จยัจึงศึกษา

ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับช่องทางการใหบ้ริการของธนาคารในรูปแบบน้ี โดยใชก้ารส ารวจกลุ่มตวัอย่างจ านวน 268 

คน ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ประโยชนแ์ละขอ้มลูของธนาคารออนไลนบ์นเวบ็ไซดเ์ป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการยอมรับ

ธนาคารออนไลนข์องผูบ้ริโภค 

นันทนา  บริพนัธานนท์ (2555) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสินคา้กบัปัจจยัท่ีเกิดจากการส่ือสาร

การตลาด วตัถุประสงคเ์พ่ือวดัคุณค่าตราสินคา้ในความรู้สึกของผูบ้ริโภคและความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้กบั

ปัจจยัท่ีเกิดจากการส่ือสารทางการตลาด เป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยศึกษาสินคา้กาแฟส าเร็จรูปและรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอย่างเป็นคนวยัท างานอายรุะหวา่ง 20-45 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่าสินคา้กาแฟส าเร็จรูป 

เนสกาแฟและสินคา้รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล โตโยตา้ เป็นตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าตราสินคา้มากท่ีสุด และพบวา่ตราสินคา้ท่ีมี

ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาสูงจะเป็นตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าตราสินคา้สูงดว้ย 

วิไลรัตน ์ ตุลยศรีวรกลุ (2553) เร่ือง คุณค่าตราสินคา้ของเคร่ืองส าอางและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูห้ญิงใน

เขตกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์เพ่ือวดัคุณค่าตราสินคา้ในความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองส าอาง โดยพฒันา

แบบจ าลองคุณค่าตราสินคา้ของ D.Aaker (1991) ซ่ึงศึกษาองคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้ 4 ประการ และการวิจยัเชิง

ส ารวจดว้ยการแจกแบบสอบจ านวน 400 ชุด ผลการวิจยัพบว่า CLINIQUE เป็นตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าตราสินคา้สูงสุด 

อนัดบัสองคือ LANCOME และอนัดบัสามคือ SHISEIDO 

เฉลิมลกัษณ์  พันธ์ช่วย (2551) เร่ือง คุณค่าแบรนด์ในความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผูใ้ห้บริการเครือข่าย

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทย วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณค่าแบรนด์ในความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผู ้

ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทย โดยส ารวจจากผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเครือข่ายเอไอเอส 

ดีแทค และทรูมูฟ ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 3 อนัดบัแรก และเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจ านวน 450 ชุด ผลการวิจยั

พบวา่ ดีแทคเป็นแบรนดท่ี์มีระดบัคุณค่าแบรนดสู์งท่ีสุด รองลงมาคือ เอไอเอส และทรูมฟู ตามล าดบั 
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3. วธิีการศึกษา 

1. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากรกลุ่มเป้าหมายของงานวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพรอภยั

ภูเบศร  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 400 ชุด  
2. วิธีการเกบ็ขอ้มูล 
ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน  (Multi-Stage Sampling) ส าหรับการเกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงมีขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นท่ี 1 ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัสลากเลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1 

เขตของแต่ละกลุ่ม จากการแบ่งพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเป็น 6 กลุ่ม ตามการปฏิบติังานของส านกังานเขต เพ่ือใหก้าร
ปฏิบติัราชการมีความสอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สงัคม วิถีการด ารงชีวิตของประชาชน สามารถสนองตอบต่อ
ความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขั้นท่ี 2 แจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยการเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ตาม
แหล่งต่างๆท่ีกล่าวในขั้นท่ี 1 โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง และน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มา
วิเคราะห์จ านวน 400 ชุด 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และบทสมัภาษณ์ ส าหรับแบบสอบถาม

แบ่งโครงสร้างของค าถามออกเป็น 3 ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัรายไดต่้อเดือน 

สถานภาพ แต่ละขอ้มีการวดัระดบัขอ้มลู ดงัน้ี 
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาชีพ  
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่ อาย ุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัรายไดต่้อเดือน  
ส่วนท่ี 2  ค าถามเก่ียวกบัการวดัการรับรู้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพรอภยัภูเบ

ศร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและเลือกมาจากวิธีการส่ือสารการตลาด 2 วิธี ไดแ้ก่ การโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์ (เสรี วงษ์
มณฑา, 2540) ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ดัแปลงมาตรวดัมาจากการศึกษาของนนัทนา บริพนัธานนท ์(2542) โดยใช ้Likert Scale ใน
การวดัระดบัการรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ รับรู้มากท่ีสุด (5) รับรู้มาก (4) รับรู้ปานกลาง 
(3) รับรู้นอ้ย (2) รับรู้นอ้ยท่ีสุด (1) 

 
ส่วนท่ี 3  ค าถามเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ของผลิตภณัฑส์มุนไพรอภยัภูเบศร ผูวิ้จยัไดศึ้กษาและเลือกมาจากงานวิจยัของ 
Aaker (1991) ท่ีไดมี้การทดสอบความเท่ียงตรงและระดบัความเช่ือมัน่แลว้วา่อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ ซ่ึงในการศึกษาของ 
Pappu and Quester (2006) ไดใ้ชม้าตรวดั Likert Scale แบบ 7 ระดบั แต่ในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดด้ดัแปลงมาตรวดั Likert 
Scale แบบ 5 ระดบั ในการวดัระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง(5) เห็นดว้ย(4) ปาน
กลาง(3) ไม่เห็นดว้ย(2) และไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง(1) โดยแบ่งค าถามออกเป็น4 กลุ่มตามองค์ประกอบของการวดัคุณค่า
ตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค ดงัน้ี การตระหนกัในช่ือตราสินคา้ ไดแ้ก่ โลโก ้สี และถุง หรือกล่องส าหรับใส่สินคา้
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ของผลิตภณัฑส์มุนไพรอภยัภูเบศร การรับรู้คุณภาพ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑส์มุนไพรอภยัภูเบศรเป็นสินคา้คุณภาพดี พนกังาน
ขายใหค้ าแนะน าอย่างดี และมีบริการหลงัการขายท่ีดี ความเก่ียวพนักบัตราสินคา้ ไดแ้ก่ เป็นผลิตภณัฑส์มุนไพรอภยัภูเบ
ศรท่ีอยู่คู่กบัประเทศไทยมานาน และมีหลายสาขา  และความภกัดีต่อตราสินคา้ ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคมกัจะไปซ้ือสินคา้ท่ี
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรอภยัภูเบศรเสมอ แนะน าให้คนรู้จกัมาซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรอภยัภูเบศร และถา้มีโอกาสท่านจะ
กลบัมาซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรอภยัภูเบศรอีก 

4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู 
การวิจยัเชิงปริมาณ ขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด น ามาด าเนินการประมวลผลโดย

ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มลู หลงัจากท่ีรับขอ้มูลมาแลว้ และคดั

แยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
การลงรหสัขอ้มูล (Coding) น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงรหสัขอ้มลู เพ่ือเตรียมประมวลผลขอ้มลูและ

วิเคราะห์ขอ้มลูในขั้นต่อไป 
การประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรม SPSS เพ่ือค านวณค่าสถิติท่ีใชใ้นการพรรณนาและอธิบายผลการศึกษา ซ่ึง

แสดงผลการวิเคราะห์ดงักล่าวในรูปแบบตาราง เพ่ือใหเ้ห็นสดัส่วนขอ้มูลต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจน 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

ล าดบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้จากค่าเฉล่ีย 
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นการน าผลสรุปจากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งไปอา้งอิงประชากรทั้งหมด 

โดยใชค่้าสถิติทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี การทดสอบ t-test  F-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
(Correlation coefficient) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และ0.05  

การวิจยัเชิงคุณภาพ ส าหรับวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลจากการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพรอภยัภูเบศร จ านวน 5 ราย เป็นการวิเคราะห์ค าตอบตามกรอบแนวค าถามเพ่ือ
เปรียบเทียบกบัการวิจยัเชิงปริมาณ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดต้ั้งค าถามการวิจยัไดด้งัน้ี 1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อคุณค่าตราสินคา้ของผลิตภณัฑส์มุนไพรอภยัภูเบศรของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 2) การโฆษณาและ
การประชาสมัพนัธ์ มีผลต่อคุณค่าตราสินคา้ของผลิตภณัฑส์มุนไพรอภยัภูเบศรของผูบ้ริโภค 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีได้น าเสนอปัจจยัท่ีก่อให้เกิดคุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร เพ่ือ
เสนอแนะแก่ธุรกิจในการเสริมสร้างคุณค่าตราสินคา้ใหเ้ขม้แขง็และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้และทราบการรับรู้ของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ของผลิตภณัฑส์มุนไพรอภยัภูเบศรผ่านการส่ือสารการตลาด เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์
ในการก าหนดกลยทุธ์และรูปแบบในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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บทคดัยอ่ 
 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบต่อสังคม ตน้ทุนในการเปล่ียนบริการของ
ผูบ้ริโภค และพฤติกรรมการบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสังคมต่อความภักดีของผู้บริโภคกบัตราสินคา้ดอยค า สถิติ
ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบั
ความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ดอยค าไดแ้ก่ความรับผิดชอบต่อสังคม และตน้ทุนในการเปล่ียนบริการของ
ผูบ้ริโภค 
 
ค าส าคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม, ต้นทุนในการเปล่ียนบริการ, พฤติกรรมการบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสังคม ,               
ความภักดีต่อตราสินค้า 
 

Abstract 
 
The objectives of this research to study the correlation of corporate social responsibility, switching cost and 
socially responsible consumption behavior to brand loyalty towards “Doi Kham” products. Statistics used for 
hypothesis testing by multiple regression. This research found that: The independent factor effect to brand loyalty 
towards “Doi Kham” products are Corporate social responsibility and switching cost. 
 
Keyword: Corporate Social Responsibility, Switching Cost, Socially Responsible Consumption Behavior, Brand 
Loyalty. 
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1. บทน า 
      บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัดเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือ
ช่วยเหลือพสกนิกรโดยด าเนินการก่อตั้ง “โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” ในปี พ.ศ.2512 การ
ด าเนินการของโครงการหลวงฯ ในการให้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวจนประสบ
ความส าเร็จจึงตั้งโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปแห่งแรกข้ึน เพ่ือรับซ้ือผลผลิตพืชผลจากราษฎรมาท าการแปรรูป 
และเร่ิมด าเนินการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 เป็นตน้มา (วลัลี  ปีงพิพฒันต์ระกลู, 2552) 
     ปัจจุบนัความเส่ือมโทรมและความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองท าใหก้ระบวนการผลิตสินคา้
และบริการมุ่งตอบสนองความตอ้งการท่ีจ าเป็นโดยไม่สร้างความเสียหายให้กบัส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น ท่ีผ่านมาเราจึง
ไดเ้ห็นภาคธุรกิจมีการใชว้ตัถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความส้ินเปลือง และกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ย
ท่ีสุด และการผลิตท่ีย ัง่ยืนน้ีคือหน่ึงใน CSR (Corporate Social Responsibility) กระบวนการของ CSR ในบริบท
ของภาคธุรกิจน้ีจะสมบูรณ์แบบได้จะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดแนวคิดของการบริโภคท่ีย ัง่ยืน (Sustainable 
Consumption) หรือการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially responsible consumption) หรือพูดอีกนยัหน่ึงก็
คือตอ้งเกิดข้ึนควบคู่กบัเร่ืองการผลิตท่ีย ัง่ยืนนัน่เอง (ศรัญญู  ตนัติเสรี, 2557) 
     การสร้างความภักดีของลูกค้าเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีมีความส าคัญและเป็นท่ียอมรับกันมานาน (Chaudhuri & 
Holbrook, 2001; Chiou & Droge, 2006) เน่ืองจากพบว่าการแสวงหาลูกค้าใหม่จะมีตน้ทุนสูงกว่าการรักษาฐาน
ลกูคา้เดิมถึง 5 เท่า และความภกัดียงัมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัการบอกต่อของลกูคา้แบบปากต่อปาก การเพ่ิมส่วน
แบ่งการตลาด (Brown et al., 2005; Chaudhuri & Holbrook, 2001; Lewis & Soureli, 2006; Zeithaml et al., 1996) 
ซ่ึงถือไดว้่าความภกัดีของลกูคา้เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัแบบยัง่ยืนของธุรกิจ
ประเภทต่างๆ ทั้งผูผ้ลิตสินคา้ บริการ และการคา้ปลีก (Dick & Basu, 1994) 
     การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาระดบัของความรับผิดชอบต่อสังคม ตน้ทุนในการเปล่ียนบริการของผูบ้ริโภค และ
พฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมต่อความภักดีของผู้บริโภคกบัตราสินคา้ดอยค ารวมถึงความสมัพนัธ์
และปัจจยัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตน้ทุนในการเปล่ียนบริการของผูบ้ริโภค พฤติกรรมการบริโภคอย่าง
รับผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีผลกระทบต่อความภักดีของผู้บริโภคกบัตราสินคา้ดอยค าอนัท่ีจะท าใหท้ราบถึงแนวทางใน
การพฒันากลยุทธ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ และ
ส่งเสริมใหก้ลุ่มองคก์รต่างๆ ท่ีด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมีแนวคิดในการผลิตนกัวางแผนดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีความเช่ียวชาญเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการบริโภค
อยา่งรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความรับผดิชอบต่อสังคม 
     สถาบนัธุรกิจเพ่ือสังคม (2551) ให้ค านิยามว่า การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัจริยธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเพ่ือ
น าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน 
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     Pooltong and Mandhachitara (2009) ศึกษาอิทธิพลของความคาดหวงัของลูกคา้ต่อการจดักิจกรรม CSR ของ
องค์กรและการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีต่อความรู้สึกชอบในแบรนด์ (Brand Effect) ของลูกคา้ในธุรกิจธนาคาร
พาณิชยข์องไทยพบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษผ์ลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากิจกรรม CSR 
มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อความรู้สึกชอบในแบรนด ์ 
     ธรรมพร โพธ์ิมัน่ (2553) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติมุ่งรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อภาพลกัษณ์
องคก์รในมุมมองผูบ้ริโภคและพนกังานองค์กร  ของทั้ง 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) บริษทั บาง
จากปิโตรเลียมและบริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับความตั้ งใจซ้ือ
ความชอบในตราสินคา้ภาพลกัษณ์องค์กรความน่าเช่ือถือและทศันคติดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากน้ี 
ทศันคติดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์องคก์รความน่าเช่ือถือความชอบในตราสินคา้
และความตั้งใจซ้ือ 
  

2.2 ต้นทุนในการเปลีย่นบริการของผู้บริโภค 
 

     ตน้ทุนในการเปล่ียนบริการ (Switching cost ) เป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงการใช้บริการ
สินค้าจากผูผ้ลิตรายหน่ึงไปยงัผูผ้ลิตอีกรายหน่ึง โดยสินค้าของผูผ้ลิตสองรายมีลกัษณะการใช้งานเหมือนกัน 
(Klemperer, 1995 อา้งใน อนุวตั สงสม และชาลี ไตรจนัทร์, 2555) 
     Lam et al. (2004) พิสูจน์สมมติฐานหาความสัมพนัธ์ระหว่าง คุณค่าของลูกคา้ ความพึงพอใจ ความภกัดี และ
ตน้ทุนในการเปล่ียนบริการ โดยเก็บข้อมูลจากบริษทัขนส่ง DPS รูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ พบว่า ทั้ งส่ีตัวแปรมี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั การวิจยัน้ีจึงสามารถสรุปเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงเพ่ือการตั้งสมมติฐานไดว้่า 
ตน้ทุนในการเปล่ียนบริการมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดี 
     ทิวทศัน์ ผากอง (2553) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดปัจจยัดา้นการบริการปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ
ปัจจยัดา้นตน้ทุนเปล่ียนแปลงปัจจยัดา้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผลกระทบต่อความภกัดีต่อร้านคา้ส่ง
สินคา้อุปโภคบริโภคของผูป้ระกอบการคา้ปลีกในจงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการบริการ ปัจจยั
ดา้นความน่าเช่ือถือ ปัจจยัดา้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อร้านคา้ส่งแบบดั้งเดิม
และมีทิศทางเดียวกนักบัความภกัดี 
 

2.3 พฤติกรรมการบริโภคทีรั่บผดิชอบต่อสังคม 
 

     พฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially responsible consumption behavior)  หมายถึง การ
เลือกซ้ือสินคา้หรือบริการขององคก์รท่ีด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมของผูบ้ริโภค โดยจะค านึงถึงตั้งแต่การผลิต ตลอด
จนถึงขั้นตอนสุดทา้ย (ธรรมพร โพธ์ิมัน่, 2553) 
     ธัญปวีณ์ รัตนพงศ์พร (2553) ไดพ้ฒันาแบบจ าลองพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยทั้ ง 4 ภูมิภาคซ่ึงมีอายุตั้ งแต่ 18 ปีข้ึนไป จ านวน 790 ราย พบว่าตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด คือ อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้
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ประสิทธิผลของบุคคลต่อส่ิงแวดลอ้มตามล าดบั ขณะท่ีอิทธิพลแทรกจากตวัแปรปรับดา้นราคามีอิทธิพลมากสุดใน
ลกัษณะของการลดทอนอิทธิพลของตวัแปรอิสระต่างๆ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือ ขณะท่ีตวัแปรปรับดา้นผลิตภณัฑ ์
และช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลในการเพ่ิมอิทธิพลระหวา่งตวัแปรอิสระกบัพฤติกรรมการซ้ือ  
     วิภาวี กล าพบุตร (2553) ท าการศึกษาทศันคติและความคลอ้ยตามส่ิงอา้งอิงของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย และ
ศึกษาว่าทศันคติและความคลอ้ยตามส่ิงอา้งอิงนั้นส่งผลต่อความตั้งใจจะซ้ือสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้มอย่างไร ตาม
ทฤษฎีการแสดงพฤติกรรมอย่างมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action) โดยแบ่งแยกทศันคติออกเป็น 3 ดา้น คือ 
ดา้นความห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม ดา้นภาพลกัษณ์ต่อตนเองดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นแนวคิดความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยแ์ละธรรมชาติ โดยสรุปพบว่า ทศันคติดา้นความห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม และทศันคติดา้นแนวคิดความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษยแ์ละธรรมชาติส่งผลทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัต่อความตั้งใจจะซ้ือของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย 
 
2.4 ความภักดต่ีอตราสินค้า 
     ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty)  หมายถึง ความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของลูกค้าท่ีจะมีการซ้ือซ ้ าหรือ
อุดหนุนสินคา้และบริการท่ีตนเองช่ืนชอบอย่างสม ่าเสมอในอนาคต แมว้่าจะมีการเปล่ียนแปลงสถานการณ์และ
ความพยายามทางการตลาดแลว้ก็ตาม แต่จะไม่มีผลให้ลูกคา้เหล่านั้นเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปซ้ือสินคา้หรือ
บริการตรายี่ห้ออ่ืนๆ เป็นความภักดีเชิงรวม (Composite loyalty) หรือความภักดีของลูกค้า (Customer loyalty) 
ประกอบด้วย ความภักดีเชิงทัศนคติ (Attitudinal loyalty) และความภักดีเชิงพฤติกรรม (Behavioral loyalty) 
(Oliver, 1999 อา้งใน อนุวตั สงสม และชาลี ไตรจนัทร์, 2555) 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย ประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป อาศยัหรือท างานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างตามเขตพ้ืนท่ี 
(Area Sampling) จ านวน 8 กลุ่มอ าเภอตามการแบ่งเขตการบริหารงานจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวนไม่นอ้ยกว่า 
400 คน โดยการแจกแบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูป 
(Statistical Software) โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์การถดถอย
แบบเสน้ตรงพหุคูณ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     จากการวิจยัระดบัของปัจจยัท่ีมีต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค าของผูบ้ริโภค พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์รอยู่ในระดบัสูงมาก (Mean = 4.38) ตน้ทุนในการเปล่ียนบริการของผูบ้ริโภคในการเปล่ียนการซ้ือสินคา้
ตราดอยค าไปเป็นตราสินคา้อ่ืนอยู่ในระดบัปานกลาง (Mean = 2.91) พฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อ
สังคมอยู่ในระดบัสูง (Mean = 3.98) และระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัดอยค าอยู่ในระดบัสูง (Mean = 
3.80)  
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     ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดีต่อตรา
สินคา้ดอยค า นัน่คือ ผูบ้ริโภคท่ีทศันคติดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทั   ดอยค า ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั ระดบัสูงจะมีความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค าสูงไปดว้ย ผูวิ้จยัเห็นว่าทศันคติ
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค าแน่นอน เพราะความต่ืนตวัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรท าให้ผูบ้ริโภคมีความสนใจและมีความโนม้เอียงเร่ืองการบริโภคสินคา้ขององค์กรท่ีด าเนินกิจกรรมดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคลอ้งกบัผลการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยัของ Pooltong (2008) Pavlos et al. 
(2009) Walker & Kent (2009) Russel & Pamela (2010) Mandhachitara and Poolthong (2011) ธรรมพร โพธ์ิมั่น 
(2553) และ วิชยั อ่อนละออ (2553) 2) ตน้ทุนในการเปล่ียนบริการของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดีกบั
ตราสินคา้ดอยค า นัน่คือ ตน้ทุนในการเปล่ียนการซ้ือสินคา้ดอยค าไปเป็นสินคา้อ่ืนเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคค านึงถึงใน
ความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค า ผูวิ้จยัเห็นวา่ตน้ทุนในการเปล่ียนบริการมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค า
อยา่งแน่นอน ทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน และรูปแบบท่ีไม่ใช่ตวัเงิน คือ ค่าเสียเวลาและค่าเสียโอกาส แต่ตราสินคา้ดอย
ค ายงัมีระดบัตน้ทุนในการเปล่ียนบริการระดบัปานกลางยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
เต็มท่ีเหมือนดงัปัจจยัเร่ืองประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ก็ยงัมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค าอยู ่
สอดคลอ้งกับผลการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยของ Dick & Basu (1994) Lam et al. (2004) Islam (2008) 
Zeng & Zhang (2008) Tsai et al. (2010) ทิวทัศน์ ผากอง (2553) และ อนุวัต สงสม (2557)  3) พฤติกรรมการ
บริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดีกบัตราสินคา้ดอยค า  นัน่คือ ผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสังคมสูงและมีความภักดีต่อตราสินค้าดอยค าสูงด้วย ผูวิ้จยัเห็นว่า
พฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค าแน่นอน เพราะ
ความต่ืนตวัในเร่ืองการบริโภคท่ีค านึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้มท าให้ผูบ้ริโภคมีความสนใจและมีความโนม้เอียง
เร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สอดคลอ้งกบัผลการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยัของ 
Chan and Lau (2000) Joonas (2004) Mostafa (2007) Jason and Seung-Hee (2010) Lee (2011) ณัชชา บางท่าไม ้
และคณะ (2552) ธัญปวีณ์ รัตนพงศ์พร (2553) และวิภาวี กล าพบุตร (2553) 4) ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ตน้ทุนในการเปล่ียนบริการของผูบ้ริโภค มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ดอยค าดงัตารางท่ี 
2 นัน่คือ เม่ือพิจารณาปัจจยัร่วมท่ีมีต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค า พบว่า ตวัแปรอิสระดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคมขององคก์ร และตน้ทุนในการเปล่ียนบริการของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัร่วมท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้
ดอยค า ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ริโภคไม่มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้
ดอยค า ผูวิ้จยัสามารถอธิบายไดว้า่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค าไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัตวัแปรอิสระตวัใดตวัหน่ึงโดยตรง 
แต่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรร่วมอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเขา้มาเสริมหรือลดอิทธิพลระหว่างตวัแปรอิสระอ่ืนๆ กบัความภกัดีต่อตรา
สินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยของ Lam et al. (2004) Kotler & Lee (2005) 
Pooltong (2008) Mandhachitara & Poolthong (2009) Pavlos et al. (2009) Pavlos et al. (2009) Castaldo et al. 
(2009) และอนุวตั สงสม และชาลี ไตรจนัทร์ (2555) 
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ตารางที่ 1  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตน้ทุนในการเปล่ียนบริการของ
ผูบ้ริโภค และพฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสังคมกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทั ดอย
ค า 

 

Model 
ตวัแปร 

Unstandardized Standardized 

t P 
Coefficients Coefficients 

 
B 

Std. 
Beta 

Error 
1 (Constant) -.256 .220  -1.160 .247 

 
1. ความรับผิดชอบต่อสงัคม .380 .034 .414 11.153 .000 

  
2. ตน้ทุนในการเปล่ียนบริการของ
ผูบ้ริโภค 

.689 .070 .514 9.879 .000 

 
3 . พฤติกรรมการบริโภคอย่าง
รับผิดชอบต่อสงัคม 

-.018 .070 -.014 -.261 .794 

     Dependent Variable: ความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทั ดอยค า 
 
     *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 .05 
 
     ในการศึกษาแบบจ าลองในคร้ังน้ี สรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ดอยค า
ผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั ตน้ทุนในการเปล่ียนบริการของผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีตรา
สินคา้ดอยค าของบริษทั ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั ทุกมิติทั้งความภกัดีรวม และมิติของความภกัดีย่อยเชิง
ทศันคติและเชิงพฤติกรรม  
     สามารถสรุปสมการแบบจ าลองไดด้งัน้ี 
     Y ̅ = - 0.256 + 0.380 (ความรับผิดชอบต่อสงัคม) + 0.689 (ตน้ทุนในการเปล่ียนบริการของผูบ้ริโภค) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 ผลการศึกษา 
 
     การวิจยัคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 420 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
69  มีอายุระหว่าง 35-49 ปี ร้อยละ 51.90 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 57.60 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 
66.40       มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 41.40  รู้จกัสินคา้ตราสินคา้ดอยค า ร้อยละ 
98.30  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีทศันคติดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสงัคม
ของบริษทั ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั อยู่ในระดบัสูงมาก และมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดอย
ค า ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีตน้ทุนในการเปล่ียนบริการในการเปล่ียนการซ้ือสินคา้ตราดอยค าไปเป็นตรา
สินค้าอ่ืน อยู่ในระดับปานกลางและมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีต่อตราสินค้าดอยค า ผู ้บริโภคท่ีตอบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดบัสูงและมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดี
ต่อตราสินคา้ ดอยค า ตวัแปรอิสระดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและตน้ทุนในการเปล่ียนบริการของ
ผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค า 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

ความรับผดิชอบต่อสังคม  ธรรมพร โพธ์ิมัน่    
(2553)  และสถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม (2551) 
o ทศันคติดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 
o การรับรู้ถึงแนวปฏิบติัความรับผิดชอบต่อ

สงัคม  
 

พฤติกรรมการบริโภคที่รับผิดชอบต่อสังคม
ธัญ ป วี ณ์  รั ตน์ พ งศ์พ ร  (2553) และวิ ภ าวี       
กล าพบุตร (2553) 
o ทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
o ความห่วงใยของบุคคลต่อส่ิงแวดลอ้ม 
o อิทธิผลของกลุ่มอา้งอิงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ความภักดต่ีอตราสินค้า ดอยค า Lam et 
al. (2004) และ Mandhachitara & 
Poolthong (2009) 
o ความภกัดีเชิงทศันคติ 
o ความภกัดีเชิงพฤติกรรม 
 

ต้นทุนในการเปลีย่นบริการของผู้บริโภค 
ทิวทศัน ์ผากอง (2553)  และ Lam et al. (2004) H2 

H1 

H3 
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     จากผลการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสังคมกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค า ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะความคิดเห็น ดงัน้ี เพ่ือรักษาความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค า บริษทั ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั ควร
ปรับปรุงกลยุทธ์ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภครับรู้แนวปฏิบติัความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั เพ่ิมตน้ทุนในการเปล่ียน
บริการของผูบ้ริโภคในการเปล่ียนการซ้ือสินคา้ตราดอยค าไปเป็นตราสินคา้อ่ืนให้สูงข้ึนทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน 
และรูปแบบท่ีไม่ใช่ตวัเงิน คือ ความสะดวก ความไม่มัน่ใจ ค่าเสียเวลาและค่าเสียโอกาส  
     จากผลของการจ าลองแบบทดสอบน้ีแสดงให้เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและตน้ทุนในการ
เปล่ียนบริการเป็นเพียงปัจจยัส่วนหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ดอยค าผลิตภณัฑโ์ครงการหลวงซ่ึงยงัมี
ปัจจยัอ่ืนๆท่ีไม่ไดน้ ามาศึกษาและทดสอบ ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่า เป็นเร่ืองปกติท่ีความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นผลจากหลาย
องค์ประกอบร่วมกนัท่ีผูวิ้จยัไม่สามารถน าเขา้มาในแบบจ าลองไดอ้ย่างครบถว้นดงันั้นควรน าปัจจยัอ่ืนๆท่ีไดรั้บ
การยืนยนัแลว้มามีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้มาพิจารณาดว้ย 
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การวดัคุณค่าตราสินค้า บริษทั ไดอจิ ิซังเคยีว (ประเทศไทย) จ ากดั ของบุคลากรทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

Brand Equity Measurement of Daiichi Sankyo (Thailand) LTD. Of Medical 
Personnel in Hospital in Bangkok and Vicinities 
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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาคุณค่าตราสินคา้ของ บริษทั ไดอิจิ ซงัเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั 
ของบุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
กนัมีความสัมพนัธ์กบัคุณค่าตราสินคา้บริษทั ไดอิจิ ซงัเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั ของบุคลากรทางการแพทยข์อง
โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่า  การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ ดา้นการระลึกถึงตรา
สินคา้ ไดอ้นัดบั 5 และในเร่ืองการจดจ าอยู่ในระดบัมาก ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้ดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตราสินคา้ และ
ดา้นความจงรักภกัดี  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
ค าส าคัญ: บคุลากรทางการแพทย์, คุณค่าตราสินค้า,ความจงรักภักดี  

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study brand equity of Daiichi Sankyo (Thailand) Ltd. perceived by 

medical personnel in hospitals in Bangkok and vicinities. 2) to study the relationship between personal factors 

and the perception of brand value of Daiichi Sankyo (Thailand) Ltd. among medical personnel in hospitals in 

Bangkok and vicinities.It was found that brand awareness in brand recall was ranked No. 5 and brand recognition 

was at a high level . The samples’ perceived quality brand associations and brand loyalty were at a high level 

Keywords: Medical Personnel, Brand Equity, Loyalty 
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1. บทน า 
 

บริษทัไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทยจ ากัด) จ ากัด ด าเนินธุรกิจทางด้านการน าเข้า ด้านการส่งออก และ
จ าหน่ายเวชภณัฑ์ บริษทัไดเ้ร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน  พ.ศ. 2537 โดยมีกรรมการบริหาร 2 ท่าน คือ คุณชิฮารุ  
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ฮาชิโมโตะ และ คุณโยสุเกะ คุโบะ มีประธานบริษทั คือ คุณ สุทศัน ์ทองประเสริฐ มีผูอ้  านวยการ คือ คุณ โยกิโนริ 
โทมินากะ ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท มีจ านวนพนกังาน 63 คน ( ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 ) 

บริษทัไอ.เอม็.เอส.เฮลท ์จ ากดั สาขาประเทศไทย  (IMS Quarterly Market Review 4Q12, December 2012) 
เป็นบริษทัวิจยัการตลาดท่ีให้บริการสารสนเทศรวมทั้งค าปรึกษาดา้นกลยุทธ์และการตดัสินใจทางธุรกิจในระดบั
นานาชาติแก่อุตสาหกรรมดา้นยาและสุขภาพ มีส านักงานใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดร้ายงานยอดขาย
ตลาดยาในประเทศไทยประจ าปี 2555 พบว่า มูลค่าตลาดยาโดยรวมตลอดทั้งปีมีมูลค่าถึง 117,000 ลา้นแบ่งเป็น
ตลาดร้านขายยา 27,100 ลา้น และตลาดโรงพยาบาล  90,700 ลา้น  มีอตัราการเติบโตของธุรกิจถึง 6.4%  และบริษทั
ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดคือ บริษทั ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีมูลค่า 9,400 ลา้นบาท  ส่วนแบ่ง
การตลาด 8.1% รองลงมา คือ บริษทั เอม็เอสดี มีมลูค่า 6,500 ลา้นบาท ส่วนแบ่งการตาด 5.5% และ บริษทั ซาโนฟ่ี 
(ประเทศไทย) จ ากดั มีมูลค่า 5,400 ลา้นบาท ส่วนแบ่งการตลาด  4.7% ตามล าดบั ส าหรับ บริษทัไดอิจิ ซังเคียว 
(ประเทศไทย) จ ากดั มีมูลค่า 439 ลา้นบาท ส่วนแบ่งการตลาด 0.4% มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัท่ี 52 ของ
ตลาดซ่ึงดีกว่าปี 2554 หน่ึงล าดบั จากขอ้มูลทางการตลาดยาขา้งตน้ บริษทั ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย)จ ากดั ได้
เขา้มาท าธุรกิจในประเทศไทยประมาณ 20 ปี  และบริษทัมีอนัดบัส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีดีข้ึนเร่ือยๆแต่ยงัห่างไกล
กบับริษทัคู่แข่งยกัษใ์หญ่อนัดบัตน้ๆ ของตลาดและในขณะเดียวกนัเป้าหมายของบริษทัคือจะตอ้งมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดมีมลูค่า 1,000 ลา้นบาทภายในปี พ.ศ.2558  จึงท าใหผู้ศึ้กษามีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาคุณค่าตราสินคา้
ของ บริษทั ไดอิจิ ซงัเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือทราบถึงระดบั
คุณค่าตราสินค้าและน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับสินค้าและ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือรักษาฐานลูกคา้  และเพ่ิมคุณค่าตราสินคา้  ความจงรักภกัดี  และส่วนแบ่งทางการตลาดใหสู้งข้ึน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของบริษทัท่ีตั้งไว ้     
  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาคุณค่าตราสินคา้ของบริษทั ไดอิจิ ซงัเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั ในบุคลากรทางการแพทย ์ของ
โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 2.  เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อคุณค่าตราสินคา้บริษทั ไดอิจิ ซงัเคียว 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในบุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงการรับรู้เก่ียวกับตราสินค้าของบริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีอยู่ใน
ความรู้สึกหรืออยู่ในใจกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนกัรู้ช่ือตราสินคา้  คุณภาพท่ีรับรู้ได ้ ปัจจยัการ
เช่ือมโยงตราสินคา้  ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการสร้างคุณค่าตราสินคา้และพฒันา
ตราสินคา้ใหเ้กิดความแขง็แกร่ง  
 2. ท าให้ทราบความแตกต่างของ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้
สถานภาพ อายุงาน และ ระดบัต าแหน่ง ท่ีมีผลกบั คุณค่าตราสินคา้บริษทั ไดอิจิ ซงัเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือ
เขา้ใจบุคลากรทางการแพทยใ์นแต่ละกลุ่มและน าไปสู่การพฒันารูปแบบการส่ือการตลาดเพ่ือพฒันาตราสินคา้ให้
แขง็แกร่ง เพ่ือรักษาฐานลกูคา้และเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ือบรรลุเป้าหมายของบริษทัท่ีตั้งไว ้     
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 3.  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจและผูท่ี้ท าธุรกิจดา้นยาไดน้ าไปศึกษาเพ่ือใชใ้นการวางแผนการตลาด
และประยกุตใ์ชก้บัองคก์รของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

 การศึกษาเร่ือง การวดัคุณค่าตราสินค้า บริษัทไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย ) จ ากัด ของบุคลากรทาง
การแพทย ์ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผูศึ้กษาไดศึ้กษาทฤษฎีแนวความคิด และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบในการศึกษา ดงัน้ี 
 ณัฐพงศ์ พลับทอง (2555) การวดัคุณค่าตราสินค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีผลต่อปัจจัยการ
ตอบสนองทางการตลาดของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษาในคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาถึงระดบัคุณค่าตราสินคา้ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภคของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดบัคุณค่าตราสินคา้ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภคของ
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  3) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค  4) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรับรู้ความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม
กบัปัจจยัการตอบสนองทางการตลาดของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
บุคคลท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ใชก้ารทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในความคิดเห็นของผูบ้ริโภคของบริษทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) อยูใ่นระดบัมาก การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก 
และจากระดบัการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ปตท. จ ากดั(มหาชน) ของกลุ่มตวัอย่างส่งผลให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความรู้สึกต่อปัจจยัตอบสนองทางการตลาดของบริษทัปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก การ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในความ
คิดเห็นผูบ้ริโภคของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศและอายุแตกต่างกนั มีผลต่อ
ระดบัการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยรวมแตกต่างกนั และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษทัปตท. จ ากดั (มหาชน) ทั้ง 8 ดา้น มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัปัจจยัตอบสนองทางการตลาด
ของบริษทัปตท. จ ากดั (มหาชน) ทั้ง 4 ดา้น 
 อคัรเดช วงศ์สิริวิศาล (2553) การวดัคุณค่าตราสินค้าโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ต่อผูใ้ช้บริการ ใน
การศึกษาศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพ่ือวดัคุณค่าตราสินคา้ของโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ 2) เพ่ือศึกษา
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการท่ีมีผลต่อคุณค่าตราสินคา้ของโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ และ 3) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผลต่อคุณค่าตราสินคา้ของโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา 
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คือ นักเรียนท่ีก าลงัเรียนกวดวิชาในปีการศึกษา 2552 เฉพาะสาขาใน กทม. จ านวน 400 คน ใช้ค่าสถิติท่ี ดังน้ี 
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิตค่า (t-test) และค่า (F-test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 16 ปี ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น ม. 5 โรงเรียน
ของรัฐบาล  ในเขตกทม. และปริมณฑล GPA 3.50-4.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ระหว่าง 20,001-
40,000บาท เคยเรียนกวดวิชาท่ีน่ีมาแลว้ 2 คอร์ส ส่วนใหญ่เรียนจากเทป และไม่เคยเรียนกวดวิชาเคมีจากโรงเรียน
กวดวิชาอ่ืนมาก่อน ส่วนใหญ่สามารถจดจ าตราสินคา้ของโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ได ้และนึกถึงโรงเรียนกวด 
วิชาวรรณสรณ์ เป็นอนัดบัแรก 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

 ตวัอิสระ                                                               ตวัแปรตน้                                                  ตวัแปรตาม 
 
 

 
 
  

 
    

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการศึกษา   
 

3.  วธิีการศึกษา 
 
      การศึกษาเร่ืองการวดัคุณค่าตราสินคา้ บริษทั ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) ออกแบบการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย  Sample survey  รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสาร ต ารา  แนวคิด ทฤษฎี  วิทยานิพนธ์และ
การศึกษาคน้ควา้อิสระต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท าการวิจยั  ส่วนการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิใชวิ้ธีการส ารวจ
จากแบบสอบถาม  กลุ่มตวัอยา่งคือบุคคลากรทางการแพทยท่ี์มีอาย ุ23ปีข้ึนไปและคาดว่าจะซ้ือหรือใชเ้ภสัชภณัฑ์
ภายใน 1 ปี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 400 คน การเลือกกลุ่มตวัอยา่งท าการเก็บขอ้มลูจากประชากรใน

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
  4.   ระดบัการศึกษา 
  5.   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  6.   สถานภาพสมรส 
  7.   อายงุาน 
  8.  ระดบัต าแหน่ง 
 
 
 
 

ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ 
 1.ปัจจยัดา้นการตระหนกัรู้ช่ือตรา
สินคา้ 
 2.ปัจจยัดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้
3.ปัจจยัดา้นปัจจยัการเช่ือมโยงตรา
สินคา้ 4.ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดี

ต่อตราสินคา้ 

ระดบัคุณค่าตราสินคา้ของ บริษทั 
ไดอิจิ ซงัเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั 
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การสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) คือ ก าหนดโอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ี
กลุ่มตวัอยา่งจะไดรั้บเลือกมาจากประชากรทั้งหมด โดยวิธีการสุ่มแบบมีโควตา้ (Quota Sampling) กลุ่มตวัอยา่งจะ
มาจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึง 15 มีนาคม 2557 จ านวน
ทั้งหมด 10โรงพยาบาลโดยแต่ละโรงพยาบาลผูท้  าแบบสอบถามจะเป็นแพทยร้์อยละ 50 และเภสัชกรร้อยละ 50 
แบบสอบถามจะครอบคลุมค าถามด้านปัจจัยส่วนบุคคลและด้านการตระหนักรู้ช่ือตราสินค้า  เม่ือได้รับ
แบบสอบถามกลบัมาจะท าการรวบรวมและจากนั้นน าขอ้มูลไปวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยใชค่้าสถิติความถ่ี  ร้อย
ละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติ  t-test  และ  F-test  ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05  เพ่ือทดสอบความแตกต่างของคุณค่าตราสินคา้ เคทีซี และท าการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี  
Least Significant Difference (LSD)    
 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
  ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณค่าตราสินคา้  

บริษทั ไดอิจิ ซงัเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล แตกต่างกนั 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล คุณค่าตราสินคา้ 
คุณภาพท่ีรับรู้

ได ้
ปัจจยัเช่ือมโยง
ตราสินคา้ 

ความจงรักภกัดี ภาพรวม 

เพศ - - - 0 
อาย ุ    3 
การศึกษา    3 
อาชีพ    3 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    3 
สถานภาพสมรส   - 2 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน    3 
ระดบัต าแหน่ง    3 

 
ผูท่ี้มีอาย ุ36-40 ปี มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้ดา้นปัจจยัเช่ือมโยง

ตราสินคา้ และดา้นความจงรักภกัดี มากท่ีสุด 
ผูท่ี้มีการศึกษา เภสัชศาสตร์บณัฑิต ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้และ

ดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตราสินคา้ มากท่ีสุด และผูท่ี้มีการศึกษา วุฒิบตัรผูเ้ช่ียวชาญ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่า
ตราสินคา้ ดา้นความจงรักภกัดี มากท่ีสุด 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ บริษทั ไดอิจิ ซงัเคียว (ประเทศไทย) 
จ ากัด ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในด้านคุณภาพท่ีรับรู้ได้ ด้านปัจจยัเช่ือมโยงตราสินค้า และด้านความ
จงรักภกัดี มากกวา่ อาชีพขา้ราชการ  
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ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน 50,001-70,000 บาท ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้
และดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตราสินคา้ มากท่ีสุด และผูท่ี้มีรายได้ต่อเดือน 70,001-90,000 บาท ระดับความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นความจงรักภกัดี มากท่ีสุด 

สถานภาพสมรส มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ บริษทั  ไดอิจิ ซงัเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั ใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในด้านคุณภาพท่ีรับรู้ได ้ด้านปัจจัยเช่ือมโยงตราสินค้า และด้านความจงรักภักดี 
มากกวา่ สถานภาพโสด 

ผูท่ี้มีระยะเวลาปฏิบติังาน มากกว่า 5 ปี ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้
ดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นความจงรักภกัดี มากท่ีสุด 

 
ผูท่ี้มีระดบัต าแหน่ง ระดบั ผูบ้ริหาร ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตรา

สินคา้ และดา้นความจงรักภกัดี  มากท่ีสุด และผูท่ี้มีระดบัต าแหน่ง หวัหนา้แผนก ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่า
ตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้มากท่ีสุด 
   ข้อวจิารณ์ 
             ผลการศึกษาคร้ังน้ีเปรียบเทียบกบัการศึกษาของ อคัรเดช  วงศสิ์ริวิศาล  (2553)   ท าการศึกษาเร่ืองการวดั
คุณค่าตราสินคา้ โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ต่อผูใ้ชบ้ริการ พบว่า การศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อคุณค่าตราสินคา้ของโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการจดจ าอตัลกัษณ์ของตราสินคา้โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงผลการศึกษามีความสอดคลอ้ง กล่าวคือปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ บริษทั  ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จ ากัด ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้ดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้น
ความจงรักภกัดี โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.000 0.000 และ 0.037 ตามล าดบั อธิบายไดว้่า ผูท่ี้มีการศึกษา เภสัชศาสตร์
บณัฑิต ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้และดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตราสินคา้ มาก
ท่ีสุด และผูท่ี้มีการศึกษา วุฒิบตัรผูเ้ช่ียวชาญ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นความจงรักภกัดี มาก
ท่ีสุด ส่วนผูท่ี้มีการศึกษา แพทยศาสตร์บณัฑิต มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้
ดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นความจงรักภกัดี นอ้ยท่ีสุด 
 จากการเปรียบเทียบผลการศึกษากับผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เร่ือง  การวดัคุณค่าตราสินค้าและความ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีผลต่อปัจจัยการตอบสนองทางการตลาดของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ของ ณัฐพงศ ์พลบัทอง (2555) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาการจดจ าตราสินคา้ของ
บริษทั ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) นั้นอยู่ในระดบัสูงมากเช่นกนั  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เม่ือเห็นตราสินคา้และ
นึกออกและรู้จกัตราสินคา้บริษทั ไดอิจิ ซงัเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 และไม่
รู้จกั จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 
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            และเม่ือเปรียบเทียบสมมติฐาน พบว่าส่ิงท่ีสอดคลอ้งกนัคือ เพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อคุณค่าตราสินคา้ 
คือดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้ดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นความจงรักภกัดี 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
     

ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีช่วงอายุมากกว่า 45 ปีข้ึน
ไป การศึกษา เภสัชศาสตร์บณัฑิต มีอาชีพ ขา้ราชการ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 บาท สถานภาพโสด   
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน มากกว่า 5 ปี และมีต าแหน่งระดบัพนกังาน ดา้นตระหนักรู้ช่ือตราสินคา้ ในเร่ืองของการ
ระลึกถึงตราสินคา้นั้น กลุ่มตวัอย่างระลึกไดอ้ยู่ในอนัดบั 5 ส่วนในเร่ืองการจดจ า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะจดจ า
ตราสินค้าของบริษทั ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั ไดใ้นระดบัมาก  ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได้ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้ ของ บริษทั ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยเฉพาะในเร่ือง เวชภณัฑมี์ประสิทธิภาพ และความปลอดภยั ดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตราสินคา้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ระดบัดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตราสินค้า ของ บริษทั ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะในเร่ือง เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงและประสบการณ์ท่ียาวนาน และเป็นบริษทัท่ีมุ่งมัน่สร้างสรรคเ์พ่ือใหไ้ด้
เวชภณัฑท่ี์ดีท่ีสุด และบริษทัเป็นพนัธมิตรท่ีดีท่ีน่าเช่ือถือในวงการแพทย ์ดา้นความจงรักภกัดี  พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
มีระดบัดา้นความจงรักภกัดี ของ บริษทั ไดอิจิ ซงัเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะใน
เร่ือง ถา้มีเวชภัณฑ์ใหม่ จะใช้/ซ้ือภายใต้ตราสินค้าบริษทัไดอิจิซังเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อคุณค่าตราสินคา้ บริษทั ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) 
จ ากดั ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส ระยะเวลา
ท่ีปฏิบติังาน และระดบัต าแหน่ง  แต่ เพศ ไม่มีผลต่อคุณค่าตราสินคา้ เลย สามารถอธิบายไดด้งัน้ี ผูท่ี้มีอาย ุ36-40 ปี 
มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้ดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นความ
จงรักภกัดี มากท่ีสุด ผูท่ี้มีการศึกษา เภสัชศาสตร์บณัฑิต มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพ
ท่ีรับรู้ได ้และดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตราสินคา้ มากท่ีสุด และผูท่ี้มีการศึกษา วุฒิบตัรผูเ้ช่ียวชาญ ระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นความจงรักภกัดี มากท่ีสุด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณค่า
ตราสินคา้ บริษทั ไดอิจิ ซงัเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้ดา้น
ปัจจยัเช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นความจงรักภกัดี มากกว่า อาชีพขา้ราชการ ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน 50,001-70,000 
บาท มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้และดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตราสินคา้ มาก
ท่ีสุด และผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน 70,001-90,000 บาท ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นความจงรักภกัดี 
มากท่ีสุด สถานภาพสมรส มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ บริษทั  ไดอิจิ ซงัเคียว (ประเทศไทย) จ ากดั ใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในด้านคุณภาพท่ีรับรู้ได ้ด้านปัจจัยเช่ือมโยงตราสินค้า และด้านความจงรักภักดี 
มากกว่า สถานภาพโสด ผูท่ี้มีระยะเวลาปฏิบติังาน มากกว่า 5 ปี มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้น
คุณภาพท่ีรับรู้ได ้ดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นความจงรักภักดี มากท่ีสุด ผูท่ี้มีระดบัต าแหน่ง ระดับ 
ผูบ้ริหาร มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นปัจจยัเช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นความจงรักภกัดี  มาก



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1397  
 

ท่ีสุด และผูท่ี้มีระดบัต าแหน่ง หวัหนา้แผนก ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้มาก
ท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัยคร้ังนี้ 
             จากผลการวิจยัขา้งตน้ ผูท้  าการวิจยัสามารถสรุปขอ้เสนอส าหรับผูป้ระกอบการ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางใน
การสร้างคุณค่าตราสินคา้และพฒันาตราสินคา้ใหเ้กิดความแขง็แกร่ง โดยการสร้างแผนการส่ือสารการตลาดบูรณา
การใหมี้ประสิทธิภาพและไดป้ระสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายฐานลูกคา้และรักษาฐานลูกคา้ต่อไป คือ ควร
วางแผนกลยุทธ์ดา้นการตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมายผูท่ี้มีอายุ 23-30 ปี  ระดบัการศึกษา แพทยศาสตร์บณัฑิต อาชีพ
ขา้ราชการ   มีรายไดต่้อเดือน ต ่ากว่า 30,000 บาทสถานภาพโสด ระยะเวลาปฏิบติังาน 1-3 ปี และระดบัต าแหน่ง 
พนักงาน ขอ้เสนอแนะคร้ังต่อไปควรศึกษาคุณค่าตราสินคา้ของบริษทั ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย)จ ากดั ใน
โรงพยาบาลต่างจงัหวดั  ดว้ย  เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดม้าเปรียบเทียบและศึกษา เพ่ือก าหนดกลยทุธทางการตลาดและเพ่ิม
ความไดเ้ปรียบทางธุรกิจต่อไป 
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Factor Influence How to Buying the Fifflop Brand Health Shoes of Thai People in 
Bangkok 

กุลธินัท รัศมีอมรววิฒัน์1 และ ผศ. ดร. ปราณ ีเอี่ยมละออภักดี2 

Kultinut Ratsameeamornvivat and Asst. Prof. Dr. Pranee Eamlaorpakdee  

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคคนไทยท่ีเคยใชร้องเทา้สุขภาพตรา Fitflop และศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือรองเทา้ตรา Fitflop ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือ
รองเทา้สุขภาพ ซ่ึงใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มลูจ านวน 200 ชุด แลว้น ามาวิเคราะห์โดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้คือ 1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้ตรา 
Fitflop ของผูบ้ริโภคท่ีเคยใชร้องเทา้สุขภาพ 2.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้รองเทา้สุขภาพตรา Fitflop โดยใช้
เกณฑปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาด 3.เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการ
เลือกซ้ือรองเทา้สุขภาพตรา Fitflop ซ่ึงผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 23 – 30 ปี มีสถานภาพโสด 
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชนและมีรายไดต่้อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างไปซ้ือรองเทา้สุขภาพตรา 
Fitflop ท่ีหา้งสรรพสินคา้ในช่วงตน้เดือนวนัท่ี 1 – 10 เพราะมีการลดราคา โดยครอบครัวมีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือรองเทา้ มี
ค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนเงิน 3,000 – 4,000 บาท ต่อ 1 คร้ังและความถ่ีในการซ้ือ 1 ปี/คร้ัง 
 

ค าส าคัญ: รองเท้าสุขภาพ, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract 
This study aimed to the segmentation consumer of Thai who used Fitflop brand health shoes and behavior buying of Fitflop 
brand shoes in Bangkok. The marketing mix factors that are important to selection health shoes. The questionnaire used to collect 
data from 200 customers were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation. The objective of the study are 
(1) To study the Fitflop shoes branded consumer health shoes, never used. (2) To study the segmentation ever enacted Health 
Fitflop shoes using the marketing mix factors. (3) To determine the relative importance of the marketing mix that is important to 
your health, branded shoes Fitflop. The results showed that the majority of the respondents were aged between 23 - 30 years old, 
single, mostly private companies and have a monthly income of 30,001 baht or more, which were bought Fitflop brand health 
shoes at the mall. In Early Month of 1 - 10 dates have the discounted price. The family is involved in buying shoes. It costs in the 
amount of 3,000 - 4,000 baht per 1 time and frequency of purchase 1 year / time.  
Keywords: Health Shoes, Marketing Mix, Fitflop 
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      อวยัวะส่วนหน่ึงในร่างกายท่ีมีความส าคญัไม่นอ้ยกวา่อวยัวะส่วนอ่ืนๆนั้นคือ เทา้ ซ่ึงตลอดทั้งวนัเทา้ตอ้งรองรับ
น ้าหนกัของร่างกายระหวา่งเดินและว่ิง ฉะนั้นการเลือกรองเทา้ใหเ้หมาะกบัเทา้จึงเป็นส่ิงส าคญั เพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
เทา้และสุขภาพท่ีดีของร่างกายดว้ย     
     รองเทา้ นั้นเป็นส่ิงประดิษฐ์ประเภทเคร่ืองใชท่ี้มนุษยคิ์ดคน้น ามาใชก้บัเทา้ เพ่ือป้องกนัอนัตรายอนัเกิดจากการ
สมัผสักบัพ้ืนผิวต่างๆ เช่น ใชป้้องกนัตะปูต า  เศษของมีคมบาด เป็นตน้ และลดการกระแทกจากการเดินหรือการว่ิง 
ดงันั้นรองเทา้ท่ีดีตอ้งใส่พอดีกบัเทา้ของแต่ละบุคคล และการท่ีรองเทา้มีขนาดกวา้งหรือแคบไปนั้นอาจท าใหเ้กิด
การไดรั้บบาดเจ็บท่ีเทา้หรือเทา้พิการได ้ซ่ึงรองเทา้มีหลายประเภทตามวสัดุและประโยชน์การใชง้าน ในปัจจุบนั
รองเทา้จดัเป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีมีความหลากหลายตามสมยันิยม (แฟชัน่) เช่น รองเทา้แตะ รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้ส้น
สูง รองเทา้บูท รองเทา้เพ่ือสุขภาพ และรองเทา้ส าหรับการเล่นกีฬา ซ่ึงไดแ้ยกตามประเภทของกีฬาแต่ละชนิดอีก
ดว้ย เช่น รองเทา้ส าหรับตีกอลฟ์ รองเทา้ส าหรับเล่นฟุตบอล รองเทา้ส าหรับปีนเขา เป็นตน้ 
     รองเทา้ท่ีมีแบรนดช่ื์อวา่ ฟิตฟลอบ (Fitflop) นั้นมียอดขายมากกวา่ 8 ลา้นคู่ (ไทยรัฐออนไลน ์,2557 : ย่อหนา้ท่ี1)  
และปัจจุบนัฟิตฟลอบมีจ าหน่ายใน 52 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่ใน
เอเชีย โดยท่ีรองเทา้ฟิตฟลอบ (Fitflop) นั้นไดอ้อกแบบมาเพ่ือสุภาพสตรี และเป็นรองเทา้ท่ีผสมผสานระหว่าง
แฟชัน่สุดทนัสมยักบัมีสุขภาพเทา้ท่ีดี เป็นการน าเทคโนโลยี Microwobbleboard มาใช ้ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีใชแ้ผ่น
รองเท้าท่ีมีอนุภาคขนาดเล็กซ่ึงมีความดีดตัวสูง แต่มีความหนาแน่นท่ีแตกต่างกันเพ่ือช่วยกระตุ้นกล้ามเน้ือ
ตลอดเวลาท่ีคุณสวมใส่ เพราะทุกย่างกา้วนอกจากจะช่วยกระชบัและลดช่วงขาแลว้รองเทา้ fitflop ยงักระตุน้การ
ตอบสนองของกลา้มเน้ือกน้ เอน็ร้อยหวาย กลา้มเน้ือตน้ขา และกลา้มเน้ือส่วนน่อง ดงันั้นเพียงสวมรองเทา้ fitflop 
ขณะท่ีคุณท าส่ิงต่างๆในชีวิตประจ าวนันั้นจะท าให้เกิดการบิดตวัของกลา้มเน้ืออย่างชา้ๆจะเกิดการสร้างพลงังาน
โดยการเปล่ียนไขมนัเป็นพลงังานแอโรบิคเท่ากบัว่าคุณไดอ้อกก าลงักายมากข้ึน จากการคน้ควา้ของมหาวิทยาลยั
แซลฟอร์ด เมืองแมนเชสเตอร์ในประเทศองักฤษ ไดส้รุปวา่ ขณะท่ีสวมรองเทา้ fitflop นั้นใหค้วามรู้สึกเหมือนเดิน
ดว้ยเทา้เปล่า แต่มีส่วนท่ีรองรับแรงกระแทกดว้ยแผน่รองชั้นกลาง EVA ซ่ึงช่วยลดการตึงของขอ้ต่อและรองรับแรง
กระแทก ขณะเดียวกนัก็ให้ความรู้สึกกระชบัและสบายเทา้ พร้อมช่วยลดอาการปวดหลงั ปวดฝ่าเทา้จากการสวม
รองเทา้ fitflop ภายใน 2-3 วนั 
     รองเทา้สุขภาพท่ีสร้างมิติใหม่ในวงการแฟชัน่รองเทา้ ก็คือรองเทา้แบรนด ์“ฟิตฟลอบ” (Fitflop) ซ่ึงรองเทา้น้ีมี
ประโยชน์และคุณสมบติัแตกต่างจากรองเทา้ทัว่ไป ถึงแมว้่าราคาจะค่อนขา้งสูง แต่ถา้เปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายใน
แต่ละคร้ังเก่ียวกบัการรักษาเทา้นั้น ถือไดว้่าเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล ท่ีบุคคลส่วนใหญ่ยอมซ้ือรองเทา้เพ่ือสุขภาพ
เทา้ท่ีดีแทนการรักษาท่ีมีค่าใชจ่้ายรวมกนัแลว้นั้นมีราคาท่ีสูงกว่าราคารองเทา้ เน่ืองจากปัจจุบนันั้นมีโรคภยัไขเ้จ็บ
ต่างๆมากมาย ไดแ้ก่ โรคกระดูกและขอ โรคเส้นเลือดขอด โรคกลา้มเน้ือ เป็นตน้ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในประเทศ
ไทยเร่ิมห่วงสุขภาพมากข้ึนและคนส่วนใหญ่มีก าลงัซ้ือรองเทา้สุขภาพแบรนดฟิ์ตฟลอบ และรองเทา้ผูห้ญิงไซต์ท่ี
ขายดีท่ีสุด คือ ไซต ์5-6-7 นอกจากนั้นรองเทา้ฟิตฟลอบ เป็นรองเทา้ท่ีไดรั้บรางวลัจากสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูของ
สหรัฐอเมริกาอีกดว้ย ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมานั้น มียอดขายของรองเทา้ฟิตฟลอปเติบโตถึง 70% นบัเป็นการ
เติบโตสูงสุดและท าลายสถิติการเติบโตของรองเทา้ฟิตฟลอปทัว่โลก โดยมีการขายในเมืองไทยประมาณ 70,000 คู่
ในปีท่ีผา่นมา จากตลาดรวมรองเทา้น าเขา้นั้นมีประมาณ 2.5 หม่ืนลา้นบาท (สยามธุรกิจ ,2557) 
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     หากจะกล่าวถึงรองเทา้สุขภาพนั้นก็มีแบรนดอ่ื์นๆอีก อย่างเช่น รองเทา้ Crocs เร่ิมท าตลาดอย่างจริงจงัในปีค.ศ 
2003 มียอดขายทั้งหมด 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และไดท้ าตลาดอย่างต่อเน่ืองมาจนมียอดขายในปีค.ศ 2007 ถึง 446 
ลา้นเหรียญฯ หมายความว่าระยะเวลา 5 ปีนั้นมีอตัราการเติบโต 400 กว่าเปอร์เซ็นต ์ซ่ึงกลยุทธ์คือการใหล้กูคา้สั่งสี
ไดต้ามความตอ้งการ (ผูจ้ดัการรายสัปดาห์ ,2552) ผูวิ้จยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
รองเทา้สุขภาพตราฟิตฟลอป (Fitflop) ของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะไดน้ าไปเป็นแนวทางใหก้บัธุรกิจ
รองเทา้เพ่ือสุขภาพและประชาชนทัว่ไปท่ีเกิดความสงสัยในปัญหาดงักล่าวนั้น โดยการน าไปประยุกต์ใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจร้านรองเทา้ท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     
     แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค  
     ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ (2541 : 107-121) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงพฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการ
คน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละบริการซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของเขาหรือ
การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ การวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะ
ความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม และทฤษฎีของฮาร์โรลด ์ เจ เลวิทท ์
(2005 : 3) ไดอ้ธิบายวา่ “ผูบ้ริโภคจะแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมา จะตอ้งมีสาเหตุท่ีท าใหเ้กิด
พฤติกรรมนั้นๆเสมอ ซ่ึงสาเหตุดงักล่าวเป็นส่ิงกระตุน้ท าใหม้นุษยเ์กิดความตอ้งการ และจากความตอ้งการดงักล่าว
จะส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจเพ่ือแสดงพฤติกรรมออกมา” จากทฤษฏีขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค
จะมีลกัษณะดงัน้ี (ทิวา พงศธ์นไพบูลย ์,ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และอมรศรี ตนัพิพฒัน ์, 2544) 
1. พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งมีสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการข้ึน 
2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งมีส่ิงจูงใจใหแ้สดงพฤติกรรมต่างๆ 
3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึน ยอ่มมีเป้าหมายในเร่ืองของการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 
     แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
     อดุลย ์จาตุรงคกุล (2542 : 40) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือนั้นเป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหา โดยผูบ้ริโภค
จดัการแกปั้ญหากบัสภาพแวดลอ้มทางการตลาดโดยการซ้ือ ซ่ึงการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาต่างๆสามารถ
จดัการได ้มีขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ คือ การผลกัดนัใหผู้บ้ริโภคก่อปฏิกิริยา 
2. การระบุทางเลือก คือ การท่ีผูบ้ริโภคระบุตรายี่หอ้ของผลิตภณัฑท่ี์เป็นทางเลือกและมีการรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัทางเลือกท่ีระบุไว ้
3. การประเมินทางเลือก คือ ผูบ้ริโภคประเมินขอ้ดีและขอ้เสียของทางเลือกท่ีเลือกไว ้
4. การตดัสินใจ คือ ผูบ้ริโภคตดัสินใจในเร่ืองซ้ือหรือไม่ซ้ือและตดัสินใจในประเดน็อ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ 
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ ผูบ้ริโภคไดค้น้หาแลว้และยืนยนัวา่ “เลือก” ทางเลือกท่ีถกูตอ้ง 
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     ทฤษฎีของ Philip Kotler และ Kevin Keller (2006 : 181-189) ทฤษฎีน้ีเป็นการอธิบายวา่ผูบ้ริโภคมีกระบวนการ
ตดัสินใจในการซ้ืออย่างไร ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมีขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ง 5 ขั้นตอน แต่ไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ครบทุกขั้นตอน อาจจะขา้มขั้นตอนใดไปขั้นตอนหน่ึง หรือยอ้นกลบัมาท่ีขั้นตอนใดซ ้ าก็ได ้ก่อนท่ีจะซ้ือสินคา้นั้น 
โดยมีองคป์ระกอบของกระบวนการตดัสินใจในการซ้ือมี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
     1.การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) คือการท่ีผูซ้ื้อรับรู้ถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ซ่ึงความตอ้งการอาจ
เกิดข้ึนจากส่ิงกระตุน้ 2 ส่ิง ไดแ้ก่ 1) ส่ิงกระตุน้จากภายในตวัของผูบ้ริโภค เป็นการตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน
ต่างๆ ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางปัจจยั 4 ความหิว เป็นตน้ และ2) ส่ิงกระตุน้ภายนอกของผูบ้ริโภค เป็นการกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการท่ีนอกเหนือจากปัจจยัขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ซ่ึงคือเกิดข้ึนจากการไดรั้บการกระตุน้จากสภาวะ
แวดลอ้มภายนอกรอบๆตวัผูบ้ริโภค อยา่งเช่น การดูโฆษณาทางโทรทศันแ์ละการเห็นจากส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ เป็นตน้  
     2.การคน้หาขอ้มูล (Information Search) คือเป็นการคน้หาขอ้มูลเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้จากการ
ท่ีถูกกระตุน้ของนกัการตลาด ซ่ึงเรียกความตอ้งการในระดบัน้ีว่า “ความตั้งใจท่ีจะคน้หา” (Heightened Attention) 
โดยผูถู้กกระตุน้จะพยายามหรือยอมรับท่ีจะรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือบริการนั้นมากข้ึน และความตอ้งการ
ในระดบัท่ีสูงข้ึนไปน้ีเรียกว่า “การกระท าการคน้หาขอ้มูล” (Active Information Search) เป็นขั้นท่ีผูถู้กกระตุ้น
พยายามค้นควา้หาข้อมูลโดยวิธีการต่างๆ เช่น สอบถามจากผูมี้ประสบการณ์ อ่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซ่ึง
แหล่งขอ้มลูสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
2.1ตวับุคคล (Personal) ไดแ้ก่ เพ่ือน สมาชิกในครอบครัว หรือคนรู้จกั 
2.2การคา้ (Commercial) ไดแ้ก่ ตวัแทนจ าหน่าย พนกังานขาย โฆษณา เวบ็ไซต ์ชั้นวางสินคา้ บรรจุภณัฑ ์ 
2.3สาธาราณะ (Public) ไดแ้ก่ ส่ือสารมวลชนต่างๆ 
2.4ประสบการณ์ (Experiential) ไดแ้ก่ การทดลองใชสิ้นคา้ การใชสิ้นคา้  
     3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เป็นขั้นตอนต่อจากท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบั
สินคา้และน าขอ้มูลนั้นมาพิจารณาในการตดัสินใจ และผูบ้ริโภคจะมีการประเมินทางเลือกอยู ่3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นท่ี1 ผูบ้ริโภคพยายามท่ีจะสนองความตอ้งการ ขั้นท่ี2 ผูบ้ริโภคจะมองหาประโยชนท่ี์ไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ
นั้นๆ ขั้นท่ี3 ผูบ้ริโภคพิจารณาสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัแลว้น ามาเปรียบเทียบโดยพิจารณาถึงการ
สนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอยูด่ว้ย  
     4.การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ภายหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดป้ระเมินคุณค่าของสินคา้แลว้ หลงัจากนั้น
ผูบ้ริโภคท าการเลือกซ้ือสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการและคุม้ค่ามากท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจพิจารณา ตรา
สินคา้ ปริมาณ ช่วงเวลา ผูข้ายและระบบช าระค่าสินคา้ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจซ้ือ 
     5.ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) เกิดข้ึนหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดซ้ื้อสินคา้และบริการและได้
ใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการนั้นแลว้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งทราบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการนั้นๆ 
เน่ืองจากหากผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในสินคา้และบริการกจ็ะเกิดการตดัสินใจซ้ือซ ้าอีก  
 
     แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการแบ่งส่วนตลาด (STP) 
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     Kerin Roger A และ Rudelus William ( 2004 : 243 ) ไดใ้หค้วามหมายของ การแบ่งส่วนตลาด คือ การแบ่งตลาด
ออกเป็นกลุ่มท่ีแตกต่างกนัโดยในแต่ละกลุ่มนั้นมีความตอ้งการท่ีเหมือนกนัและตอบสนองต่อกิจกรรมการตลาด
เหมือนกนั ซ่ึงการแบ่งส่วนตลาดนั้นเป็นกระบวนการท่ีนกัการตลาดใชใ้นการก าหนดเป้าหมาย โดยใชคุ้ณลกัษณะ
ร่วมกนับางอย่างของตลาดเป็นตวัก าหนดซ่ึงเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งมกัค านึงถึงปัจจยัต่างๆรวมทั้งพฤติกรรมการใช้
สินคา้ 
     การท าการตลาดดว้ยวิธีการตลาดตามเป้าหมาย  นักการตลาดตอ้งปฏิบัติขั้นตอนหลกั  3  ประการ หรืออาจ
เรียกวา่ “ STP marketing ”  โดยยอ่มาจาก Segmenting, Targeting, Positioning   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
     1. การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) คือ เป็นการแบ่งตลาดส าหรับผลิตภณัฑช์นิดใดชนิดหน่ึงออกเป็น
ตลาดย่อยๆท่ีแตกต่างกนัทางดา้นความตอ้งการ ความชอบ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละตลาดย่อยๆ นั้นโดย
อาศยัคุณสมบติัของผูบ้ริโภคหรือตลาดเป็นปัจจยัในการแบ่ง ทั้งน้ีเพ่ือใหส้ามารถแยกตลาดออกเป็นส่วนๆ (Market 
Segments) และท าใหเ้ห็นความเด่ดชดัท่ีแตกต่างกนัของคุณสมบติัความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่น
แต่ละภาคส่วนของตลาด เพ่ือจะไดว้างแผนและใชค้วามพยายามทางการตลาดไดเ้หมาะสมกบัแต่ละส่วนของตลาด 
     2. การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) เป็นกิจกรรมในการประเมินผลและการเลือกส่วนตลาด 
(Market Segments) ท่ีบริษทัเห็นวา่เหมาะสมกบัทรัพยากรและความช านาญของบริษทั ตลอดจนเป็นส่วนตลาดท่ีมี
โอกาสทางการตลาด มีศกัยภาพในการสร้างยอดขายและท าก าไรใหก้บับริษทั 
     3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Market Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑข์องบริษทัใหเ้กิดข้ึน
ในใจของผูบ้ริโภคในเชิงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน โดยใช้กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดเป็น
เคร่ืองมือในกระบวนการสร้างต าแหน่งผลิตภณัฑ์และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาดเป็นการก าหนด
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของบริษทัให้เกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั โดยใช้กล
ยทุธ์การส่ือสารการตลาดเป็นเคร่ืองมือในกระบวนการสร้างต าแหน่งผลิตภณัฑ ์
 

     แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
     แลมป์ แฮร์ และแมคคาเนียล (2000 : 44 อา้งถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2545 : 42) ไดใ้หค้วามหมายของ ส่วนประสม
ทางการตลาด หมายถึง การน ากลยทุธ์เก่ียวกบัการจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑ ์การก าหนดราคาและการส่งเสริมการตลาด  
มารวมกนัเป็นหน่ึงเดียว จดัท าข้ึนเพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนในตลาดเป้าหมายและท าให้เกิดความพึงพอใจทั้ง
สองฝ่าย  
     Kotler (1997 : 92) ไดอ้ธิบายว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้งใช้ร่วมกนัเพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี 
     1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอกับผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคคือ
ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ คุณค่าของสินคา้ในรูปตวัเงินก็คือราคา (Value) ของสินคา้ ผูข้าย
จะเป็นผู ้ก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ ผู ้ซ้ือจะเกิดการตัดสินใจซ้ือก็ต่อเม่ือมีการยอมรับในตัวสินค้าผลิตภัณฑ ์
ประกอบด้วยส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นคุณสมบัติท่ีสัมผสัได้และไม่ได้ตลอดจน
ผลประโยชน์ท่ีคาดหวงัซ่ึงผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย สินคา้บริการและความคิด ดงันั้นสินคา้ (Goods) เป็นส่ิงท่ีสมัผสั
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ได้ แต่บริการ (Services) สัมผสัไม่ได้เกิดจากการใช้ความพยายามของมนุษย ์ส่วนความคิด (Idea) อาจจะเป็น
ระหวา่งมลูค่า (Philosophies) บทเรียน (Lessons) แนวคิด (Concepts) และขอ้เสนอ (Advice) 
     2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาทุน (Cost) ท่ีลูกคา้จ่ายไปในการไดรั้บผลิตภณัฑ์มา ส่วนตน้ทุนอยู่ในรูปของตวั
เงิน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะน ามาเปรียบเทียบกนัระหวา่งมลูค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคาผลิตภณัฑน์ั้น ถา้มลูค่าสูงกว่า
ตน้ทุนกต็ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
     3. สถานท่ี (Place) หมายถึง โครงสร้างและเครือข่ายของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัและกิจกรรมใชเ้พ่ือ
การเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากผูผ้ลิตไปยงัตลาด 
     4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเก่ียวกบัขอ้มูล เพ่ือก่อให้เกิด
พฤติกรรมการซ้ือและการสร้างทศันคติ การส่ือสารอาจจะใชบุ้คคลหรือไม่ใช ้ก็ได ้โดยการติดต่อส่ือสารนั้นเรียกว่า 
ส่วนประสมติดต่อส่ือสาร (Communication Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย 
4.1การโฆษณา (Advertising) เป็นการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ารหรือสินคา้ บริการ หรือความคิด 
4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการโนม้นา้ว จูงใจและการแจง้ข่าวสารโดยบุคคล 
4.3การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาการขาย
โดยใชพ้นกังานขายและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจให้เกิดการทดลองใชห้รือการซ้ือ การ
ส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ 
     4.3.1 การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งผูบ้ริโภค 
     4.3.2 การขายโดยใชค้นกลางเรียกวา่การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งเนน้คนกลาง  
     4.3.3 กระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งพนกังาน  
4.4 การประชาสัมพนัธ์ คือเป็นการให้ข่าวโดยการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งการเงิน และ
ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองค์การ เพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์รให้เกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย การให้ข่าว
เป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสมัพนัธ์ 
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการตอบสนอง 
(Reponse) โดยตรง  
      
     งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
     ดารินทร์ เพ่ิมคณากร (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการสัง่ซ้ือรองเทา้ของผูค้า้ปลีกในตลาดคา้ส่งยาน
ส าเพง็ ผลการศึกษาจากการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัจ านวน 200 ชุด ใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) ท าการเก็บขอ้มูลและน ามาอธิบายลกัษณะต่างๆของขอ้มูล โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การ
แจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจมากกว่า 8 ปี ส่วนใหญ่
อยู่ในจงัหวดักรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแ้ก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยส่วนใหญ่มีลกัษณะท่ีตั้ง
ของธุรกิจเป็นแผงลอย/ร้านคา้ชัว่คราว ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการขายรองเทา้โดยขายรองเทา้เพียงอย่างเดียว และ
มียอดขายรองเทา้ 1,001 – 3,000 บาทต่อวนั นอกจากนั้นยงัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีร้านประจ าในการสั่งซ้ือ
รองเทา้ ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีร้านประจ าในการสั่งซ้ือ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการติดต่อคา้ขายกบัร้านประจ าตั้งแต่ 
5 ปีข้ึนไปและไดเ้ขา้ไปต่อรองราคาจากร้านคา้ส่งท่ีไม่ไดเ้ป็นร้านประจ าก่อนการสั่งซ้ือ รวมทั้งส ารวจตามร้านคา้ส่ง
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ก่อนการสั่งซ้ือรองเทา้ดว้ย โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สั่งซ้ือรองเทา้จากร้านคา้ส่งมากกว่า 1 ร้าน โดยใหเ้หตุผลใน
การสัง่ซ้ือรองเทา้จากร้านคา้ส่งมากกว่า 1 ร้าน คือเพ่ือเลือกแบบ วิธีการสัง่ซ้ือของกลุ่มตวัอยา่งคือการเดินทางเขา้มา
สัง่ซ้ือ และประเภทของรองเทา้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งสั่งซ้ือมากท่ีสุดคือรองเทา้แตะแฟชัน่ สั่งซ้ือเป็นจ านวนมากกว่า 60 คู่
ต่อคร้ัง โดยสัง่ซ้ือรองเทา้ท่ีมีราคาอยู่ในช่วง 101-140 บาท กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บเครดิตจากร้านคา้ส่งท่ีท า
การสั่งซ้ือรองเทา้อยู่ ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีไดรั้บเครดิตจากร้านคา้ส่งนั้นไดร้ะยะเวลาท่ีใกลเ้คียงกนัคือ ส่วนใหญ่
ไดรั้บเครดิต 15 วนัและต ่ากว่า 15 วนั ในการเดินทางเขา้มาสั่งซ้ือแต่ละคร้ังนั้น กลุ่มตวัอย่างไม่ไดก้ าหนดวนัท่ี
แน่นอนในการเขา้มาสัง่ซ้ือ แต่ส่วนใหญ่เขา้มาสั่งซ้ือช่วงเวลาตั้งแต่ 06.00-09.00 น. และ 09.01-12.00 น. มีความถ่ี
ในการเขา้มาสั่งซ้ือรองเทา้ 2-3 วนัต่อคร้ัง ส่วนเหตุผลท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือรองเทา้จากร้านคา้
ส่งนั้นคือแบบสวย โดยไม่เลือกตรายี่หอ้ของรองเทา้ท่ีท าการสัง่ซ้ือและกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกตรายี่หอ้ของสินคา้ ส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักบัแบบของรองเทา้มากกว่าตรายี่ห้อของรองเทา้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ให้ถึงร้านโดยคิดค่าบริการจากร้านคา้ส่ง ไม่ตอ้งการการสั่งซ้ือสินคา้ดว้ยวิธีอ่ืน รวมทั้งไม่ตอ้งการใช้
บริการการสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต เหตุผลท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ใชบ้ริการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดคือ ใชค้อมพิวเตอร์ไม่เป็นและในการสั่งซ้ือส่วนใหญ่จะไม่สั่งซ้ือรองเทา้ตามค าแนะน าของ
พนักงานขาย รายการส่งเสริมการขายท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจมากท่ีสุด คือ การสะสมยอดซ้ือเพ่ือใช้เป็น
ส่วนลดในการซ้ือคร้ังต่อไป 
          ศุภฤกษ์ ทิมอน้ (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาจากการใช้แบบสอบถามในการส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและไดเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มลูจ านวน 400 คน แลว้น ามาวิเคราะห์โดยใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใชส้ถิติ ไค-
สแควร์  พบว่าพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้จ าแนกตามเพศ เพศชายมีรองเทา้ 1-5 คู่ ขนาดของรองเทา้อยู่ท่ี 41-45 
ราคาของรองเทา้ซ้ือล่าสุดคือราคา 501-1,000 บาท สีท่ีชอบคือสีด า ประเภทของรองเทา้ซ้ือล่าสุดคือรองเทา้กีฬา 
เหตุผลในการซ้ือรองเทา้คู่ใหม่ของเพศชายส่วนใหญ่คือรองเทา้เก่า ขาดและช ารุด เพศชายส่วนใหญ่จะเตรียมการ
ซ้ือรองเทา้ไวล่้วงหนา้ทุกคร้ัง ซ่ึงวตัถุประสงค์ในการใส่รองเทา้เพ่ือใส่เท่ียว ส่วนเพศหญิงมีรองเทา้ 6-10 คู่ ขนาด
ของรองเทา้อยู่ท่ี 36-40 ราคาของรองเทา้ซ้ือล่าสุดคือต ่ากว่า 500 บาท สีท่ีชอบคือสีด า ประเภทของรองเทา้ซ้ือล่าสุด
คือรองเท้าล าลอง เหตุผลในการซ้ือรองเท้าคู่ใหม่ของเพศหญิงส่วนใหญ่คือตามแฟชั่น เพศหญิงส่วนใหญ่ไม่
เตรียมการท่ีจะซ้ือรองเทา้ไวล่้วงหนา้ ถา้เจอรองเทา้ท่ีมีรูปแบบสวยและตรงความตอ้งการนั้นผูบ้ริโภคก็จะซ้ือ ซ่ึง
วตัถุประสงค์ในการใส่รองเทา้เพ่ือใส่เท่ียว ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้ 
โดยปัจจยัทางดา้นลดราคาและปัจจยัทางดา้นการแจกของแถมนั้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้ 
กล่าวคือ มีความสมัพนัธ์กบัจ านวนถือครองรองเทา้และราคาของรองเทา้ท่ีซ้ือคร้ังล่าสุด 
     ธีระภัทร ปิยะรัมภ์ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรองเท้ายี่ห้อ Converse ของนักศึกษา คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาจากการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยออกแบบสอบถามซ่ึงจะใชก้าร
สุ่มตวัอยา่งจากนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 120 คน และสถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลคือ
สถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นั้นพบว่าขอ้มูลดา้นทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 65 คนและเพศหญิงจ านวน 55 คน ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 21-22 ปี มี
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รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 8,000 บาทซ่ึงมีรายไดม้าจากพ่อ แม่ และขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้ 
Converse นั้นส่วนใหญ่จะซ้ือรองเทา้ Converse โดยให้เหตุผลว่ารองเทา้ Converse เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นบาง
โอกาสและมีคนท่ีไม่ซ้ือ ส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลวา่ไม่ชอบในตราสินคา้ยี่หอ้ Converse ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการซ้ือคือจะ
ซ้ือเพ่ือใชเ้อง โดยนิยมซ้ือรองเทา้แบบหุม้สน้ธรรมดารุ่น Classic ราคาถกู สียอดนิยมของนกัศึกษาชายคือสีด าและสี
ยอดนิยมของนกัศึกษาหญิงคือสีน ้ าเงิน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรองเทา้ Converse มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์โดยมีรูปแบบใหเ้ลือกหลากหลายและสินคา้มีคุณภาพ รองลงมาคือปัจจยัดา้นราคา โดยจะตอ้งมีรูปแบบ
การช าระเงินท่ีง่ายและสินคา้มีราคาท่ีเหมาะสม ล าดบัท่ีสามคือปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย โดยการลดราคาสินคา้ 
จะท าใหผู้ซ้ื้อตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน ล าดบัท่ีส่ีคือปัจจยัดา้นบุคคล โดยสินคา้ตอ้งเหมาะสมกบัวุฒิภาวะและ
รูปแบบในการด ารงชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย และล าดบัสุดทา้ยคือปัจจยัดา้นจิตวิทยา โดยผูท่ี้ซ้ือจะค านึงถึงความชอบ 
ความเป็นตวัของตวัเองมากกวา่การค านึงถึงความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
     ก่ิงไผ ่เพชรกาฬ (2556) ไดศึ้กษาภาพลกัษณ์รองเทา้สุขภาพตราสินคา้ Fitflop และพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้
เพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาจากการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 204 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 
ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน / ลูกจา้ง มีรายไดร้ะหว่าง 10,000 – 20,000 บาท สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และพบว่า ภาพลกัษณ์รองเทา้สุขภาพ
ตราสินคา้ Fitflop ดา้นความแข็งแกร่งของตราสินคา้ ความช่ืนชอบตราสินคา้ และเอกลกัษณ์ตราสินคา้ อยู่ในระดบั
ดี ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัรองเทา้เพ่ือสุขภาพก่อนการซ้ือดว้ยการสอบถามขอ้มูลการเลือก
ซ้ือรองเท้าจากเพ่ือน ซ่ึงจะเลือกซ้ือรองเท้าประเภทล าลอง/รองเท้าแตะ ยี่ห้อ Fitflop มากท่ีสุด โดยค านึงถึง
คุณสมบัติของความสบายในการเดินจากการเลือกซ้ือ ท่ีราคา 2,001 – 3,000 บาทต่อคู่  และเลือกซ้ือจาก
หา้งสรรพสินคา้     
  กรอบแนวคิดส าหรับการวจิยัเพือ่การแบ่งกลุ่ม 
 ประชากรท่ีจะศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรกลุ่มลูกคา้สุภาพสตรีท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป

และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  

- พฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้ (ขอ้มูลเชิงลกัษณะ) 

1.สถานท่ีซ้ือ 

2.เหตุผลส าคญัในการซ้ือ 

3.บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือรองเทา้ Fitflop 

4.โอกาสในการซ้ือ 

5.ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 

6.ความถ่ีในการซ้ือ 

 

กลุ่มที ่1       กลุ่มที ่2 

 

 

กลุ่มที ่3       ... 
 

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

- ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 4 อยา่งน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์

2. ราคา 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง     
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มลูกคา้สุภาพสตรีท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป โดยเป็นกลุ่มคนท่ีเคยใชร้องเทา้
สุขภาพตราฟิตฟลอป (Fitflop) และอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงประชากรเพศหญิงท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึน
ไปและอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวน 2,991,331 คนและกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน 
     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างแต่ละเขตใน
กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
1. เขตจตุจกัร เป็นจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 34 คน  
2. เขตบางกะปิ เป็นจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 34 คน 
3. เขตปทุมวนั เป็นจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 33 คน 
4. เขตวฒันา เป็นจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 33 คน 
5. เขตหว้ยขวาง เป็นจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 33 คน 
6. เขตบางกอกนอ้ย เป็นจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 33 คน 
     การแจกแบบสอบถามนั้นจะด าเนินการโดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ี 6 เขตดงักล่าว ซ่ึงมีการแจกตามทางเขา้
หา้งสรรพสินคา้และแหล่งชุมชน โดยผูวิ้จยัจะเป็นคนยืนแจกตามสถานท่ีต่าง ๆ และเลือกเฉพาะผูท่ี้เคยใชร้องเทา้
สุขภาพตราฟิตฟลอป (Fitflop) 
     การวเิคราะห์ข้อมูล 
     น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ โดยการท า Cluster Analysis โดยอาศยัโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
     ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดตวัแปรท่ีจะใช้ในการแบ่งกลุ่ม เป็นการก าหนดตวัแปรเชิงปริมาณ เป็นการก าหนด
ส าหรับตวัแปรเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ค าถามเก่ียวกบัดา้นส่วนประสมทางการตลาด เป็นค าถามแบบ Likert Scale ใน
การพิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของค าถามจากการวิเคราะห์ขอ้มูล ถา้ผลท่ีไดส่้วน
ใหญ่ มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 หมายความว่า ในการแจกแจงของขอ้มูลมีลกัษณะท่ีเป็นโคง้ปกติ (Symmetry) ถือว่าเป็น
การน าเสนอส าหรับเป็นตวัแทนท่ีดี 
     ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบการวิจยั เป็นการก าหนดดา้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยจะค านึงถึงกลุ่มยอ่ยท่ีตอ้งการ
จากการแบ่งกลุ่ม โดยการก าหนดเพ่ือวดัระยะห่างระหว่างส่ิงท่ีตอ้งการแบ่งกลุ่ม (Squared Euclidean Distance) 
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และน ามาแปลงขอ้มูลใหเ้ป็นค่ามาตรฐาน Z Score เพ่ือการป้องกนัปัญหาการใชม้าตรวดัในค าตอบท่ีต่างกนัแต่ละ
ค าถาม 
     ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดวิธีแบ่งกลุ่ม ตอ้งใช ้2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ Hierarchical เพ่ือการคน้หาจ านวนกลุ่มท่ี
เหมาะสม และขั้นตอนท่ี 2 คือ วิธี Partitioning เพ่ือจ าแนกส่ิงต่างๆ ลงในจ านวนกลุ่มท่ีตอ้งการ มีรายละเอียดดงัน้ี 
วิธี Hierarchical 
1. เร่ิมท่ีการใหข้อ้มลูทุกรายการมีกลุ่มเป็นของตนเอง (แต่ละกลุ่มมีขอ้มลู 1 รายการ) 
2. ท าการยบุขอ้มลู 2 รายการท่ีมีความห่างกนันอ้ยท่ีสุดใหเ้หลือกลุ่มเดียว แต่มี 2 รายการอยูภ่ายใน 
3. ท าซ ้ าเพ่ือยุบขอ้มูล 2 รายการอ่ืน หรือรวบกลุ่มย่อยท่ีมีขอ้มูลหลายรายการอยู่ มาเขา้เป็นกลุ่มเดียวกนั โดยใช้
ระยะห่างเป็นเกณฑ ์ใช ้Ward’s Algorithms ในการค านวณระยะห่างระหวา่งกลุ่มยอ่ย 
4. ท าซ ้ ากนัเร่ือยๆ จนทุกรายการถกูรวมไวใ้นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว ในการเลือกจ านวนกลุ่ม 
5. ใชแ้นวคิดโดยดูว่าในแต่ละขั้นการยบุรวมนั้น เป็นการยบุรวมกลุ่มย่อยท่ีมีระยะห่างระหว่างกนั (Agglomeration 
Coefficient) เท่าใด แลว้จึงค านวณเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลง Coefficient ในแต่ละขั้น ท่ีมีการยุบรวม เลือกใช้
จ านวนกลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบั การยบุรวมในส่วนขั้นอ่ืนๆ 
วิธี Partitioning 
1. ก าหนดจ านวนกลุ่มท่ีตอ้งการโดยใชผ้ลจากการท า Hierarchical 
2. ใชว้ิธี k-means ในการก าหนดจุดเร่ิมตน้และจดัขอ้มลูแต่ละรายการลงแต่ละกลุ่ม 
     ขั้นตอนท่ี 4 การอธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม เป็นการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มในแต่ละตวั
แปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ และน าขอ้มูลหรือตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ถูกใชใ้นการแบ่งกลุ่ม มาเปรียบเทียบว่าในกลุ่มท่ีมี
ความแตกต่างจากประเดน็เหล่าน้ีเพ่ิมเติมหรือไม่ พร้อมกบัการตั้งช่ือกลุ่มตามความแตกต่างท่ีได ้
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
     พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 23 – 30 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีสถานภาพโสด 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.00 และมีรายไดต่้อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00  
     ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือรองเท้าสุขภาพตราฟิตฟลอป (Fitflop) 
     พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไปซ้ือรองเทา้ตรา Fitflop ท่ีห้างสรรพสินคา้เพราะมีการลดราคา ซ่ึงครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการเลือกซ้ือรองเทา้โดยไปซ้ือในช่วงตน้เดือนวนัท่ี 1 – 10 มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อ 1 คร้ังเป็นจ านวน
เงิน 3,000 – 4,000 บาทและความถ่ีในการซ้ือ 1 ปี/คร้ัง 
     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการเลือกซ้ือรองเท้า
สุขภาพตรา Fitflop 
     พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด ดงัน้ี 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1410  
 

     1.ดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในเร่ืองเทคโนโลยีของรองเทา้ช่วยกระชบักลา้มเน้ือเทา้เป็นอนัดบั
แรกและ รองลงมาคือรองเทา้รับแรงกระแทกไดดี้ 
     2.ดา้นราคา กลุ่มผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในเร่ืองราคาอาจแพงกว่ายี่ห้ออ่ืนๆเพราะมีคุณภาพดีกว่า ถึงแมจ้ะมี
ลกัษณะแบบและรูปทรงคลา้ยๆกนัเป็นอนัดบัแรกและ รองลงมาคือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และประโยขน์
ใชส้อย 
     3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในเร่ืองความสะอาดของสถานท่ีจดัจ าหน่ายเป็น
อนัดบัแรกและ รองลงมาคือมีการจดัเรียงสินคา้ใหเ้ลือกไดง่้ายและสะดวกในการหยิบลอง 
     4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในเร่ืองการลดราคา 40% เป็นอนัดบัแรกและ รองลงมา
คือ การรับประกนัในสินคา้หลงัการขายภายใน 14 วนั 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือรองเทา้สุขภาพตรา Fitflop พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือรองเทา้
สุขภาพจากหา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัก่ิงไผ่ เพชรกาฬ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองภาพลกัษณ์รองเทา้สุขภาพตรา
สินคา้ Fitflop และพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้เพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเหตุผลใน
การเลือกซ้ือรองเทา้เพราะมีการลดราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศุภฤกษ ์ทิมอน้ (2550)ไดศึ้กษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
รองเทา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และธีระภทัร ปิยะรัมภ์ (2555)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
รองเทา้ยี่ห้อ Converse ของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงการลดราคานั้นตรงกบัแนวคิด
และทฤษฎีของวารุณี ตนัติวงศ์-วาณิชและคณะ คือ ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด เกิดจากการท่ีนักการตลาดน าส่วน
ประสมทางการตลาดมาเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ หมายความว่าการท่ีนกัการตลาดน าส่ิงกระตุน้ในดา้น
ราคา โดยการลดราคาสินคา้ ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือ 
     ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของรองเทา้สุขภาพตรา Fitflop พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
คือสินคา้มีคุณภาพ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด คือการลดราคาสินคา้ จะท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้
ไดง่้ายข้ึนซ่ึงตรงกบัแนวคิดและทฤษฎีของพิบูล ทีปะปาล คือการน าส่วนประสมทางการตลาดมารวมเป็นหน่ึงเดียว
เพ่ือก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนในตลาดเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัธีระภทัร ปิยะรัมภ ์(2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือรองเทา้ยี่หอ้ Converse ของนกัศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่     
     กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบเลอืกซ้ือรองเท้าสุขภาพอย่างมาก (More)  
     เป็นกลุ่มท่ีซ้ือรองเทา้ Fitflop ต่อ 1 คร้ังมีค่าใชจ่้ายต ่ากว่า 3,000 บาทและซ้ือ 1 ปี/คร้ังโดยให้ความส าคญัดา้น
ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดคือ เทคโนโลยีของรองเทา้ช่วยกระชบักลา้มเน้ือเทา้ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.67 และใหค้วามส าคญันอ้ยสุด
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายคือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่กลท่ี้ท างาน/สถานศึกษา มีค่าเฉล่ียท่ี 1.61  ซ่ึงดา้นผลิตภณัฑ ์
ให้ความส าคญัเร่ืองเทคโนโลยีของรองเทา้ช่วยกระชบักลา้มเน้ือเทา้ในขณะท่ีเดิน ดา้นราคา คือ ราคาของรองเทา้
ตรา Fitflopอาจแพงกว่ายี่หอ้อ่ืนๆเพราะมีคุณภาพดีกว่าถึงแมจ้ะมีลกัษณะแบบและรูปทรงคลา้ยๆกนั ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย สถานท่ีจดัจ าหน่ายจะตอ้งสะอาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการลดราคา 40% เน่ืองจากราคา
รองเทา้นั้นค่อนขา้งมีราคาท่ีสูง ซ่ึงถา้มีการลดราคาจะท าใหผู้บ้ริโภคมาซ้ือบ่อยข้ึน 
     กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบเลอืกซ้ือรองเท้าสุขภาพ (Like) 
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     เป็นกลุ่มท่ีซ้ือรองเทา้Fitflop ต่อ 1 คร้ังมีค่าใชจ่้าย 3,000 – 4,000 บาทและซ้ือ 2 ปี/คร้ังโดยให้ความส าคญัดา้น
ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดคือ รับแรงกระแทกไดดี้ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.46 และใหค้วามส าคญันอ้ยสุดดา้นราคาคือ ราคาตอ้งถูก
กว่ายี่ห้ออ่ืนๆท่ีมีลกัษณะของรองเทา้เหมือนๆกนั มีค่าเฉล่ียท่ี 2.46 ซ่ึงดา้นผลิตภณัฑ ์ให้ความส าคญัเร่ืองรองเทา้
จะตอ้งรับแรงกระแทกไดดี้ในขณะเดินและว่ิง ดา้นราคา คือ ราคาของรองเทา้ตรา Fitflop อาจแพงกว่ายี่ห้ออ่ืนๆ
เพราะมีคุณภาพดีกว่าถึงแมจ้ะมีลกัษณะแบบและรูปทรงคลา้ยๆกนั ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จะตอ้งมีการ
จดัเรียงรองเทา้ในแต่ละแบบใหเ้ลือกไดง่้ายและสะดวกในการหยิบลองคือจะตอ้งไม่มีส่ิงของมาวางขวางตรงบริเวณ
ท่ีโชวร์องเทา้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการลดราคา 40%จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคมาซ้ือมากข้ึนกวา่ปกติ 
     กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบเลอืกซ้ือรองเท้าสุขภาพอย่างมากที่สุด (Most)  
     เป็นกลุ่มท่ีซ้ือรองเทา้ Fitflop ต่อ 1 คร้ังมีค่าใชจ่้าย 3,000 – 4,000 บาทและซ้ือ 6 เดือน/คร้ังโดยให้ความส าคญั
ดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดคือ รับแรงกระแทกไดดี้ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.77 และให้ความส าคญันอ้ยสุดดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายคือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่กลบ้า้น มีค่าเฉล่ียท่ี 3.23 ซ่ึงดา้นผลิตภณัฑ ์ใหค้วามส าคญัเร่ืองรองเทา้จะตอ้งรับ
แรงกระแทกไดดี้ในขณะเดินและว่ิง ดา้นราคา จะต้องเหมาะสมกับคุณภาพสินคา้และประโยชน์ใช้สอย ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ความสะอาดของสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการลดราคา 40% จะช่วย
ใหผู้บ้ริโภคมาซ้ือรองเทา้บ่อยๆ 
     ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรองเทา้สุขภาพตราฟิตฟลอป (Fitflop) ของคน
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร นั้นพบวา่  
     1.ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไปซ้ือรองเทา้จากหา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด แต่สถานท่ีใน
การซ้ือท่ีอ่ืนๆ เช่น งานแสดงสินคา้ท่ีจ าหน่ายรองเทา้ ร้านตวัแทนจ าหน่าย นั้นมีจ านวนของสถานท่ีในการเลือกซ้ือ
นอ้ย ดงันั้นผูป้ระกอบการควรตระหนดัถึงสถานท่ีจดัจ าหน่าย โดยการขยายพ้ืนท่ีในการขายนอกห้างสรรพสินคา้
มากข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึนในการเขา้ถึงท่ีจะซ้ือรองเทา้เพ่ือสุขภาพ ผูบ้ริโภคไปซ้ือ
รองเทา้เพ่ือสุขภาพในช่วงปลายเดือนวนัท่ี 21 – 31 ในจ านวนท่ีนอ้ย แลว้ค่าใชจ่้ายในการซ้ือรองเทา้สุขภาพต่อ 1 
คร้ังนั้นเป็นจ านวนเงิน 3,000 – 4,000 บาทและความถ่ีในการซ้ือรองเทา้ Fitflop 1 ปี/คร้ัง ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งมี
การจดัโปรโมชัน่เพ่ือกระตุน้ยอดขายในช่วงเวลาดงักล่าว 
     2.ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรพฒันาเทคโนโลยีของรองเทา้อยู่เร่ือยๆเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีชอบนวตักรรมในเร่ืองเทคโนโลยีของรองเท้าท่ีช่วยกระชับกลา้มเน้ือเท้าเพราะความต้องการของ
ผูบ้ริโภคมีไม่ส้ินสุด 
     3.ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรจะปรับราคาลดลงจากเดิมเพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคมาซ้ือมากข้ึน ถึงแมว้่าเราจะมี
คุณภาพดีกวา่ยี่หอ้อ่ืนและมีลกัษณะแบบ/รูปทรง คลา้ยๆกนั 
     4.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรเพ่ิมช่องทางการขายผ่านอินเตอร์เน็ตทางเวบ็ไซตข์องร้านเพ่ือ
รองรับลกูคา้ท่ีไม่มีเวลามาซ้ือของ 
     5.ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรมีการท าบตัรสมาชิกส่วนลดโดยผูท่ี้ท าบตัรไดจ้ะตอ้งมียอดซ้ือถึง
ตามท่ีผูป้ระกอบการก าหนดเพ่ือมอบส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีต่อตรารองเทา้ Fitflop 
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันออนไลน์โดยใช้ระดับความพงึพอใจต่อส่วนประสม 
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Cluster Analysis of Customer’s satisfaction in purchasing online fashion 
clothing in Bangkok 

กติติกุล จันทร์อนิทร์1 และดร.จรัชวรรณ  จันทรัตน์2 
Kittikul Chan-in and Dr.Jaratchwahn Jantarat  

บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ในกรุงเทพฯต่อ4Psและเพ่ือศึกษาการ
แบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชั่นออนไลน์ในกรุงเทพฯ โดยใช้ระดับความพึงพอใจต่อ4Ps กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท่ี้เคยซ้ือเส้ือผา้แฟชั่น
ออนไลน์ในกรุงเทพฯ มีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 250 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า แบ่งกลุ่มความพึงพอใจของลูกคา้ได้
ออกเป็น 3 กลุ่ม  1.มีความพึงพอใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ระดบัปานกลาง กลุ่มน้ีจึงเป็นกลุ่มท่ีรู้สึกเฉยๆ ต่อการซ้ือเส้ือผา้
แฟชั่นออนไลน์ 2. มีความพึงพอใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นออนไลน์ระดบัสูงเป็นกลุ่มท่ีสนใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ทางออนไลน์ 3.มี
ความตอ้งการต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ทางออนไลน์มากท่ีสุด ดงันั้นผูซ้ื้อกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีสนใจซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ทางออนไลน์อยา่งยิ่ง  
ค าส าคัญ : เส้ือผ้าแฟช่ันออนไลน์, การแบ่งกลุ่ม, ความพึงพอใจ 

Abstract 
 This research aims to study customer satisfaction in purchasing online fashion clothing in Bangkok using 4Ps 
and to explore the clusters of online fashion clothing customers based on their satisfaction on the 4Ps. The 
research sample are respondents age of 15 years old who used to buy online fashion clothing in Bangkok and 
total of 250 questionnaires were used for analysis. The results indicated that there are 3 group of online 
purchasers. The 1st has an average satisfaction towards purchasing online fashion clothing, making this group 
least content. The 2nd shows high satisfaction on purchasing online fashion clothing, making this group more 
countable in buying online cloths. The 3rd has a maximum satisfactory towards purchasing online fashion 
clothing making it the most interested  
Keywords: online fashion clothing, cluster analysis, satisfaction 
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1. บทน า 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัมากยิ่งข้ึนเม่ือน ามาใชใ้นทางธุรกิจการคา้ โดยเรียกว่าการคา้

ทางออนไลน์ หรือเป็นท่ีรู้จกัอีกช่ือหน่ึงคือพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) ประเทศไทยเป็นอีกหน่ึงประเทศ

ท่ีเล็งเห็นถึงประโยชน์ของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ จะเห็นไดจ้ากจ านวนเวบ็ไซต์ท่ีขายสินคา้ -บริการทางออนไลน์

และจ านวนผูซ้ื้อสินคา้-บริการทางออนไลนท่ี์เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง โดยปัจจยัหลกัท่ีส่งผลใหก้ารซ้ือขาย

ทางอินเตอร์เน็ตมีมูลค่าสูงและมีอตัราการขยายตวัอยา่งรวดเร็วมาจากการท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ

จากการซ้ือขายสินคา้ทางออนไลน์ เช่นความสะดวกรวดเร็ว สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดห้ลากหลาย และราคาถูกลง

จากการแข่งขนัเพราะลูกคา้สามารถเปรียบเทียบราคาระหว่างเวบ็ไซต์ไดท้นัที นอกจากน้ีเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายยงั

เป็นหมวดสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมซ้ือออนไลน์มากท่ีสุดและธุรกิจร้านขายเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน ์เป็นอีกหน่ึง

ธุรกิจท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจจากบรรดาผูป้ระกอบการรายยอ่ยหรือเอสเอม็อี และคาดว่าจะมีแนวโนม้เติบโตอยา่ง

ต่อเน่ืองและเผชิญการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน เน่ืองดว้ยลกัษณะของสินคา้ท่ีมีการซ้ือง่ายขายคล่อง และมีราคาไม่

แพงจนเกินไปนกั อีกทั้งยงัเป็นสินคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลและกระแสแฟชัน่อยู่ตลอดเวลา (Fast fashion) 

จึงคาดว่า สินคา้ดงักล่าวน่าจะมีความตอ้งการจากผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความพึง

พอใจของผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ในจงัหวดักรุงเทพมหานครต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและเพ่ือศึกษา

การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชั่นออนไลน์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บงานวิจยัคร้ังน้ี คือสร้างความเขา้ใจในปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลนพึ์งพอใจ เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลนแ์ละเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุง พฒันาส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือสร้างและด าเนินธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่นออนไลน์ท่ีสามารถ

แข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์และ

สามารถแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเส้ือผา้ออนไลน์ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั เพ่ือให้สามารถออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ใน

แต่ละกลุ่ม 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 

     แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้า 

สายจิตร สุขสงวน (2546,14) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวก

และทางลบ แต่ถา้เม่ือใดท่ีส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือท าใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายได ้ก็จะเกิดความรู้สึก
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ทางบวกแต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงใดสร้างความรู้สึกผิดหวงัไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะท าใหเ้กิดความรู้สึกทางลบ

เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ฟิลลิป คอตเลอร์ (2546, 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใชเ้พ่ือให้มี

อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนั

ว่าคือ “4Ps” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย 

(Promotion) 

เสรี วงษ์มณฑา (2542, 11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะ

เห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือความสะดวกแก่ลูกคา้ 

ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด (STP Marketing) 

สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และ ภาวนา สายชู (2552,225) STP Marketing เป็นการตลาดท่ีน าเอากลยุทธ์การแบ่ง

ส่วนตลาด (Segmentation) นั้นเป็นกระบวนการท่ีนกัการตลาดใชใ้นการก าหนดตลาดเป้าหมาย ส่วนการเลือกส่วน

ตลาด (Targeting) คือการก าหนดตลาดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) เป็นกิจกรรมใน

การสร้างและรักษาแนวความคิดในใจของลกูคา้เก่ียวกบั ผลิตภณัฑข์องบริษทั  

บทบาทของอคีอมเมร์ิซ  

อีคอมเมิร์ซเร่ิมข้ึนจากบริษทัในประเภทสหรัฐอเมริกาไดน้ าการส่งเอกสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงเรียกว่า 
(Electronic Data Interchange) เพ่ือช่วยใหส้ามารถส่งเอกสาร แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีเพ่ือเป็นมาตรฐาน
เพ่ือติดต่อทางการคา้ระหว่างกนั มีการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า EFT (Electronic Funds Transfer) เขา้มา
ช่วยในการส่งผา่นรายการโอนเงินในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบนัการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

สิริชัย ดีเลิศ ดวงใจ ภาวนานุรักษ์ และ เดือนเพ็ญ อิ่มเอิบ (2554) ท าการวิจัยเก่ียวกบัส่วนประสมทาง

การตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อการพฒันาพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของเส้ือผา้ส าเร็จรูป กรณีศึกษาประชากรบริเวณ

สยามสแควร์ สรุปดงัน้ี เพศหญิงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพนิสิต/นกัศึกษา 

รายไดร้ะหว่าง 5,000 – 10,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้ประเภทชุดกระโปรง/กางเกง ติดกนั ซ้ือแต่ละ

คร้ังจ านวน 3 – 4 ตวั มีราคา 600 บาทข้ึนไป และเหตุผลในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปคือ เหมาะสมกบัรูปร่าง และ 

พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์เน็ต10ปีข้ึนไป ในแต่ละคร้ังจะใช้อินเตอร์เน็ต 5 ชั่วโมงข้ึนไป 
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โดยมกัจะใช้อินเตอร์เน็ตท่ีบ้าน กิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตท่ีท าบ่อยคือ Facebook โดยจะใช้อีเมล์เครือข่ายของ 

Hotmail  

รัชนี ไพศาลวงศ์ดี และ  ผศ.ดร.อิทธิกร ข าเดช (2556)  ท าการวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลดงัน้ี ส่วนใหญ่อายุ

ระหว่าง 26-35 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน

มากกว่า 30,001 บาท ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

คือ ความสะดวกในการคน้หาสินคา้และบริการและปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาและดา้นสถานภาพ   

3.วธิีการศึกษา 

กรอบแนวคิดในการวจิยั ประกอบด้วย  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ชายและหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) ความพึงพอใจท่ี
มีต่อส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเพ่ือวดัระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูท่ี้เคยซ้ือเส้ือผา้แฟชั่น
ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพ และส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลนท์ัว่ไปประกอบดว้ย         

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษาวิจยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางแสดงจ านวนประชากรและ

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie and Morgan(1970) ซ่ึงภายใต้ความเช่ือมัน่ท่ี 95 % ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง มี

จ านวน 384 คน แต่เน่ืองดว้ยระยะเวลาท่ีค่อนขา้งจ ากดั จึงท าการเลือกขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 250 คน เพ่ือเป็น

ตวัแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมด โดยผูวิ้จยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 250 ชุด ใชว้ิธีการ

สุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยจะเกบ็แบบสอบถามจากประชากร 250 คน ใน 6 เขตการปกครองซ่ึง

เป็นตวัแทนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดท้ าการจบัฉลากเลือก และท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในจ านวนท่ีเท่าๆกนั 

ในแต่ละเขตตวัแทน ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั และ

สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถามผูว้ิจยัใชค้  าถามเพ่ือคดัเลือก (Screening question) และ

เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชคื้อ หาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ วิเคราะห์ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ระยะห่างระหว่างส่ิงท่ีต้องการแบ่งกลุ่ม(Squared Euclidean Distance) 

รวมถึงการแปลงข้อมูลให้ เป็น ค่ามาตรZ Score การแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) คือวิ ธี  Hierarchical และ 

Partitioning การหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพ่ือให้ค่าท่ีได้ต ่ากว่า 0.05 ซ่ึงอยู่ใน
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เกณฑดี์ น ามาแบ่งกลุ่มย่อยพร้อมตั้งช่ือกลุ่ม และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดา้นลกัษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่ม โดย

ใชต้าราง Crosstab และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มดว้ย Chi-Square Test ในการวิเคราะห์ขอ้มลู 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนกลุ่มและค่าที่ได้จาก  Agglomeration Schedule 

จ านวนกลุ่ม 1 2 3 4 

Coefficients 2785.724 2091.733 1888.325 1721.100 

%Different  Coefficients 0 33.18% 10.77% 9.72% 

 

จากตารางที่ 1 พบวา่การประเมินค่า (Coefficients) ไดจ้ านวนกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมในการแบ่งคือ 3 กลุ่ม โดย

พิจารณาจากร้อยละการเปล่ียนแปลงของ Coefficients (ช่อง%ความแตกต่างก่อนการยุบรวมในล าดบัถดัไปเทียบกบั

ในล าดบัปัจจุบนั)  

ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
 

ชาย 
หญิง 

54 
196 

21.6 
78.4 

อาย ุ
 

อาย1ุ5-20 ปี 
อาย2ุ1-25 ปี 
อาย2ุ6-30 ปี 
อาย3ุ1 ปีข้ึนไป 

4 
60 

166 
20 

1.6 
24.0 
66.4 
8.0 

สถานภาพ 
 

โสด 
สมสร 
หยา่ร้าง 

156 
92 
2 

62.4 
36.8 
0.8 

ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี      16 6.4 
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  ปริญญาตรี       
ปริญญาโท 

191 
43 

76.4 
17.2 

อาชีพ 
 

ขา้ราชการ    
พนกังานรัฐวิสาหกิจ      
ธุรกิจส่วนตวั   
พนกังานเอกชน  
คา้ขาย        
รับจา้งทัว่ไป      

43 
83 
48 
55 
9 

12 

17.2 
33.2 
19.2 
22.0 
3.6 
4.8 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท     
15,001-30,000 บาท    
30,001-40,000 บาท 
40,001-50,000 บาท   
มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป 

7 
88 

126 
23 
6 

2.8 
35.2 
50.4 
9.2 
2.4 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่ซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันทางออนไลน์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ (x̄ )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ของระดบัความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

รวม กลุ่มที่ 1  กลุ่มที่ 2  กลุ่มที่ 3 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

คุณภาพของการตดัเยบ็ 4.21 .779 3.07 .944 4.15 .666 4.42 .581 

ความหลาก หลายของเส้ือผา้ 4.21 .703 3.30 .837 4.15 .666 4.38 .553 

ความทนัสมยัของเส้ือผา้ 4.16 .727 3.20 .761 4.11 .674 4.34 .594 

ความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของเส้ือผา้ 4.10 .791 2.83 .791 3.91 .626 4.36 .580 

ช่ือเสียงของยี่หอ้เส้ือผา้ท่ีจ าหน่าย 4.16 .814 2.73 .740 3.96 .631 4.45 .554 

ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพสินคา้ 4.24 .754 3.10 .759 4.02 .715 4.49 .535 
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มีราคาท่ีถกูกวา่ร้านคา้ภายนอก 4.28 .728 3.27 .521 4.02 .745 4.52 .566 

ความชดัเจนของราคาท่ีแจง้ 4.25 .758 3.10 .712 4.07 .772 4.50 .535 

ความปลอดภยัของระบบการช าระเงิน 4.24 .759 3.17 .874 4.07 .680 4.47 .566 

ความหลากหลายของช่องทางการช าระเงิน เช่น โอน

ผา่นธนาคาร บตัรเครดิต 

4.28 .744 3.10 .845 4.22 .664 4.49 .524 

ความสะดวกรวดเร็วในการเลือกซ้ือ 4.27 .686 3.93 .785 3.80 .833 4.45 .532 

ความสามารถในการเลือกดูสินคา้ได ้24 ชัว่โมง 4.28 .635 4.03 .890 3.96 .631 4.41 .538 

มีการจดัหมวดหมู่สินคา้ไวช้ดัเจน ง่ายต่อการเลือกซ้ือ 4.22 .707 3.93 .828 3.57 .750 4.44 .531 

ไดรั้บสินคา้ตามก าหนดระยะเวลา 4.22 .756 4.03 1.066 3.39 .649 4.47 .523 

ความหลากหลายของช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น เว็บ

ไชต,์ Facebook, Instagram 

4.32 .711 4.13 .860 3.57 .720 4.55 .511 

การลดราคาสินคา้ และโปรโมชัน่ต่างๆ 4.25 .742 3.67 .884 3.59 .717 4.53 .523 

การใหข้องสมนาคุณแก่ลกูคา้ เช่น คูปองสะสมแตม้ 4.26 .776 3.50 .820 3.61 .802 4.56 .531 

การใหค้ าแนะน าและและการตอบขอ้สงสยัต่างๆ 4.17 .770 3.53 .937 3.46 .721 4.47 .523 

การบริการหลงัการขาย 4.21 .781 3.53 .860 3.39 .682 4.55 .511 

การรับประกนัสินคา้และการบริการ 4.19 .812 3.53 1.008 3.39 .802 4.51 .513 

จากกลุ่มตวัอยา่ง 250 คน สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

ทางออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มีความแตกต่างกนัดงัน้ี 

ตารางที่ 4 แสดงช่ือกลุ่มตวัอย่างและความแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่มตวัอย่าง 

4Ps กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูไ้ม่สนใจต่อการซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่ทางออนไลน์ 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูพึ้งพอใจต่อการซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่ทางออนไลน์ 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผูช่ื้น
ชอบต่อการซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่ทางออนไลน ์

Product ในดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ีย กลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีมี
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5.สรุปผลการศึกษา 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชั่นออนไลน์โดยใช้ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาด 4Ps ในกรุงเทพมหานคร พบว่าความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ซ่ึง

รายละเอียดของคุณภาพของการตัดเย็บและความหลากหลายของเส้ือผา้ จะมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21) ดา้นราคาพบวา่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ซ่ึงซ่ึงรายละเอียดของราคาท่ีถูกกว่าร้านคา้

ภายนอก และความหลากหลายของช่องทางการช าระเงิน เช่น โอนผ่านธนาคาร บตัรเครดิตจะมีค่าเฉล่ียความพึง

พอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบั พึงพอใจมาก ซ่ึงซ่ึงรายละเอียดของ

ความหลากหลายของช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น เวบ็ไซต์,Facebook ,Instagram จะมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32)   และดา้นการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ซ่ึงรายละเอียดของการใหข้อง

สมนาคุณแก่ลูกคา้ เช่น คูปองสะสมแตม้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26)  

และพบว่าการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลนใ์นจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อปัจจยั

นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงถือวา่กลุ่มท่ี 
1 เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจในดา้นน้ี
นอ้ยกวา่กลุ่มท่ี 2 และ 3  

แต่มีความพึงพอใจในดา้นน้ีสูงกวา่
กลุ่มท่ี 1  

ค่าเฉล่ียในทุกดา้นสูง
ก ว่ า ค่ า เฉ ล่ี ย ร ว ม 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
น้ีมีความพึงพอใจใน
ทุ ก ด้ า น แ ล ะ ใ ห้
ความส าคญักบัความ
พึงพอใจในกับ ทุก
ด้ าน ม าก ท่ี สุ ด  ทั้ ง
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่ายและ
ดา้นการส่งเสริมการ
ขาย 

Price กลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
ซ่ึงถือวา่กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีมีความ
พึงพอใจในดา้นน้ีนอ้ยกวา่กลุ่มท่ี 2 
และ 3 

กลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
แต่มีความพึงพอใจในดา้นน้ีสูงกวา่
กลุ่มท่ี 1 

Place กลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
แต่มีความพึงพอใจในดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายสูงกวา่กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม 
และมีความพึงพอใจในดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายนอ้ยกวา่กลุ่มท่ี 1 

Promotion ดา้นการส่งเสริมการขาย กลุ่มน้ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่กลุ่มท่ี 1 ใหค้วามพึงพอใจ
ในดา้นน้ีมากกวา่กลุ่มท่ี 2 ในค าถาม
ทั้ง 5 ขอ้ในแบบสอบถาม มีเพียง 1 
ขอ้ ท่ีกลุ่มน้ีใหค้วามพึงพอใจนอ้ยกวา่
กลุ่มท่ี 2 คือ การใหข้องสมนาคุณแก่
ลกูคา้ เช่นคูปองสะสมแตม้ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย กลุ่มน้ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียรวม ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มท่ี 2 ใหค้วามพึง
พอใจในดา้นน้ีนอ้ยกวา่กลุ่มท่ี 1  ใน
ค าถามทั้ง 5 ขอ้ในแบบสอบถาม มี
เพียง 1 ขอ้ ท่ีกลุ่มน้ีใหค้วามพึง
พอใจมากกวา่กลุ่มท่ี 1  คือ การให้
ของสมนาคุณแก่ลูกคา้ เช่นคูปอง
สะสมแตม้ 
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ส่วนประสมทางการตลาด มีประเด็นท่ีน่าสนใจจากกลุ่มผูส้นใจซ้ือท่ีมีความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

ทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครระดบัสูง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ระหว่าง 3.50-4.20 และกลุ่มผูท่ี้มีความพึง

พอใจของลูกคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครระดบัสูงท่ีสุด โดยรวมอยู่ระหว่าง 4.21-5 

ซ่ึงเป็นประเดน็ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม ซ่ึงน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์  

กลุ่มผู้พงึพอใจต่อการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันทางออนไลน์ มีระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ทาง

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูง โดยส่วนใหญ่ตอ้งการใหเ้ส้ือผา้มีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของ

เส้ือผา้ มีช่ือเสียงของยี่ห้อเส้ือผา้ท่ีจ าหน่าย และพบว่า ล  าดบัท่ีหน่ึง รูปสินคา้ชดัเจน ยี่ห้อน่าเช่ือถือ และเป็นภาพ

สินคา้จริง มีค่าเฉล่ียสูงสุด  

กลุ่มผู้ช่ืนชอบต่อการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันทางออนไลน์ มีระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ทาง

ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูงท่ีสุด มีความสนใจประเดน็ของความหลากหลายของเส้ือผา้ และความ

ทนัสมยัของเส้ือผา้ และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีความทนัสมยัในระดบั

มาก 

ด้านราคา 

กลุ่มผู้พงึพอใจต่อการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันทางออนไลน์ มีระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ทาง

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูง โดยส่วนใหญ่ ตอ้งการใหเ้ส้ือผา้มีความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบ

กบัคุณภาพสินคา้ มีราคาท่ีถูกกว่าร้านคา้ภายนอก ความชดัเจนของราคาท่ีแจง้ ความปลอดภยัของระบบการช าระ

เงิน  ผูข้ายจึงควรตั้งราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพสินค้าหรือบริการ หมัน่ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของคู่แข่ง

ใกลเ้คียง 

กลุ่มผู้ช่ืนชอบต่อการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันทางออนไลน์ มีระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ทาง

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูงท่ีสุด มีความสนใจประเด็นของความหลากหลายของช่องทางการ

ช าระเงิน เช่น โอนผา่นธนาคาร บตัร 

 ด้านช่องทางจ าหน่าย  

กลุ่มผู้พงึพอใจต่อการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันทางออนไลน์ มีระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ทาง

ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูง โดยส่วนใหญ่ตอ้งการใหเ้ส้ือผา้มีความสะดวกรวดเร็วในการเลือกซ้ือ 

ความสามารถในการเลือกดูสินคา้ได ้24 ชัว่โมง มีการจดัหมวดหมู่สินคา้ไวช้ดัเจน ง่ายต่อการเลือกซ้ือ ไดรั้บสินคา้

ตามระยะเวลา  

กลุ่มผู้ช่ืนชอบต่อการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันทางออนไลน์ มีระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ทาง

ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูงท่ีสุด มีความสนใจประเด็นของมีความหลากหลายของช่องทางการจดั
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จ าหน่าย เช่น เวบ็ไซต,์Facebook,Instagram  และพบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองความหลากหลายใน

ช่องทางการสัง่ซ้ือ มีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสูงสุด  

ด้านการส่งเสริมการขาย  

กลุ่มผู้พึงพอใจต่อการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันทางออนไลน์ มีผลตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าท่ีซ้ือ

เส้ือผา้แฟชั่นทางมีระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครใน

ระดบัสูง โดยส่วนใหญ่ตอ้งการใหเ้ส้ือผา้มีการลดราคาสินคา้และโปรโมชัน่ มีการใหข้องสมนาคุณแก่ลกูคา้  

กลุ่มผู้ช่ืนชอบต่อการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันทางออนไลน์ มีระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ทาง

ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครในระดบัสูงท่ีสุด มีความสนใจประเดน็ของการใหค้ าแนะน าและการตอบขอ้สงสัย

ต่าง การบริการหลงัการขาย และการรับประกนัสินคา้และการบริการ  
 

ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับผู้ไม่สนใจต่อการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันทางออนไลน์ 

1.กลุ่มน้ีมีความสนใจในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกว่ากลุ่มท่ี 2 ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการเจาะตลาดกลุ่มน้ี

ควรเนน้ใหมี้ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย เพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ี และเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหก้บักลุ่มน้ี

มากข้ึน 

2.กลุ่มน้ีค่อนขา้งสนใจในเร่ืองของโปรโมชัน่ใกลเ้คียงกลบักลุ่มท่ี 2 หลากอยากเพ่ิมฐานลูกคา้เป็นกลุ่มน้ีก็

ควรมีโปรโมชัน่และการส่งเสริมการการเพ่ือดึงดูดลกูคา้กลุ่มน้ีมาเป็นลกูคา้ในอนาคต  

ส าหรับผู้พงึพอใจต่อการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันทางออนไลน์  

1. กลุ่มน้ีมีความสนใจในประเดน็ของเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น และมีช่ือเสียงของยี่หอ้เส้ือผา้ท่ีจ าหน่าย ซ่ึง

ทางร้านคา้ควรมีการส ารวจสินคา้ในร้านคา้อ่ืนๆและน ามาปรับใหสิ้นคา้ของตนเองมีความโดเด่น และคงเอกลกัษณ์

เฉพาะตนไว ้เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้สูงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงถือเป็นโอกาสส าหรับทางผูป้ระกอบธุรกิจท่ีจะสร้าง

การตลาดเจาะไปยงักลุ่มลกูคา้น้ี เพ่ือใหเ้ขากลายมาเป็นลกูคา้ไดส้ าหรับในอนาคต 

2. กลุ่มน้ีมีความสนใจในประเด็นของเส้ือผา้มีความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพสินคา้ มีราคาท่ี

ถูกกว่าร้านคา้ภายนอก ความชดัเจนของราคาท่ีแจง้ ซ่ึงทางร้านคา้ควรการส ารวจราคา และเปรียบเทียบราคาของ

สินคา้ของร้านตนเองกบัร้านคา้อ่ืนๆ เสมอ เพ่ือท าใหล้กูคา้มีความมัน่ใจและพึงพอใจในร้านคา้ของเรามากท่ีสุด  

3. กลุ่มน้ีมีความสนใจในประเด็นของความสะดวกรวดเร็วในการเลือกซ้ือ ซ่ึงทางร้านคา้ควรระบบช าระ

เงินอตัโนมติั หรือตอ้งมีพนักงานคอยตอบรับออเดอร์ของลูกคา้อย่างรวดเร็ว รวมถึงตอบค าถามขอสงสัยในตวั

สินคา้ เพ่ือท าใหล้กูคา้มีความมัน่ใจและพึงพอใจในร้านคา้ของเรามากท่ีสุด 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1423  
 

4. กลุ่มน้ีมีความสนใจในเร่ืองความตอ้งการให้ร้านคา้มีการลดราคาสินคา้และโปรโมชั่น มีการให้ของ

สมนาคุณแก่ลกูคา้ เช่นคูปอง สะสมแตม้ ซ่ึงทางร้านคา้ควรการจดัโปรโมชัน่แบบน้ีอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกของทางร้านคา้ หรือลูกคา้ท่ีซ้ือเป็นประจ า เพ่ือท าให้ลูกคา้มีความมัน่ใจและพึงพอใจในร้านคา้

ของเรามากท่ีสุด 

ส าหรับผู้ช่ืนชอบต่อการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันทางออนไลน์ 

1. กลุ่มน้ีมีความสนใจประเด็นของความหลากหลายของเส้ือผา้ และความทันสมยัของเส้ือผา้ ซ่ึงทาง

ร้านคา้ควรสินคา้ท่ีหลากหลายเพ่ือดึงดูดลูกคา้ในกลุ่มท่ีช่ืนชอบต่อการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ทางออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมความ

พึงพอใจให้สูงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงถือเป็นโอกาสส าหรับทางผูป้ระกอบธุรกิจท่ีจะสร้างการตลาดเจาะไปยงักลุ่มลูกคา้น้ี 

เพ่ือใหเ้ขากลายมาเป็นลกูคา้ขาประจ าของร้านคา้ไดใ้นอนาคต 

2. กลุ่มน้ีมีความสนใจในประเด็นของความหลากหลายของช่องทางการช าระเงิน เช่น โอนผ่านธนาคาร 

บตัรเครดิต ซ่ึงทางร้านคา้ควรการส่งเสริมช่องทางการซ้ือสินคา้ใหม้ากข้ึน โดยอาจจะเป็นการท าในรูปแบบของการ

ผ่อน 0% ผ่านบตัรเครดิต เม่ือซ้ือสินคา้ครบในราคาท่ีก าหนด ซ่ึงจะท าให้ดึงดูดความสนใจของกลุ่มท่ีมีความพึง

พอใจในระดบัสูง หนัมาเป็นลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัสูงท่ีสุด เพ่ือการขยายฐานลกูคา้และการตลาดการขาย

เส้ือผา้ออนไลนต่์อไป  

3. กลุ่มน้ีมีความสนใจในประเด็นของมีความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น เว็บไซต์

,Facebook,Instagram ซ่ึงทางร้านคา้ควรตอ้งมีการเปิดช่องทางการขายทางออนไลน์ให้ครบไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซด์

หนา้ร้าน การขายผา่นเฟชบุ๊ค หรือ ทวิตเตอร์เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 

4. กลุ่มน้ีมีความสนใจในเร่ืองความพึงพอใจในการไดรั้บค าแนะน าและการตอบขอ้สงสัยต่าง การบริการ

หลงัการขาย และการรับประกนัสินคา้และการบริการ ซ่ึงทางร้านคา้ควรตอ้งมีการเปิดเวบ็บอร์ดเพ่ือการโพสถามขอ้

สงสัย รวมถึงปัญหาท่ีพบหลงัจากซ้ือสินคา้ไปแลว้ และมีการน าเสนอสินคา้ใหม่ประจ าเดือนส่งใหท้างอีเมล ์และมี

เวบ็บอร์ดส าหรับรวบรวมขอ้ค าถามยอดฮิตท่ีลูกคา้มกัจะส่งเขา้มาสอบถามเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนดา้นเวลาของ

พนกังาน และสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้อีกทางหน่ึง 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าร้าน Noreebigeyeที่ใช้คอนแทคเลนส์สี (บิ๊กอาย) ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจยัด้านความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) 

Consumer segmentation by using the satisfaction level of marketing mix factors 
(7P’s)on contact lens (big eye): A case study of Noreebigeye Shop 

  เจนจิรา แก้วค า1 และ ดร. ลดัดาวลัย์ เลขมาศ2 

JanejiraKeawkam and Dr.LaddawanLekmat 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคคอนแทคเลนส์(บ๊ิกอาย)  ร้านNoreebigeye ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาด (7Ps) ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือกลุ่มลูกคา้ 
ของร้าน จ านวน 223 คน โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1.เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) ของร้าน Noreebigeye 2.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีซ้ือคอนแทคเลนส์สี 
(บ๊ิกอาย) ร้าน Noreebigeyeในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจยัด้าน ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากผลการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคได ้3 กลุ่ม  
ค าส าคัญ: คอนแทคเลนส์สี (บ๊ิกอาย), การแบ่งกลุ่ม,ความพึงพอใจ, ส่วนประสมการตลาด 

Abstract 
This research is to study the consumer segmentation by using the marketing mix factors (7Ps) on contact lens 
(big eye) in the case study of Noreebigeye shop. The objectives of this research are (1) to study the satisfaction 
level of marketing mix factors (7Ps) influencingon the purchasing decision making on contact lens (big eye); (2) 
to study the consumer segmentation by using the marketing mix factors (7Ps).  The samplings of the research 
were 223 samples.  The questionnaires were used to collect data consisting of 3 sections: general demographic 
(i.e. gender, age, occupation, educational background, income, status); the marketing mix factors (i.e. product, 
price, place, promotion, people, process and physical evidence); and consumer behavior. The results showed that 
consumers could be grouped into three groups:  
Keywords: Contact Lens (big eye), segmentation, marketing mix 
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1. บทน า 
 
ปัจจุบนัน้ีนอกจากคอนแทคเลนส์จะใชเ้ป็นเคร่ืองมือ แกปั้ญหาทางสายตาแลว้คอนแทคเลนส์ยงักลายเป็นส่วนหน่ึง
ของแฟชัน่ ในช่วงระยะ 3-4ปี ท่ีผ่านมา คอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผสัไดรั้บความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะใน
กลุ่มวยัรุ่นผูนิ้ยมดวงตากลมโตหลากสีสันมีทั้งแบบท่ีใชก้บัผูมี้สายตาปกติและแบบท่ีใชแ้กไ้ขปัญหาความผิดปกติ
ทางสายตา การเพ่ิมขนาดลูกตาด าและการเปล่ียนสีของดวงตาท าไดง่้ายเพียงใส่คอนแทคเลนส์สี หรือท่ีเรียกกนั
ทัว่ไปวา่ เลนส์ตาโตหรือบ๊ิกอาย ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มนกัแสดง นกัร้องของประเทศเกาหลีและประเทศญ่ีปุ่น 

ร้าน Noreebigeyeเป็นตวัแทนจ าหน่ายคอนแทคเลนส์(บ๊ิกอาย) ซ่ึงปัจจุบนัมีจ านวนลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือกบัทางร้านในทุก
ช่องทาง ประมาณ 1,500 รายต่อเดือน (ขอ้มูลของร้าน Noreebigeye ณ วนัท่ี 17 กนัยายน 2557)ไดด้ าเนินกิจการมา
เป็นเวลา 5 ปี และมีสาขาจ านวน 6 สาขา มีพนกังานจ านวน9 คน สินคา้ของร้าน เป็นคอนแทคเลนส์สี (บ๊ิกอาย) ท่ี
น าเขา้จากประเทศเกาหลี เป็นคอนแทคเลนส์ชนิดน่ิม (Soft Contact Lens) มีลกัษณะน่ิมยืดหยุนได ้และมีการฉีดสี
บนเน้ือของคอนแทคเลนส์ซ่ึงตวัคอนแทคเลนส์มีขนาดใหญ่กวา่ดวงตา วางอยู่บนกระจกตาด าตลอดจนครอบคลุม
ถึงตาขาวบางส่วนท าให้ใสแลว้ดูตาโตข้ึน ท าจากซิลิโคน (HEMA) ซ่ึงออกซิเจนสามารถซึมผ่านดวงตาไดดี้ ร้าน 
Noreebigeye เป็นตวัแทนจ าหน่ายคอนแทคเลนส์ ของแบรนด์Prettylens(ในอนุญาตเคร่ืองมือแพทย ์น.13/2555) 
และ แบรนดK์ittykawaii(ใบอนุญาตเคร่ืองมือแพทย ์น.58/2554) 
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้าน Noreebigeye 
2.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มความพึงพอใจของลูกค้าท่ีซ้ือคอนแทคเลนส์สี (บ๊ิกอาย) ร้าน Noreebigeyeในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยัดา้น ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
1. การแบ่งกลุ่มย่อยของผูบ้ริโภคคอนแทคเลนส์สี (บ๊ิกอาย) ร้าน Noreebigeye เป็นประโยชน์ในการก าหนดกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายท่ีเหมาะสม เพ่ือเขา้ใจถึงความแตกต่างของกลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ทอดมนั (สด)สามารถก าหนดกลยทุธ์
การตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้เป้าหมาย 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการของร้าน Noreebigeyeทั้ง6 สาขา ใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการรักษาฐานลกูคา้ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด 
การวิเคราะห์ตลาดและค้นหาโอกาสทางการตลาดตามแนวคิด  STP Marketing จะแบ่งส่วนของตลาดออกเป็น

ส่วนย่อย (Segmentation) จากนั้นกก็ าหนดตลาดเป้าหมายท่ีตอ้งการเลือก (Target Market) เม่ือเลือกตลาดท่ีตอ้งการ

ไดแ้ลว้ ต่อไปก็เป็นการวางต าแหน่งของผลิตภณัฑใ์นตลาด (Positioning) โดยมีเป้าหมายเพ่ือคน้หาลูกคา้ท่ีแทจ้ริง 
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(Real Prospects) เพ่ือผลักดันไปสู่การซ้ือ และได้รับประสบการณ์ท่ีดี โดยก าพล สุทธิพิเชษฐ์(2552) ได้ระบุ

รายละเอียดดงัน้ี 

1)Segmentationเป็นแนวคิดของการแบ่งกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงอาจจะแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็นกลุ่ม เช่น แบ่งตาม
การเลือกตลาดท่ีบริษทัสามารถเขา้ไปท าตลาดไดง่้าย ถา้จะให้เขา้ใจง่ายๆ ตามภาษานกัการตลาดอาจจะมองการ
แบ่งกลุ่มลกูคา้ อาทิ 

- สภาพภูมิศาสตร์ เช่น อตัราการเติบโตของประชากร ลกัษณะภูมิศาสตร์ ในดา้นความหนาแน่นของ
ประชากร เป็นตน้ 

- ลกัษณะประชากร เช่น อาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพครอบครัวเป็นตน้ 
- ลกัษณะทางจิตวิทยา เช่น คุณค่า ทศันคติ เป็นตน้ 
- พฤติกรรม เช่น รูปแบบ พฤติกรรมการซ้ือ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ประโยชน์ใช้สอย และการ

อ่อนไหวดา้นราคา เป็นตน้  
2)Target Market คือ การก าหนดตลาดเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงมีศักยภาพส าหรับการตลาด การ

ก าหนดตลาดเป้าหมายนั้นตอ้งมีการประเมินคุณค่าส่วนของตลาดแต่ละส่วน โดยค านึงถึงปัจจยั 2 ประการ คือ 
ความน่าสนใจของแต่ละส่วนของตลาด พิจารณาจากขนาดของตลาด มลูค่าตลาด ความเส่ียง และวตัถุประสงคแ์ละ
ทรัพยากรของบริษทัท่ีมีอยู ่ 

3)Positioningคือ การออกแบบขอ้เสนอและภาพลกัษณ์ของสินคา้และธุรกิจ เพ่ือสร้างความโดดเด่นใน
ตลาดเป้าหมาย ซ่ึงจะช่วยใหเ้ราอธิบายไดว้่าลูกคา้หรือตลาดเป้าหมายอยู่ตรงไหนของตลาด เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั
เราอยู่ตรงไหน ต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ท่ีดีนั้นจะตอ้งท าให้ผลิตภณัฑ์โดดเด่น และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ห็นถึง
คุณประโยชน์ในผลิตภณัฑ์ของเรา เม่ือใดก็ตามท่ีเราสามารถท าให้ผลิตภณัฑข์องเรายืนอยู่ไดอ้ย่างโดดเด่น ก็จะ
เท่ากบัเพ่ิมโอกาสท่ีลูกคา้ให้ความสนใจ จึงมีความส าคญัมากท่ีจะตอ้งเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ของเราในมุมมองของ
ลกูคา้ท่ีเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

จึงพอสรุปไดด้งัน้ี ธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบนันิยมใชก้ลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด  เน่ืองจากในตลาดรวมมี
การแข่งขันสูง  และธุรกิจไม่สามารถเข้าถึงตลาดทั้ งหมดได้  นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามขั้ นตอน
หลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) และ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑใ์นตลาด (Product Positioning) หรืออาจเรียกวา่ “STP Marketing” 
 
2.2 ทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์( 2541) กล่าววา่ หลกั 7P เป็นแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ของสินคา้และ

บริการในดา้นการตลาดโดยพิจารณาจากปัจจยั 7 ประการท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. Products: ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ บริการส าหรับตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า โดยพิจารณาจากการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลยุทธ์ท่ีใชก้บัตวัผลิตภณัฑห์รือจุดเด่นของผลิตภณัฑข์องเรา เช่น มีแพกเกจไม่

เหมือนใคร รสชาติไม่เหมือนใครไม่เคยมีในตลาดมาก่อน เป็นตน้ 
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2. Price: ความเหมาะสมของราคา (Price) ในตวัสินคา้และบริการ กบั คุณค่า (Value) ท่ีผูใ้ชบ้ริการ หรือ ลูกคา้จะ

ไดรั้บควรมีความสัมพนัธ์กนัความเหมาะสมของราคากบัคุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัอ่ืนๆ

กลยทุธ์การตั้งราคาวา่ใชก้ารตั้งราคาแบบใด สูง ต ่า บ่งบอกถึงความเป็น premium ของตวัผลิตภณัฑต์ั้งราคาแบบ 99 

29 หรือราคาสูง หรืออ่ืน ๆ 

3. Place: สถานท่ีในการน าเสนอ หรือส าหรับใชใ้นการขายสินคา้ และ บริการ ควรเลือกท าเลท่ีตั้ง หรือช่องทางใน

การขายสินค้า ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเรามากท่ีสุดสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีระบบการ

ติดต่อส่ือสารท่ีดีในบริเวณนั้นๆ 

4. Promotion: มีการส่งเสริมการตลาดในตวัผลิตภณัฑด์ว้ยการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายซ่ึงถือไดว้่าเป็นหัวใจ

หลกัของการขายในขั้นตน้ท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้เช่นการโฆษณา ลด แลก แจก แถม 

5. People, Employee: ดา้นบุคคล หรือ พนกังานขององค์กรจะตอ้งมีความสามารถในการตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ และมีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ มีความรู้ความสามารถและความน่าเช่ือถือของ

บุคลกรและมีการบริการดีเป็นตน้ซ่ึงถือวา่มีความส าคญักบัธุรกิจท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีบริการเป็นอยา่งมาก  

6. Physical Evidence / Presentation: เป็นการสร้างคุณภาพโดยรวมให้กบัภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการรวมถึง

ทั้งดา้นปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพอ่ืนๆ อีกดว้ย ส่ิงท่ีปรากฎต่อสายตาลูกคา้เช่น สี รูปร่าง แพ็คเกจ บรรยากาศ

ภายในร้าน เป็นตน้ 

7. Process: กระบวนการต่างๆในการจดัการดา้นสินคา้และบริการ มีระเบียนขอ้ปฏิบติัท่ีชดัเจนและรวดเร็วเพ่ือให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  กระบวนการในการจดัการดา้นการบริการท่ีจะท าใหล้กูคา้เกิดความประทบัใจ และ

เกิดความภกัดีในตวัสินคา้กระบวนการผลิตภณัฑท่ี์รวดเร็ว ผิดพลาดนอ้ย และท าไดง้านมาก 

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
วลัลภ ทศันวรปัญญา ( 2554) ไดศึ้กษา “พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนแทคเลนส์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่” 
จ านวน 150 ตวัอยา่ง พบวา่ ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั ระดบัมากใกลเ้คียงกนัทั้ง5 
ปัจจยั ปัจจยัทางดา้นราคา ใหค้วามส าคญั ระดบัมากใกลเ้คียงกนัทั้ง 3 ปัจจยั ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้
ความส าคญั ระดบัมากใกลเ้คียงกนัทั้ง 3 ปัจจยั ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหค้วามส าคญั ระดบัมากใกลเ้คียง
กนัทั้ง 1 ปัจจยัดา้น บุคลากร ใหค้วามส าคญั ระดบัมากใกลเ้คียงกนัทั้ง 4 ปัจจยั ปัจจยัทางดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ใหค้วามส าคญั ระดบัมากใกลเ้คียงกนัทั้ง 4 ปัจจยั ดา้นปัจจยัดา้นสงัคม ใหค้วามส าคญั ระดบั
มากใกลเ้คียงกนัทั้ง 2 ปัจจยั  

สร้อยรุจี อินทศร(2546) ไดศึ้กษา “ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

สาขาจงัหวดันครปฐม” จ านวน 30 ตวัอยา่งพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการดา้นสินคา้

และบริการ ราคา สถานท่ีบริการอยูใ่นระดบัมาก ส่วนความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมแนะน าบริการอยูใ่นระดบัปาน
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กลางส าหรับลูกคา้ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจการให้บริการดา้นสินคา้และบริการสถานท่ีบริการ และการ

ส่งเสริมแนะน าบริการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ลูกคา้ท่ีมีอายแุละรายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจ

ต่อการใหบ้ริการดา้นสินคา้และบริการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ลกูคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกนัดา้นสินคา้และบริการราคา สถานท่ีบริการ และการส่งเสริมแนะน า

บริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ส่วนลกูคา้ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการไม่

แตกต่างกนั 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

กลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือกลุ่มลูกค้าท่ีซ้ือคอนแทคเลนส์จากร้าน Noreebigeyeในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,500 คน (อา้งอิงจาก บนัทึกจากจ านวนยอดขาย ของทั้ง 6 สาขา โดยเฉล่ีย ลูกคา้ จะซ้ือ
คอนแทคเลนส์ 1-3คู่/คน/เดือน โดยใช้ยอดขายในเดือน มีนาคม 2557 – สิงหาคม 2557)การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างใชต้ารางของ Krejcie& Morgan (1970)โดยใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95เปอร์เซ็นต์ และมีการคลาด
เคล่ือเท่ากบั 0.05 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 306คนทั้งเพศหญิงและเพศชาย อายุตั้งแต่ 18ปีข้ึนไปโดยผูศึ้กษา
เลือกใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามซ่ึงอาศยัแนวคิดและทฤษฎีต่าง 
ๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามโดยใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงค์การศึกษา
คน้ควา้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ีคือ 
ส่วนท่ี 1.ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 6 ขอ้  
ส่วนท่ี 2.ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของลกูคา้ จ านวน 1 ขอ้ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 3.ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนแทคเลนส์จากร้าน 
Noreebigeyeในเขตกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด7ขอ้ใหญ่และขอ้ยอ่ยทั้งหมด40ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการสุ่มตวัอย่างตามสะดวกหรือบงัเอิญ (Convenience Sampling) เป็นขั้นตอนท่ีผูศึ้กษาท า
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยจะท าการเก็บขอ้มูลแบบตามสะดวก เช่น สาขาของร้านทั้งหมด 6 สาขา โดย
พนกังานร้านเป็นผูย้ืนแจกแบบสอบถามตั้งแต่วนัท่ี 14 – 31 ธนัวาคม 2557 จนครบตามจ านวนท่ีก าหนด หลงัจาก
เก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษาจะน าแบบสอบถาม
จ านวน 223ชุด มาท าการบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะห ์
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การวิเคราะห์ผลข้อมูล เม่ือไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งถึงความสมบูรณ์ของขอ้มูลเรียบร้อย
แลว้ หลงัจากนั้นจึงจะท าการใหค้ะแนนและลงรหสั (Coding) พร้อมกบัวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยการใช้
โปรแกรมทางสถิติท่ีเหมาะสมเคร่ืองมือทางสถิติท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) หาค่าทาง
สถิติดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ใชส้ถิติค่าความถ่ีค่าร้อยละ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)ขอ้มูลระดบัส าคญัในส่วนประสมทางการตลาดเป็นมาตราประเมินค่า (Rating Scale) โดยก าหนด
น ้าหนกัของแบบสอบถามแต่ละขอ้ไว ้5 ระดบั  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคคอนแทคเลนส์จากร้าน 

Noreebigeyeในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลการศึกษา ดงัน้ี จาก

ผูต้อบแบบสอบถาม 223 ชุด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ในดา้นผลิตภณัฑ ์ใหค้วามส าคญัคือ คอนแทคเลนส์น่ิม 

ความมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของตรายี่หอ้ไดรั้บมาตรฐาน อย. ระบุวนัผลิตและวนัหมดอายท่ีุชดัเจนมากท่ีสุด 

มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.296 ในดา้นราคา ใหค้วามส าคญักบัราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.152  ใน

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญัการสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท์ อินเตอร์เนต 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.247 ในดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหค้วามส าคญัการจดัโปรโมชัน่ใน

โอกาสพิเศษ(เช่น ซ้ือ4คู่  ฟรี 1 คู่ , ซ้ือ 3 คู่ฟรีน ้ ายา 1 ขวด) มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.354 ในด้านบุคคลากร ให้

ความส าคญัในเร่ืองพนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอย่างดี มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.269 ในดา้นกระบวนการการ

ใหบ้ริการ ใหค้วามส าคญั การใหค้ าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซ้ือ การช าระและการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้ง 

สามารถติดต่อไดทุ้กคร้ังท่ีมีปัญหา มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.175 ในดา้นลกัษณะทางกายภาพของร้าน ใหค้วามส าคญั 

กบัป้ายหนา้ร้านสวยงามมองเห็นไดช้ดั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.009 พิจารณาค่าเฉล่ียของตวัแปรในแต่ละกลุ่มท่ีศึกษา

พบว่าสามารถตั้งช่ือกลุ่มผูบ้ริโภคคอนแทคเลนส์จากร้าน Noreebigeyeในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 กลุ่ม ไดคื้อ 

“กลุ่มท่ีใหค้วามสนใจในทุกดา้น กลุ่มท่ีใหค้วามสนใจบางดา้น และ กลุ่มท่ีไม่ใหค้วามสนใจดา้นใดเลย” 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในคร้ังน้ี พบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจจากกลุ่มผูบ้ริโภคคอนแทคเลนส์

จากร้าน Noreebigeyeในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 กลุ่ม ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 

7ดา้น และปัจจยัดา้นพฤติกรรมโดยใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี  
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ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่ มและความแตกต่างผู้ บริโภคคอนแทคเลนส์จากร้าน Noreebigeyeในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการคอนแทคเลนส์สี (บ๊ิกอาย)โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (7 

Ps) ในการแบ่งกลุ่มและปัจจยัดา้นพฤติกรรม 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นประชากรศาสตร์และการการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคคอนแทคเลนส์ สีบ๊ิกอาย ร้าน 

Noreebigeye พบว่า ดา้นประชากรศาสตร์ทั้ งหมดท่ีศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคคอนแทค

เลนส์ สีบ๊ิกอาย ร้าน Noreebigeyeไม่วา่จะเป็นการศึกษาเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพรายได ้และสถานภาพส่วน

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งดา้นพฤติกรรมและการการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคคอนแทคเลนส์ สีบ๊ิกอาย ร้าน Noreebigeye

ส่วนดา้นพฤติกรรมจะมีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือในเร่ืองของการกลบัมาซ้ือซ ้ าใน 1 เดือนท่ีผ่านมา และความถ่ีใน

การซ้ือซ ้ าใน 1 เดือน แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) มีผลต่อการซ้ือคอนแทคเลนส์สี (บ๊ิกอาย) ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น แผนการตลาดดงักล่าวจึงมีส่วน

ส าคญัในการกระตุน้พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคใหเ้กิดการกลบัมาซ้ือซ ้าใหม้ากท่ีสุดได ้

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่ให้ความส าคัญในทุกด้าน  
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ให้ความส าคัญบางด้าน 
กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่ไม่ให้ความส าคัญในทุกด้าน 

ข้อมูลด้านระดับความพึงพอใจของส่วนประสมการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อผู้บริโภคคอนแทคเลนส์สี (บ๊ิก
อาย) ของร้าน Noreebigeyeในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ์ราคาช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการ และลกัษณะทางกายภาพมีดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า ความมีคุณภาพของผลิตภณัฑค์อนแทตเลนส์สี บ๊ิกอาย มีความส าคญัอย่างมากต่อการ
ตดัสินใจใชค้อนแทคเลนส์ของผูบ้ริโภค เน่ืองจากคอนแทคเลนส์เป็นสินคา้เพ่ือสุขภาพ และแฟชัน่ท่ีเก่ียวกบัดวงตา 
หากคุณภาพของคอนแทคเลนส์ไม่ดีมากพอ อาจก่อใหเ้กิดปัญหาทางดา้นสุขภาพตามมาได ้ดงันั้น ร้านคา้ท่ีจ าหน่าย
คอนแทคเลนส์ สีบ๊ิกอายควรเลือกผลิตภณัฑ์คอนแทคเลนส์สีบ๊ิกอาย ท่ีมีคุณภาพ ไดรั้บมาตรฐานจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาจ าหน่ายและมีการอธิบายวิธีการใช้ท่ีชัดเจน เช่น อายุการใช้งาน 1 เดือน 
เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการและเพ่ือความพึงพอใจของลูกคา้ จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มท่ีซ้ือบ่อยคร้ังและกลุ่มท่ี
ซ้ือบ่อยปานกลางต่างให้ความส าคญัในดา้นดงักล่าว และกลุ่มท่ีซ้ือนอ้ยคร้ังให้ความส าคญักบัระบุวนัผลิตและวนั
หมดอายท่ีุชดัเจน ซ่ึงในดา้นดงักล่าวผูป้ระกอบการกค็วรใหค้วามส าคญัเพ่ือกระตุน้การซ้ือมากข้ึนของกลุ่มดงักล่าว 

ด้านราคา พบว่า ผูจ้  าหน่ายไม่ควรตั้ งระดับราคาของคอนแทคเลนส์ท่ีสูงหรือต ่าจนเกินไป เพราะจาก
การศึกษา พบว่า ระดบัราคานั้นจะสะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์คอนแทคเลนส์สี บ๊ิกอาย โดยราคาท่ี
เหมาะสมกบัคุณภาพจะสร้างความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ และสร้างความพึงพอใจ ไดม้ากกว่า ดงันั้น ร้านคา้ท่ีท า
การจดัจ าหน่ายคอนแทคเลนส์สีบ๊ิกอายความตั้งราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพ รวมถึงชนิดและประเภท เน่ืองจากทุก
กลุ่มของกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในประเดน็ดงักล่าวมากท่ีสุด 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1432  
 

ดา้นส่งเสริมการตลาด พบวา่การจดัโปรโมชัน่ เป็นปัจจยัท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตอนแทคเลนส์ เช่น 
กลุ่มท่ีซ้ือบ่อยคร้ังและกลุ่มท่ีซ้ือบ่อยนอ้ยคร้ัง มีความพึงพอใจสูงสุดเม่ือมีการจดัโปรโมชัน่ในโอกาสพิเศษ มีการ
ลดราคา เม่ือซ้ือในปริมาณมาก ในขณะท่ีกลุ่มท่ีซ้ือบ่อยปานกลาง มีความพึงพอใจสูงสุดเม่ือการจดัโปรโมชั่น
เช่นเดียวกนักบั 2 กลุ่มขา้งตน้ แต่มีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองของการท าโฆษณาผ่านโซเซียลมีเดีย เช่น Facebook 
และ Instangramและการรีวิวสินคา้จากผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้มาก่อนดว้ย ดงันั้น การจดัโปรโมชัน่อย่างต่อเน่ืองและการ
ท าโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการกระตุ้นการซ้ือและการกลบัมาซ้ือซ ้ าบ่อยข้ึนของ
ผูบ้ริโภค 

ดา้นบุคคลากร พบว่า การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ของพนักงาน ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของ
ผลิตภณัฑใ์ห้กบัลูกคา้และตอบค าถามให้กบัลูกคา้ไดน้ั้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนท าใหลู้กคเ้กิดความพึงพอใจและ
ช่วยในการตดัสินใจซ้ือคอนแทคเลนส์สี บ๊ิกอาย เน่ืองจากผลิตภัณฑ์คอนแทคเลนส์เป็นสินคา้ท่ีมีรายละเอียด
ค่อนขา้งมาก และมีแบบใหเ้ลือกมากมาย จ าเป็นท่ีตอ้งมีผูท่ี้มีความรู้โดยตรงมาอธิบาย ดงันั้น ร้านคา้ท่ีจ าหน่ายคอน
แทคเลนส์จึงควรท่ีจะคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ และจดัฝึกอบรม ใหมี้ความเขา้ใจในตวัของผลิตภณัฑค์อนแทคเลนส์เป็น
อย่างดีช่วยในการอธิบายขอ้มูลท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูบ้ริโภคได ้เพ่ือท าใหผู้บ้ริโภคไดมี้ความรู้ในการใชค้อนแทคเลนส์
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซ่ึงในประเดน็ดงักล่าวทุกกลุ่มของกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบัใกลเ้คียงกนั 

ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า การให้ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซ้ือ สามารถติดต่อไดทุ้ก
คร้ังท่ีมีปัญหา การช าระเงินและการส่งมอบสินคา้ถกูตอ้ง และความถกูตอ้งและรวดเร็วในการใหบ้ริการ เป็นปัจจยั
ท่ีกลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มีความพึงพอใจต่อปัจจยัดงักล่าวในระดบัใกลเ้คียงกนั อาจเป็นเพราะคอนแทคเลนส์เป็น
สินคา้ท่ีเก่ียวกบัสายตาและความสวยงามจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพ่ือความปลอดภยัในการใช้สินคา้
ดงักล่าว  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพของร้าน พบว่า ผูจ้ดัจ าหน่ายคอนแทคเลนส์ควรมีการจดัสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีดี 
โดยเนน้เร่ืองของความกวา้งขวาง ความสะอาด แสงสว่างชดัเจนเป็นส าคญั มีสัญลกัษณ์ของร้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์จ า
ง่ายตลอดไปถึงการจดัสินคา้ท่ีเป็นระเบียบ แบ่งเป็นสัดส่วน สามารถจดัหาไดง่้าย หากมีการจดัรูปแบบร้านคา้ได้
อยา่งสวยงามและเป็นระเบียบนอกจากจะสามารถสร้างความมัน่ใจในการซ้ือสินคา้ไดแ้ลว้นั้น ยงัเป็นการดึงดูดและ
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอีกด้วย ซ่ึงในประเด็นดังกล่าวทุกกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับ
ใกลเ้คียงกนั 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. เน่ืองดว้ยฐานลกูคา้ทั้งหมดของร้าน Noreebigeye มีทั้งหมดประมาณ 1500 คน  จึงควรเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ลกูคาทั้งหมด แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา จึงเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งไดเ้พียง 306 คน และเป็นการเก็บจาก

กลุ่มลูกคา้ท่ีหนา้ร้านเท่านั้น ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มลกูคา้ท่ีสัง่ซ้ือทางออนไลน์ดว้ยดงันั้น การศึกษาคร้ังต่อไปควร

เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งลกูคา้ทั้งหมด เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีแสดงถึงกลุ่มประชากรของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
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2.การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ซ่ึงอาจมีปัจจยั

อ่ืนๆ  ท่ี มีผลต่อความพึ งพอใจของผู ้บ ริโภค ร้าน  Noreebigeyeท่ี ใช้คอนแทค เลนส์ สี  (บ๊ิ กอาย) ใน เขต

กรุงเทพมหานครการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนแทคเลนส์สี (บ๊ิก

อาย) เช่นการบริหารลกูคา้สมัพนัธ์  
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ผลติภณัฑ์ดูแลผวิพรรณ บริษทักาญจนา บิวตี ้เซ็นเตอร์ ในเขต
 ชลบุรี โดยใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7ps ในการตดัสินใจซ้ือ 

Segmenting the skin care products company Kanjana Beauty Center in the 
marketing mix 7ps factors  the purchase decision. 

กาญจนา ปัญญาใส1และ ลดัดาวลัย์ เลขมาศ2 

Kanjana Panyasai and Laddawan Lekmas 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแบ่งกลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภณัฑด์ูแลผิวพรรณ บริษทักาญจนา บิวต้ี เซ็นเตอร์ ในเขตชลบุรี 
โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด 7ps ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยใชเ้กณฑร์ะดบัความพึงพอใจดา้น
ส่วนผสมทางการตลาด เพ่ือเป็นแนวทางในการแบ่งกลุ่มวา่ มีความตอ้งการดา้นใด ท าใหท้ราบถึงปัญหาต่างๆของผู ้
มาซ้ือผลิตภณัฑด์ูแลผิวพรรณ โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 200 ชุด และสถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐานใชค่้าสถิติ มาวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม พบวา่ ผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์
ดูแลผิวพรรณมีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดในระดบัดี ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการ และน าขอ้มลูท่ีไดไ้ป
สนบัสนุนการวางแผนก าหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข ปรับปรุงพฒันาการท างานและการบริการใหดี้ยิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ: ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ,ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ,พฤติกรรมการซ้ือ 

 
Abstract 

               This study aims to segment the skin care products  in Kanjana Beauty Center company using 7ps 
marketing mix factors that influence buying decisions. The basis of the level of satisfaction of the marketing mix. 
To guide the group said. What we need Keeping in mind the problems of the people to buy skin care 
products.The questionnaire of 226 series and statistical analysis were percentage, mean and standard deviation. 
The statistics used to test the hypothesis. Segmentation analysis found that buyers are satisfied skin care products 
in the marketing mix in the area of product, price, distribution channels. The promotion, personnel, and physical 
processes. The data to support the plan rules. Optimize performance and provide better service. 
 
Keywords: Skin care products, the marketing mix 7Ps, purchasing behavior. 
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1. บทน า 

     บริษทักาญจนา บิวต้ี เซ็นเตอร์ ไดก่้อตั้งข้ึน เม่ือวนัองัคาร  ท่ี 7/7/2007  จดทะเบียนการคา้ เม่ือวนัท่ี 2/7/2009 
ร้านคา้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษทั ตั้งอยูท่ี่ 103/35-36 หมู่ 2 ถนนพระยาสจัจา ต าบลเสมด็ อ าเภอ
เมืองชล  จงัหวดัชลบุรี  ใชเ้งินลงทุนทั้งส้ิน 2,900,000บาท ด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยทั้ง
ปลีกและส่ง แบบครบวงจร แบ่งเป็น 6 ประเภทไดแ้ก่ ไดแ้ก่ เคร่ืองส าอาง  ผลิตภณัฑบ์ ารุงเสน้ผม ผิวพรรณ  รูปร่าง 
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นร้านเสริมสวย ปัจจุบนับริษทักาญจนา บิวต้ี เซ็นเตอร์มีสาขาทั้งส้ินใน
ภาคตะวนัออก 6 สาขา โดยยดึมัน่ในความซ่ือสตัย ์สุจริต เช่ียวชาญในงานท่ีรับผิวชอบ มีการปรับปรุงพฒันาระบบ
การด าเนินงาน ตั้งแต่การจดัหาทรัพยากร อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง ตรงกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ทุกกลุ่ม ดงันั้น จึงไดมี้การศึกษา การแบ่งกลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภณัฑด์ูแลผิวพรรณ บริษทักาญจนา 
บิวต้ี เซ็นเตอร์ ในเขตชลบุรี โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด 7ps ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
     ทั้งน้ีในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการแบ่งกลุ่มลกูคา้ โดยใชเ้กณฑร์ะดบัความพึง
พอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7ps เพ่ือจะไดท้ราบแนวทางในการแกไ้ขปัญหา แลว้น าขอ้มลูจากการส ารวจ
และความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่มมาปรับปรุงและพฒันากระบวนการในการบริการใหดี้กวา่เดิม ซ่ึงจะท าให้
บริษทัขยายฐานลกูคา้มากยิ่งข้ึน 
  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
 
     ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ (2541:124-125) อา้งอิงจาก Kotlor,Philip. (1999). Marketing Management ไดใ้ห้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าแลว้ซ่ึง การใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการ
กระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
     การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากร เช่น เวลา 
บุคลากร เงิน และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาวา่สินคา้ท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือ
ผูบ้ริโภค (Who?) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What?) ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออยา่งไร (How?) ซ้ือเม่ือไร (When?) ซ้ือท่ีไหน 
(Where?) ซ้ือและใชบ่้อยคร้ังเพียงใด (How offen) รวมทั้งการศึกษาวา่ใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพ่ือคน้หาค าตอบ 7 
ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
     พฤติกรรมของผูซ้ื้อ คือ ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายสินคา้จะสนใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Buyer behavior)  ซ่ึงเป็น
ส่วนส าคญัของการปฏิบติัการบริโภค ซ่ึงหมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียน
สินคา้ และบริการดว้ยเงิน และรวมถึงกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดใหมี้กระบวนการกระท าน้ี 
พฤติกรรมของผูซ้ื้อนั้น เราหมายรวมถึงผูซ้ื้อท่ีเป็นอุตสาหกรรม (Industrial buyer)  หรือเป็นการซ้ือบริษทัใน
อุตสาหกรรมหรือผูซ้ื้อเพ่ือขายต่อ แต่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นเราเนน้ถึงการซ้ือของผูบ้ริโภคเอง ปกติเรามกัใชค้  า
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วา่ พฤติกรรมของลูกคา้ (Customer behavior)  แทนกนักบัพฤติกรรมผูซ้ื้อไดค้  าทั้งสองคือ พฤติกรรมผูซ้ื้อและ
พฤติกรรมลูกคา้น้ีเป็นความหมายเหมือนกนั และค่อนไปในแง่ลกัษณะในทางเศรษฐกิจของการบริโภคมากกวา่ 
การซ้ือและการบริโภค  ค าวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค นั้น ในความหมายท่ีถูกตอ้ง มิใช่หมายถึง การบริโภค 
(Consumption) แต่หากหมายถึงการซ้ือ (Buying) ของผูบ้ริโภค จึงเนน้ถึงตวัผูซ้ื้อเป็นส าคญัและท่ีถกูตอ้งแลว้ การ
ซ้ือเป็นเพียงกระบวนการหน่ึงของการตดัสินใจและไม่สามารถแยกออกไดจ้ากการบริโภคสินคา้ ทั้งท่ีกระท าโดยตวั
ผูซ้ื้อเองหรือบริโภคโดยสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวซ่ึงมีผูซ้ื้อท าตวัเป็นผูแ้ทนให ้ การซ้ือแทนนั้น ผูซ้ื้อแทนจะ
เป็นผูท้  างานแทนความพอใจของผูท่ี้จะบริโภคอีกต่อหน่ึง ดว้ยเหตุผลน้ีเอง ผูวิ้เคราะห์การตลาดจึงตอ้งระวงัอยู่
เสมอถึงความสมัพนัธ์นั้น 
     ศิริวรรณ   เสรีรัตน ์(2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service  Mix)  ของ  
Philip  Kotler  ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix)
หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย  
1.    ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ  ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบ
ใหแ้ก่ลกูคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชนแ์ละคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  โดยทัว่ไปแลว้  ผลิตภณัฑ์
แบ่งเป็น  2  ลกัษณะ  คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้ และ  ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้
2.    ดา้นราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน  ลกูคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า  ( Value )  ของ
บริการกบัราคา  (Price) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลกูคา้จะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้น การก าหนดราคาการ
ใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน  และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
3.    ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ( Place ) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการ
ใหแ้ก่ลกูคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลกูคา้ในคุณค่าและคุณประโยชนข์องบริการท่ีน าเสนอ  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาใน
ดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ ( Channels ) 
4.    ดา้นส่งเสริมการตลาด  (Promotion ) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ  โดย
มีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม  การใชบ้ริการและเป็นกญุแจส าคญัของ
การตลาดสายสมัพนัธ์ 
5.    ดา้นบุคคล  ( People ) หรือพนกังาน ( Employee ) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพ่ือ ให้
สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ
และผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร  เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ  มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ  มี
ความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
6.    ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  เป็นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลกูคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการ
ใหบ้ริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลกูคา้  ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพ
อ่อนโยน  และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  หรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีลกูคา้ควรไดรั้บ 
7.    ดา้นกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ  ท่ี
น าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถกูตอ้งรวดเร็ว  และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
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2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
     กวิดา จิตตปราณี และณตัฐาวฒิุ ฐิติปราโมทย ์(2555) ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว
มือของผูห้ญิงท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่  
1.ขอ้มลูส่วนบุคคล   ผูต้อบสอบถามมีอายรุะหวา่ง 25-29 ปีสถานะภาพโสด มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,000 – 15,000 บาท และอาศยัสถานท่ีท่ีเปิด
เคร่ืองปรับอากาศตลอดเวลา 
2.ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวมือ ส่วนใหญ่มีผิวการแหง้ เคยใชผ้ลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวมือ ทาวนัละ 1-2 คร้ัง ส่วนสาเหตุท่ีใชคื้อ ลดความแหง้กร้าน ชอบเป็นครีมขน้และตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง 
3.ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวมือ พบวา่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุง
ผิวมือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4.เปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลุต่อการตดัสินใจซ้ือ  ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5.ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวมือ จากแบบสอบถามปลายเปิด 
โดยน าเสนอในรูปแบบความถ่ีประกอบความเรียงคือตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพ ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพท่ี
สามารถป้องกนัผิวไดจ้ริงและเป็นผลิตภณัฑร์าคาถกูในปริมาณมาก   

พนิดา วงษ์อนิทร์ (2011) ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมในการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผิวหนา้ไวทเ์ทนน่ิงของ
ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

         1.ขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25-29 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาท เป็นโสด มีสภาพสีผิวค่อนขา้งคล ้า นิยมใชไ้วทเ์ทนน่ิงแบบครีมใน
ตอนเชา้ ผลิตภณัฑท่ี์นิยมใชเ้นน้ในดา้นการโฆษณา ไดแ้ก่ พอนดส์, ออย ออฟ โอเลย ์ และการ์นิเย ่ เลือกซ้ือจาก
หา้งสรรพสินคา้โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของสินคา้และตวัเองมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด            

 2.ปัจจยัส่วนมาตรฐานจากองคก์ารอาหารและยา คุณภาพตอ้งคุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่าย หาซ้ือไดง่้าย และควรมี
สินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองใชป้ระสมทางการตลาด 4ps ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑจ์ าเป็นตอ้งมี
การรับรอง         

 3.พฤติกรรมในการซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยเฉล่ีย 796.68 บาทต่อคร้ังปริมาณ   1ขวด/กระปุก (15 ml.) 
ต่อคร้ัง และเฉล่ีย 1.2 เดือนต่อคร้ัง 

        4.ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่          

 4.1 ขอ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน ช่วงเวลาท่ีใช ้ ระยะเวลาท่ีซ้ือ ประเภทผลิตภณัฑท่ี์ใช ้ และ

สถานท่ีซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผิวหนา้ไวทเ์ทนน่ิง ไดแ้ก่ ดา้นมูลค่าในการ

ซ้ือต่อคร้ัง ดา้นปริมาณในการซ้ือต่อคร้ัง และดา้นความถ่ีในการซ้ือต่อคร้ังแตกต่างกนั         
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  4.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น

การส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผิวหนา้ไวทเ์ทนน่ิง ไดแ้ก่ ดา้น

มลูค่าในการซ้ือต่อคร้ัง ดา้นปริมาณในการซ้ือต่อคร้ัง และดา้นความถ่ีในการซ้ือต่อคร้ัง ไม่แตกต่างกนั 

3. วธิีการศึกษา 

     ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรในเขตจงัหวดัชลบุรี จากจ านวน 11เขต ใน11ต าบล ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์
ดูแลผิวพรรณของบริษทักาญจนา บิวต้ี เซ็นเตอร์ เช่น ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป (จากการ
ส ารวจของส านกังานทะเบียนกลางกรมการปกครอง เม่ือวนัท่ี31 ธนัวาคม 2555 ) พบวา่ชลบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมี
ประชากรอาศยัอยูม่ากเป็นอนัดบั 9 มีจ านวน 1,364,002 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 668,744 คน และเพศหญิง 
695,298 คน) 
     กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีซ้ือผลิตภณัฑด์ูแลผิวพรรณ ของ
บริษทักาญจนา บิวต้ี เซ็นเตอร์ และอาศยัอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี (ขอ้มลูจากส านกังานสถิติแห่งชาติ ปี2556 พบวา่
ประชากร อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป จดัเป็นประชากรวยัแรงงาน และมีรายไดเ้ป็นของตวัเอง) โดยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยการใชต้ารางของ Krejcie & Morgan โดยใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และมีค่าความ
คลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 200 คน  
การวิเคราะห์ขอ้มลู  
     1. วิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ค่าสถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ประกอบดว้ยเพศ อาย ุ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้ในการซ้ือผลิตภณัฑด์ูแลผิวพรรณเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-
ended Questionnaire) มีจ านวนทั้งส้ิน 5 ขอ้ 
     2. วิเคราะห์ขอ้มลูพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑด์ูผิวพรรณ ค่าสถิติท่ีใช ้ คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ไดแ้ก่ 
ยี่หอ้ท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือ ชนิดของผลิตภณัฑท่ี์นิยมใช ้จ านวนคร้ังในการซ้ือต่อเดือน ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือเฉล่ียต่อเดือน บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ สถานท่ีซ้ือ โดยค าถามทั้งหมดของขอ้มลูในส่วนน้ีมีจ านวน
ทั้งส้ิน 20 ขอ้ 
  3. วิเคราะห์ขอ้มลูปัญหาในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑด์ูผิวพรรณ ค่าสถิติท่ีใช ้ คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ของผูเ้ลือก
ซ้ือผลิตภณัฑด์ูแลผิวพรรณต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑด์ูแลผิวพรรณ  เป็นขอ้มูลดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด7Ps ประกอบดว้ย 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่ ช่ือเสียงยี่หอ้ของผลิตภณัฑ ์ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ บรรจุ
ภณัฑส์วยงาม  2) ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาสินคา้ต ่ากวา่ร้านคา้รายอ่ืนๆ ราคาเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์  3) ดา้นสถานท่ี 
ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง สามารถติดต่อไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์ อินเทอร์เน็ต จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้   4) ดา้นการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ มีของแถมฟรีเม่ือซ้ือเป็นชุด หรือซ้ือปริมาณท่ีมาก  
สามารถใชบ้ตัรสมาชิก สะสมแตม้เพ่ือแลกของปลายปีได ้5) ดา้นบุคคล ไดแ้ก่ พนกังานมีทกัษะการขายท่ีดี พนกังาน
มีความรู้ความเช่ียวชาญ และใหค้ าแนะน าขอ้มลูสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมใหก้บัลูกคา้ได ้  6) ดา้นการสร้าง
คุณภาพโดยรวม ไดแ้ก่ การจดัวางสินคา้เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอาด พ้ืนท่ีในร้านกวา้งขวางไม่แออดั และ 7) 
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ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ เอาใจใส่กบัทุกความตอ้งการของลูกคา้  ใหบ้ริการรวดเร็วไม่ตอ้งรอนาน พนกังานให้
ค าแนะน าตลอดทุกขั้นตอนในการเลือกซ้ือ โดยค าถามทั้งหมดของขอ้มลูในส่วนน้ีมี จ านวนทั้งส้ิน 40 ขอ้ 

      4. วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มลกูคา้รายยอ่ยโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑด์ูผิวพรรณ ดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) ค่าสถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

    ความพึงพอใจเกิดจากการถูกตอบสนองจากส่ิงท่ีตอ้งการและส่ิงท่ีไดรั้บสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ คณิต ดวงหสัดี
(2537)และชรินี เดชจินดา(2539) วา่ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง ศิ
ริวรรณ  เสรีรัตน(์2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ในการมาใชบ้ริการในส่วน
ของซ้ือ ขาย สินคา้กบับริษทักาญจนา บิวต้ี เซ็นตเ์ตอร์ เช่นกนั ผูม้าซ้ือสินคา้ไดรั้บการตอบสนองต่อความคาดหวงั 
ความตอ้งการของลูกคา้ 
การวิเคราะห์ การท า Anova  จากค าถามแต่ละค าถามท่ีวดันยัส าคญัของตวัแปรท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล  โดยมีค่า
Significant จากแบบสอบถามท่ีมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไวต้ ่ากวา่ 0.05 แสดงวา่มีตวัแปรมี
นยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
     ด้านผลติภัณฑ์ มีการอธิบายรายละเอียดส่วนประสมของผลิตภณัฑด์ูแลผิวพรรณ มีผลิตภณัฑด์ูแลผิวพรรณให้
เลือกท่ีหลากหลายของสินคา้ มีวนัหมดอายแุละวนัผลิตท่ีชดัเจน,มีคุณภาพมาตรฐาน,ร้านคา้อ่ืนไม่มี,ราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพของผลิตภณัฑด์ูแลผิวพรรณพบวา่กลุ่มท่ี 1 จะมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ี 2 , กลุ่มท่ี 3 ,กลุ่มท่ี 4 โดยกลุ่มท่ี 3 
จะมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ี 2,กลุ่ม 4 และท่ีกลุ่มท่ี 4 จะมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
     ด้านราคา ราคาสินคา้ต ่ากวา่ร้านคา้รายอ่ืนๆ พบวา่กลุ่มท่ี 3 จะมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ี 1 , กลุ่มท่ี 2 ,กลุ่มท่ี 4 โดย
กลุ่มท่ี 1 จะมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ี 2,กลุ่ม 4 และท่ีกลุ่มท่ี 4 จะมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
    ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ร้านคา้มีเวลาเปิด  ปิดท่ีแน่นอน คือ 08.00น.-22.00น.พบวา่กลุ่มท่ี 3 จะมีค่าเฉล่ียสูง
กวา่กลุ่มท่ี 1 , กลุ่มท่ี 2 ,กลุ่มท่ี 4 โดยกลุ่มท่ี 2 จะมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ี 1,กลุ่ม 4 และท่ีกลุ่มท่ี 1 จะมีค่าเฉล่ียต ่าสุด          
     ด้านส่งเสริมการขาย มีของแถมฟรีเม่ือเป็นชุด หรือซ้ือปริมาณท่ีมาก ,มีการรีวิว โดยผูเ้คยใชผ้ลิตภณัฑด์ูแล
ผิวพรรณมาก่อน,สามารถใชบ้ตัรสมาชิก สะสมแตม้เพ่ือแลกของปลายปีได,้การจ่ายสดแลว้ไดส่้วนลดพิเศษพบวา่
กลุ่มท่ี 2 จะมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ี 1 , กลุ่มท่ี 3 ,กลุ่มท่ี 4 โดยกลุ่มท่ี 3 จะมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ี 1,กลุ่ม 4 และท่ีกลุ่ม
ท่ี 1 จะมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
     ด้านบุคลากร พนกังานมีทกัษะการขายท่ีดี,พนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญ และใหค้ าแนะน าขอ้มลูสินคา้ได้
อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมใหก้บัลกูคา้ไดพ้บวา่กลุ่มท่ี 3 จะมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ี 1 , กลุ่มท่ี 2 ,กลุ่มท่ี 4 โดยกลุ่มท่ี 
1 จะมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ี 2,กลุ่ม 4 และท่ีกลุ่มท่ี 4 จะมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
     ด้านกายภาพ ใหบ้ริการรวดเร็วไม่ตอ้งรอนาน,มีเสียงเพลงท าใหรู้้สึกผอ่นคลาย,แสงสวา่งชดัเจนทั้งภายใน และ
ภายนอกร้านพบวา่กลุ่มท่ี 1 จะมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ี 2, กลุ่มท่ี 3 ,กลุ่มท่ี 4 โดยกลุ่มท่ี 2 จะมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ี 
3,กลุ่ม 4 และท่ีกลุ่มท่ี 3 จะมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
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     ด้านกระบวนการต่างๆ การจดัวางสินคา้เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอาด,ความสะอาดของสถานท่ีภายใน  
ภายนอกร้านพบวา่กลุ่มท่ี 2 จะมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ี 1 , กลุ่มท่ี 3 ,กลุ่มท่ี 4 โดยกลุ่มท่ี 1 จะมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ี 
3,กลุ่ม 2 และท่ีกลุ่มท่ี 4 จะมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
       จากการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม คือ ผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส่์วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 131 
คน (คิดเป็นร้อยละ65.5%) อาย1ุ9-25 ปี มีจ านวน 68 คน (คิดเป็นร้อยละ 34%) ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มีจ านวน 
121 คน(คิดเป็นร้อยละ60.5%) อาชีพขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  มีจ านวน 71 คน (คิดเป็น 35.5%)และมีรายได ้
15,001-20,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 78 คน (คิดเป็น 39%) 
 

5.  สรุปผลการศึกษา  

      การศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภณัฑด์ูแลผิวพรรณ บริษทักาญจนา บิวต้ี เซ็นเตอร์ ในเขตชลบุรี โดยใชปั้จจยั
ส่วนประสมทางการตลาด 7ps ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มีระดบัความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภณัฑดู์แล
ผวิพรรณ บริษทักาญจนา บิวต้ี เซ็นเตอร์ ในเขตชลบุรี พบวา่โดยภาพรวม มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.125 โดยระดบัความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.25 อยูใ่นระดบัดี รองลงมา คือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.0298  และดา้นราคา อยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.5025 

 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

      1.ความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มตวัอยา่ง คือ ตอ้งเป็นผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑดู์แลผวิพรรณของบริษทักาญจนา 
บิวต้ี เซ็นเตอร์ เท่านั้น  จึงเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม อาจจะไดข้อ้มูลไม่ครอบคลุมเน้ือหาหรือไม่ครบถว้นใน
ส่วนของอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง จึงมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของจ านวนแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา
ซ่ึงไม่เป็นไปตามจ านวนท่ีตั้งไว ้ ในการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรเลือกสถานท่ี ท่ีเป็นแหล่งรวมของผูซ้ื้อ
ผลิตภณัฑดู์แลผวิพรรณ เช่น ตลาดนดั หรือโรงเรียนในระดบัมธัยมตน้ข้ึนไป  

     2.ความเฉพาะเจาะจงของเวลา คือ มีขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาท่ีมีช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูล มี
ระยะเวลาท่ีจ ากดั เป็นการศึกษาท่ีรวบรัด จึงเป็นขอ้จ ากดัในเร่ืองของจ านวนแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ในการศึกษาซ่ึงไม่เป็นไปตามจ านวนท่ีตั้งไว ้ ในการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม และมี
เวลาในการเก็บขอ้มูลใหม้ากยิง่ข้ึน 
 3.ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีบางปัจจยัท่ีผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ดูแลผิวพรรณ มีความคิดเห็นใกลเ้คียงกนั ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปจึงอาจตดับางปัจจยัน้ีได ้และหาปัจจยัอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัเหตุการณ์และสภาพแวดลอ้มใน
ขณะนั้น 
  
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1442  
 

บรรณานุกรม 
 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2545). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติส าหรับการบริหารและการวิจัย (พิมพค์ร้ังท่ี 6). กรุงเทพฯ: โรง

พิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
กลุชลี  ไชยนนัตา. (2539). กระบวนการตัดสินใจ.                                                                  
กวิดา  จิตตปราณี  และณตัฐาวฒิุ  ฐิติปราโมทย.์(2556) . ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า

หลวง.ครีมบ ารุงผิวหน้า และ ครีมบ ารุงผิวกาย. (ม.ป.ป.).สืบคน้เม่ือ 1 ตุลาคม 2554, จาก    
 3%3%3http://www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบ ารุงผิวหนา้ความแตกต่างระหวา่งครีมบ ารุงผิวหนา้และ
ครีมบ ารุงผิวกาย.(2554). สืบคน้เม่ือ 1 ตุลาคม 2554, จาก /-%%/-%%/-%%/-%%/-%%/-
%http://www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ ครีมบ ารุงผิวหนา้ และ ครีมบ ารุงผิว
กาย. (ม.ป.ป.). สืบคน้เม่ือ 1 ตุลาคม 2554, จาก 3-/%%3-/%%3-/%%3-/%%3-/%%3-/%%3-/%%3-
/%http://www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบ ารุงผิวหนา้ 

ทรรศนะ บุญขวญัและเอกชยั อภิศกัด์ิกลุ.แปล .(2555). Crafting & Executing strategy concepts and readings .
เขียน .การจัดการเชิงกลยุทธ์. ส านกัพิมพแ์มคกรอ-ฮิล. 

นีเวียออกสตาร์เขยา่ตลาด 2 พนัลา้น. (2550, มกราคม). สยามธุรกิจ. สืบคน้เม่ือ 2 พฤศจิกายน 2554, จาก 
www.sia,turakij.com/home/new/print_news.php?news_id=393 

ป่วน สุทธิพินิจธรรม. (2553,ตุลาคม). การเลือกซ้ือมอย์สเจอร์ไรเซอร์ในวัยทอง. สืบคน้เม่ือ 20 เสรี วงษม์ณฑา. 
(2542). ส่วนประสมทางการตลาด.  

ศิริวรรณ  เสรีรัตนแ์ละคณะ. 2541.แปล . Kotlor,Philip. 1999. Marketing  Management. 
อดุลย ์ จาตุรงคกลุ. 2543. ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4ps).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/k.in.th/%22k.in.th/%22http:/www.nHYPERLINK%20%22k.in.th/%22http:/www.nHYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/%223HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/%22k.in.th/%223HYPERLINK%20%22k.in.th/%22http:/www.nHYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/%223HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/%22k.in.th/%22k.in.th/
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/22การนวดแบบต่างๆ%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/HYPERLINK%20%22การนวดแบบต่างๆ%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22บทความHYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22/HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%2266HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22-HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22การนวดแบบต่างๆ%22บทความHYPERLINK%20%22การนวดแบบต่างๆ%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22บทความHYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22/HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%2266HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22-HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22การนวดแบบต่างๆ%22/HYPERLINK%20%22การนวดแบบต่างๆ%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22บทความHYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22/HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%2266HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22-HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22การนวดแบบต่างๆ%2266HYPERLINK%20%22การนวดแบบต่างๆ%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22บทความHYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22/HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%2266HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22-HYPERLINK%20%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/บทความ/66-การนวดแบบต่างๆ%22การนวดแบบต่างๆ%22-HYPERLINK%20%22การนวดแบบต่างๆ%22http:/www.sabanacosmetic.com/help/H
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/22ครีมบำรุงผิวหน้า%22http:/www.nHYPERLINK%20%22ครีมบำรุงผิวหน้า%22http:/www.nHYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%223HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22k.in.th/HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22ผิวขาวHYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22-HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22ผิวสวยHYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22/HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22ครีมบำรุงผิวหน้า%223HYPERLINK%20%22ครีมบำรุงผิวหน้า%22http:/www.nHYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%223HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22k.in.th/HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22ผิวขาวHYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22-HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22ผิวสวยHYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22/HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22ครีมบำรุงผิวหน้า%22k.in.th/HYPERLINK%20%22ครีมบำรุงผิวหน้า%22http:/www.nHYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%223HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22k.in.th/HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22ผิวขาวHYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22-HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22ผิวสวยHYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22/HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22ครีมบำรุงผิวหน้า%22ผิวขาวHYPERLINK%20%22ครีมบำรุงผิวหน้า%22http:/www.nHYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%223HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22k.in.th/HYPERLINK%20%22http:/www.n3k.in.th/ผิวขาว-ผิวสวย/ครีมบำรุงผิวหน้า%22ผิวขาวHYPERLINK%20%22http
http://www.sia,turakij.com/home/new/print_news.php?news_id=393


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1443  
 

การแบ่งกลุ่มการใช้เลนส์แก้วตาเทียมโดยใช้กระบวนการการตดัสินใจเลอืกซ้ือเลนส์
แก้วตาเทียมและปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลอืกซ้ือเลนส์

แก้วตาเทียม กรณศึีกษา บริษทั เฟิร์สทอาย เซอร์จคิลั จ ากดั 
Segmenting the lens using the process of deciding to buy lenses and marketing mix factors that 

affect your lens case study of First eye Surgical Co.,Ltd     
  ปนัดดา ครุธชาติ1 และ ดร.อศัวณิ ปสุธรรม2 

                                   Panadda Krutchat and Dr. Asawin Pasutham 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือจดัแบ่งกลุ่มการใชเ้ลนส์แกว้ตาเทียมโดยใชก้ระบวนการการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เลนส์แกว้ตาเทียมและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียม กรณีศึกษา 
บริษทั เฟิร์สทอาย เซอร์จิคลั จ ากดั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มลูจากผูท่ี้ใชเ้ลนส์แกว้ตาเทียม 
จ านวน 50 โรงพยาบาลทัว่ประเทศไทย โดยผูวิ้จยัจะท าการสุ่มตวัอย่าง 20 โรงพยาบาล ในการแจกแบบสอบถาม 
จ านวน 200 คน และสถิติท่ีใช้วิ เคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบ
สมมติฐานใชค่้าสถิติ มาวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม พบว่ากระบวนการการตดัสินใจเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียม มีการ
ตดัสินใจซ้ือ คือ กระบวนการคิดท่ีใชเ้หตุผล ซ่ึงการตดัสินใจเลือกยี่หอ้สินคา้ รูปแบบของผลิตภณัฑ ์และตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และความมีคุณภาพของผลิตภณัฑ์เลนส์แกว้ตาเทียมมีความส าคญัอย่างมากต่อการ
ตดัสินใจใชเ้ลนส์แกว้ตาเทียมของผูบ้ริโภค เน่ืองจากวา่เลนส์แกว้ตาเทียมเป็นสินคา้เพ่ือสุขภาพ 
ค าส าคัญ: เลนส์แก้วตาเทียม, ส่วนประสมทางการตลาด, กระบวนการการตัดสินใจ 

Abstract 
This research aims to group the use of intraocular lenses using the process of deciding to buy lenses and 
marketing mix factors that affect your lens case study of First eye Surgical Co., Ltd. Questionnaires were used to 
collect data from people using the lens of 50 hospitals across the country. The researcher will sample 20 hospitals 
in the questionnaires of 200 people and statistical analyses were percentage, mean and standard deviation. The 
statistics used to test the hypothesis. Segmentation Analysis Found that the decision to purchase lenses. The 
decision is the thought process logic. The deciding Brands Styles and meet the needs of consumers. And qualities 
of intraocular lenses are extremely important to the decision of the lens of the consumer. Because the lens is 
healthy products. 
Keywords: Lens, marketing mix, the decision process. 
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1. บทน า 
 
     องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดมี้การคาดว่าจ านวนผูป่้วยท่ีประสบปัญหาตาบอดสูงถึง 37ลา้นคนทัว่โลก และมี
ผูท่ี้มีสายตาเลือนราง 124 ลา้นคน ซ่ึงผูป่้วยจ านวนร้อยละ 90 อาศยัอยู่ในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา ทั้งน้ี ผูป่้วยตา
บอดส่วนใหญ่ร้อยละ 82 จะเป็นผูท่ี้มีอายุ 50 ปีข้ึนไปโดยผูป่้วยมากกว่าร้อยละ 50 มีสาเหตุมาจากโรคตอ้กระจก 
และผูป่้วยร้อยละ 9 มีสาเหตุมาจากโรคจอประสาทเส่ือมตามวยั  องค์การอนามยัโลก (WHO) ยงัไดค้าดการณ์ถึง
จ านวนผูป่้วยท่ีประสบปัญหาตาบอดในปี พ.ศ. 2563 จะมีเพ่ิมถึง 46 ลา้นคนทัว่โลก (ภคพงศ ์พรมนุชาธิป; 2553)  
     ส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขไดเ้ปิดเผยว่าประเทศไทยมีผูป่้วยท่ีประสบปัญหาทางดา้นสายตา
จ านวน 14 ลา้นคน โดยมีผูป่้วยท่ีตาบอดสนิทประมาณ 2 แสนคน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูสู้งอาย ุ60 ปีข้ึนไป โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากโรคตอ้กระจก ซ่ึงแมว้่าสถิติเหล่าน้ีจะถือเป็นจ านวนท่ีนอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัสถิติจ านวน
ผูป่้วยทัว่โลก แต่ถา้หากเราไม่ยอมเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการด ารงชีวิต หรือหาแนวทางในการป้องกนัหรือ
รักษาและถนอมสายตา ในอนาคตอนัใกลน้ี้คนไทยก็อาจจะประสบปัญหาจ านวนผูพิ้การทางสายตาเพ่ิมมากข้ึนก็
เป็นได ้(ภคพงศ ์พรมนุชาธิป; 2553)  เน่ืองจากคุณภาพของเลนส์แกว้ตาเทียมของบริษทัยงัคงดอ้ยกว่าคู่แข่งขนัใน
ตลาดประเภทเดียวกนั เพราะว่าน าเขา้มาจากประเทศอินเดีย อาจจะไม่ค่อยไดรั้บความน่าเช่ือถือมากเท่ากบับริษทั
คู่แข่งท่ีส่วนใหญ่น าเขา้จากประเทศยุโรป แต่ทางดา้นราคาก็ยอ่มถกูกว่าแน่นอน ถึงอย่างไรยอดขายของบริษทัก็ไม่
สามารถมีผลก าไรไดเ้ทียบเท่ากบัคูแข่งขนั จึงตอ้งการศึกษาคน้ควา้ถึงการแบ่งกลุ่มการใชเ้ลนส์แกว้ตาเทียมโดยใช้
เร่ืองของกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือน ามาปรับปรุงคุณภาพและ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
1. เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของกระบวนการการตดัสินใจเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียม  
2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มการใชเ้ลนส์แกว้ตาเทียมโดยใชก้ระบวนการการตดัสินใจเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียมและ
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียม 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1.  เพ่ือท าให้ทราบถึงระดบัความส าคญัของกระบวนการการตดัสินใจเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียม และปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียม  
2.  เพ่ือน าไปช่วยคดักรองการแบ่งกลุ่มผูท่ี้ใช้เลนส์แกว้ตาเทียมออกเป็นกลุ่มๆ โดยใชก้ระบวนการการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียม และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีผูใ้ช้
เลนส์แกว้ตาเทียมแต่ละกลุ่มใหค้วามส าคญัท่ีแตกต่างกนั และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบวางแผนกล
ยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกับกระบวนการการตัดสินใจ  
     กระบวนการตดัสินใจ (Process of decision making) หมายถึง ในการตดัสินใจจะตอ้งมีการปฏิบติัตามขั้นตอน
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหบ้รรลุของการตดัสินใจตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงผลของการตดัสินใจของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกนั
ได้ ถ้าอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน  แล้วแต่ความคิดเห็นของนักวิชาการ  ขั้นตอนของ
กระบวนการตดัสินใจเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (กลุชลี ไชยนนัตา, 2539:135-139) การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา,  
การแสวงหาขอ้มลู , การประเมินทางเลือก, การตดัสินใจซ้ือ และ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกับส่วนประสมทางการตลาด  
      คอ็ตเลอร์ (2546) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดไวด้งัน้ี  
          1. ผลิตภณัฑ ์(Product)  
               ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีต้องการน าเสนอต่อตลาดเพ่ือสนองความจ าเป็นหรือความต้องการ 
ผลิตภณัฑป์ระกอบไปดว้ยสินคา้ท่ีเป็นรูปธรรม บริการ ประสบการณ์ เหตุการณ์บุคคล สถานท่ี ทรัพยสิ์น องคก์ร 
สารสนเทศ และความคิด ระดบัผลิตภณัฑ ์(Product level) แต่ละระดบัช่วยเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้มากยิ่งข้ึนเรียกว่า 
ระดบัชั้นคุณค่าลูกคา้ (Customer value hierarchy) มีทั้งส้ิน 5 ระดบั คือ ประโยชน์หลกั (Core Benefit) ผลิตภณัฑ์
พ้ืนฐาน (Basic Product) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (Expected Product) ผลิตภณัฑเ์สริม (Augmented Product) ผลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นไปได ้(The Potential Product)  
     2. ราคา (Price)  
          ราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีบริษทัจะส่ือไปยงัตลาดถึงคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ไดอี้กดว้ย วิธีในการก าหนดราคามี 6 ขั้นตอนดงัน้ี เลือกวตัถุประสงค์การก าหนดราคา 
(Selecting the pricing objective) ก าหนดอุปสงค์ (Determining demand) ประมาณการต้นทุน  (Estimating cost) 
วิเคราะห์ต้นทุน ราคา และผลิตภณัฑ์ของ13 คู่แข่ง(Analyzing competitors’ cost, prices and offers) เลือกวิธีการ
ก าหนดราคา (Selecting a pricing method) และเลือกราคาขั้นสุดทา้ย (Selecting the final price)  
     3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
           ช่องทางการจดัจ า หน่าย หมายถึง กลุ่มขององค์กรอิสระท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการท่ีจะท าให้สินคา้
และบริการถึงมือผูบ้ริโภคอย่างเหมาะสม ช่องทางการจดัจ าหน่ายประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และ การสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาดแนวคิดเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะสินคา้ซ่ึงจบั
ตอ้งไดเ้ท่านั้น การขายบริการหรือการขายความคิด  ก็ประสบปัญหาเร่ืองการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เช่น 
โรงเรียนพยายามสร้างระบบกระจายการศึกษา หรือโรงพยาบาลสร้างระบบสุขภาพดีทัว่หนา้ สถาบนัเหล่าน้ีจะตอ้ง
จดัใหมี้ตวัแทน และสถานท่ีๆ จะเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคใหไ้ดท้ัว่ถึง  
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
          การส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการ
ซ้ือ เคร่ืองมือส่งเสริมท่ีส าคญัมีดงัน้ี คือ การโฆษณา การใชพ้นกังานขายการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์
และการให้ข่าวสาร และการตลาดทางตรง กระบวนการตดัสินใจ (Process of decision making) หมายถึง ในการ
ตดัสินใจจะตอ้งมีการปฏิบติัตามขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลุของการตดัสินใจตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงผลของการ
ตดัสินใจของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกนัได ้ถา้อยู่ในสถานการณ์ท่ีมีสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั แลว้แต่ความคิด
เห็นของนกัวิชาการ ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (กุลชลี ไชยนนัตา, 2539:135-139) การ
รับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา, การแสวงหาขอ้มูล, การประเมินทางเลือก, การตดัสินใจซ้ือ และ พฤติกรรมหลงั
การซ้ือ  

 
3. วธิีการศึกษา 
 
3.1 ประชากร 
      ประชากรท่ีไดท้ าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือบุคคลทัว่ไปท่ีใชเ้ลนส์แกว้ตาเทียมของบริษทั เฟิร์สทอาย เซอร์จิคลั 
จ ากดั 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือบุคคลทัว่ไปท่ีใชเ้ลนส์แกว้ตาเทียมของบริษทั เฟิร์สอาย เซอร์จิคลั จ ากดั 
จ านวน 50 โรงพยาบาลทัว่ประเทศไทย โดยผูวิ้จยัจะท าการสุ่มตวัอย่าง 20 โรงพยาบาล ในการแจกแบบสอบถาม
เพ่ือส ารวจการตดัสินใจเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียมและปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเลนส์
แกว้ตาเทียมของบริษทั เฟิร์สอาย เซอร์จิคลั จ ากดั โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการใชต้ารางของ Krejcie 
and Morgan (1970) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และมีการคลาดเคล่ือนเท่ากบั ±6.93% จะไดข้นาดของ
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 384 คน แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นเวลา ผูวิ้จยัจึงไดล้ดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งลงเหลือ 200 คน 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
       เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาใช  ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือหาระดบัความส าคญัในการใชเ้ลนส์แกว้ตา
เทียมโดยใชก้ระบวนการการตดัสินใจเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียมและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียม ของบริษทั เฟิร์สทอาย เซอร์จิคลั จ ากดั ซ่ึงผูวิ้จยัสร้างข้ึนเพ่ือใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
ดงัน้ี  
          ส่วนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
          ส่วนที่ 2 ระดบัความส าคญัในการใชเ้ลนส์แกว้ตาเทียมโดยใชก้ระบวนการการตดัสินใจเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตา
เทียมและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียม 
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3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      การเลือกกลุ่มตวัอย่างใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) จะแบ่งกลุ่มย่อย
ออกเป็นตามโรงพยาบาล จาก 50 โรงพยาบาลท่ีเป็นลกูคา้ทั้งหมดทัว่ประเทศไทยของ บริษทั เฟิร์สทอาย เซอร์จิคลั 
จ ากดั แต่ผูวิ้จยัจะท าการสุ่มตวัอยา่งมา 20 โรงพยาบาล  
      ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดขนาดของตวัอย่างเพ่ือท าการศึกษาทั้งส้ินจ านวน 200 คน เน่ืองจากขอ้จ ากดั
ดา้นเวลา ไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละโรงพยาบาล โดยจะท าการเก็บแบบสอบถามกลุ่มโรงพยาบาลละ 10 ชุด 
จากจ านวนโรงพยาบาลทั้ งหมดท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทัเฟิร์สทอาย เซอร์จิคัล จ ากัด ซ่ึงระยะเวลารวบรวมเก็บ
แบบสอบถามจะอยูใ่นช่วงเดือนธนัวาคม 2557 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
      ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนทั้งหมดมาลงรหัส (Coding) เพ่ือท าการวิเคราะห์ทางสถิติ
และทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีการคลาดเคล่ือนเท่ากบั ±6.93% เป็นเกณฑ์ในการ
ยอมรับหรือปฎิเสธสมมติฐานในการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติตามล าดบัดงัต่อไปน้ี  
      ส่วนที่ 1 ชุดค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา
สูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มลู ร้อยละ Chi-Square (ค าสัง่ Non parametic Test -> Chi-Square)  
      ส่วนที่ 2 ชุดค าถามเก่ียวกบักระบวนการการตดัสินใจเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียม ไดแ้ก่ การรับรู้ความตอ้งการ 
การแสวงหาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือพฤติกรรมหลงัการซ้ือ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลวิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ด้วย
เคร่ืองมือ Cluster Analysis ใชว้ิธี Hierarchical Cluster Analysis และวิธี K-Means Cluster Analysis เพ่ือหาจ านวน
กลุ่มยอ่ยท่ีเหมาะกบัการแบ่งกลุ่ม  
      ส่วนที่ 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียมไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ วิธีการทางสถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ด้วยเคร่ืองมือ  Cluster Analysis ใช้วิธี 
Hierarchical Cluster Analysis และวิธี K-Means Cluster Analysis เพ่ือหาจ านวนกลุ่มยอ่ยท่ีเหมาะกบัการแบ่งกลุ่ม  
     ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean=X) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ระดบัความพึงพอใจต่อการใชเ้ลนส์แกว้ตาเทียม และกระบวนการการตดัสินใจเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียม บริษทั 
เฟิร์สทอาย เซอร์จิคลั จ ากดั  
      ส่วนที่ 5 ท าการหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มการใช้เลนส์แกว้ตาเทียมโดยใช้กระบวนการการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียมและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตา
เทียม กรณีศึกษา บริษทั เฟิร์สทอาย เซอร์จิคลั จ ากดั พบวา่สามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชไ้ดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
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กลุ่ม 1   กลุ่มท่ีตอ้งรู้รายละเอียดอยา่งดีก่อนตดัสินใจ 
กลุ่ม 2   กลุ่มท่ีเช่ือใจค าแนะน าของแพทย ์
กลุ่ม 3   กลุ่มท่ีเนน้ในการบริการใหคุ้ม้ค่ากบัการตดัสินใจ 
กลุ่ม 4   กลุ่มท่ีเช่ือใจค าแนะน าของแพทยแ์ละราคาตอ้งมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 
 

กลุ่ม 1  จ านวน 61 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 35 คน สถานภาพสมรส จ านวน 30 คน การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 36 คน อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 35 คน อายรุะหวา่ง 31-40 ปี  จ านวน 24 คนมี
รายได ้ระหวา่ง 40,001 บาทข้ึนไป จ านวน 21 คน กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีมีการตดัสินใจซ้ือโดยจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั
เลนส์แกว้ตาเทียมและทราบถึงประโยชนสู์งสุดท่ีจะไดรั้บจากการใส่เลนส์แกว้ตาเทียม ก่อนตดัสินใจซ้ือ และปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคือคุณภาพ 
 
กลุ่ม 2  จ านวน 78 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 44 คน สถานภาพโสด จ านวน 37 คน การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 39 คน อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 44 คน อายรุะหว่าง 21 – 30 ปี  จ านวน 26 คน
มีรายได ้ระหว่าง 40,001 บาทข้ึนไป จ านวน 27 คน กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีมีการตดัสินใจซ้ือโดยแพทยจ์ะตอ้งให้
ค าแนะน าอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่จะหายเป็นปกติ ก่อนตดัสินใจซ้ือ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือคือคุณภาพ 
 
กลุ่ม 3  จ านวน 35 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 18 คน สถานภาพโสด จ านวน 23 คน การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 29 คน อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 24 คน อายรุะหว่าง 21 – 30 ปี  จ านวน 18 คน
มีรายได ้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาทจ านวน 18 คน กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีมีการตดัสินใจซ้ือโดยเม่ือท าการผ่าตดั
จะตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นอย่างดีถึงแมจ้ะท าการผ่าตดัเสร็จแลว้ก็ตาม ก่อนตดัสินใจซ้ือ และปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคือคุณภาพ 
 
กลุ่ม 4  จ านวน 26 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 14 คน สถานภาพโสด จ านวน 15 คน การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 20 คน อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 12 คน อายรุะหว่าง 21 – 30 ปี  จ านวน 11 คน
มีรายได ้ระหว่าง 10,001 – 20,000 และ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 8 คน กลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มท่ีมีการตดัสินใจซ้ือ
โดยแพทยจ์ะตอ้งใหค้ าแนะน าอย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะหายเป็นปกติ ก่อนตดัสินใจซ้ือ และปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคือราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของเลนส์แกว้ตาเทียม 

อภิปรายผล 
 
 จากผลการ ศึกษาการแบ่งกลุ่มการใชเ้ลนส์แกว้ตาเทียม ไดใ้หร้ะดบัความส าคญักบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดีถึงแมจ้ะท าการผ่าตดัเสร็จแลว้กต็าม โดยน าแนวคิดของการ
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ตอบสนองความตอ้งการซ้ือ และกระบวนตดัสินใจซ้ือในการประเมินผลเก่ียวกบั ทางเลือกหรือตวัเลือกท่ีจะท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ  (กุลชลี ไชยนนัตา, 2539:135-139)  ผลของการตดัสินใจของแต่
ละบุคคลอาจแตกต่างกนัได ้ถา้อยู่ในสถานการณ์ท่ีมีสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั จะเห็นไดว้่า กระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ไม่ไดห้ยุดตรงท่ีการซ้ือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีความส าคญัต่อ
ความพอใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บมาก เพราะการตดัสินใจแต่ละคร้ังท่ีเกิดข้ึนจะหมายถึงการยอมรับในตราสินคา้ใด
สินคา้หน่ึงโดยเฉพาะ ฉะนั้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นหัวใจส าคัญของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค เพ่ือใหก้ารเลือกซ้ือเกิดข้ึนในตลาด และอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มภายนอกผูบ้ริโภคก็จะนามาใชพิ้จารณา
และใชป้ระโยชนด์ว้ยเช่นกนั 
 และทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความส าคญักบัการเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียมลูกคา้มกัค านึงถึงคุณภาพ 
ประสิทธิภาพการใชง้าน ความทนัสมยั รวมไปถึงวสัดุท่ีน ามาผลิตตอ้งผา่นการรับรองคุณภาพและมีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับ เน่ืองมาจากปัจจยัส่วนประสมการตลาดซ่ึงถือเป็นปัจจยั ภายนอกท่ีช่วยกระตุน้ ใหผู้บู้ริ้โภคเกิดความ
ตอ้งการสินคา้ หรืออาจกล่าวไดว้า่ ส่ิงกระตุน้ ทางการตลาดเป็น มลูเหตุจูงใจใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อโนชา เขียวลงยา (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ แวน่ตาจากร้านคา้แวน่ตาเชนสโตร์ ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร เหตุผลในการซ้ือ คือ มัน่ใจในคุณภาพ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้น
บุคคลมีค่าเฉล่ียสูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยั
ดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นกายภาพ และ ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ผูใ้ช้เลนส์แกว้ตาเทียมไดใ้ห้ระดบัความส าคญักบักระบวนการการตดัสินใจเลือกซ้ือ
พบว่าส่วนใหญ่ผูใ้ชเ้ลนส์แกว้ตาเทียมใหร้ะดบัความส าคญักบัการตดัสินใจเลือกซ้ือดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ
ไดรั้บการดูแลเป็นอย่างดีถึงแมจ้ะท าการผ่าตดัเสร็จแลว้ก็ตาม และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียมท่ีมีความแตกต่างกนั และปัจจยัทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียมของผูบ้ริโภค การเก็บขอ้มูล
ระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชเ้ลนส์แกว้ตาเทียมท่ีไดจ้ากผลการวิจยัคร้ังน้ี สามารถจดั
กลุ่มผูใ้ชท่ี้ให้ระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกนัไดเ้ป็น 3 กลุ่มตลาด ซ่ึงส่วนประสม
ทางการตลาดเป็นตวัแปรท่ีนกัการตลาดสามารถควบคุมได้ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ดงันั้นสามารถน าขอ้มลูเหล่าน้ีไปออกแบบและพฒันาส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมของสินคา้ 
    กลุ่ม 1 เป็นกลุ่มท่ีตอ้งรู้รายละเอียดของเลนส์แกว้ตาเทียมอย่างดีก่อนตดัสินใจซ้ือและทราบถึงประโยชน์สูงสุดท่ี
จะไดรั้บจากการใส่เลนส์แกว้ตาเทียม เป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจเน่ืองจาก มีรายไดค่้อนขา้งสูง สามารถตดัสินใจซ้ือไดด้ว้ย
ตนเองเพราะมีวุฒิภาวะท่ีสูง  ท าให้ไม่ต้องค านึงถึงงบการส่งเสริมการตลาดท่ีมีการแข่งขันสูงและต้องให้



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1450  
 

ความส าคัญกับปัจจยัด้านราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ ซ่ึงเป็นปัจจัยตัวแปรท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ี
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 
กลุ่ม 2  เป็นกลุ่มท่ีเช่ือใจค าแนะน าของแพทยแ์ละส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียมค่อนขา้งสูง มี

การตดัสินใจซ้ือโดยมุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นหลกัควรให้ความส าคญักบัตวัผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง 
เพราะมีความส าคญักบัการเลือกซ้ือเลนส์แกว้ตาเทียมลูกคา้มกัค านึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพการใช้งาน ความ
ทนัสมยั รวมไปถึงวสัดุท่ีน ามาผลิตตอ้งผ่านการรับรองคุณภาพและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ เป็นกลุ่มท่ีค่อนขา้ง
น่าสนใจเน่ืองจาก มีรายไดสู้งเม่ือเทียบกบัอีก 3 กลุ่ม มีก าลงัซ้ือสินคา้ แต่ค่อนขา้งท่ีจะตดัสินใจซ้ือยากเพราะตอ้ง
ไดรั้บค าแนะน าจากแพทยเ์ท่านั้น และมีจ านวนประชากรในกลุ่มค่อนขา้งสูง 
กลุ่ม 3  เป็นกลุ่มท่ีเนน้ในการบริการให้คุม้ค่ากบัการตดัสินใจซ้ือว่าจะตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นอย่างดีโดยดูทุก

ปัจจยัของส่วนผสมทางการตลาดแต่จะเน้นในดา้นของคุณภาพให้มีความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ์ เป็นกลุ่มท่ี
ค่อนขา้งน่าสนใจอีกกลุ่มหน่ึงเน่ืองจาก มีรายไดร้ะดบัปานกลางเม่ือเทียบกบัอีก 3 กลุ่ม มีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเกิด
ความภกัดีต่อตราสินคา้ ถา้สินคา้นั้นตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีได ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีให้
ความส าคญักบับริการและคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของตนไดเ้ท่านั้น 
กลุ่ม 4  เป็นกลุ่มท่ีเช่ือใจค าแนะน าของแพทยแ์ละราคาตอ้งมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ ควรใหค้วามส าคญักบั

ทุกปัจจยั และควรมีการส่งเสริมการตลาดกบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีอย่างต่อเน่ือง เช่น การจดัการส่งเสริมการขายดว้ยการ
ลดราคา การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารและกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ การส่ือสารดว้ยการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์อย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้เกิดการจดจ าสินคา้และไม่เปล่ียนใจบริโภคสินคา้อ่ืน เป็นกลุ่มท่ีตอ้งให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก มีรายไดน้้อยเม่ือเทียบกบัอีก 3 กลุ่ม มีก าลงัซ้ือสินคา้ปานกลาง และค่อนขา้งท่ีจะ
ตดัสินใจซ้ือยากเพราะตอ้งไดรั้บค าแนะน าจากแพทยเ์ท่านั้น และมีจ านวนประชากรในกลุ่มนอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
        1.จากผลการศึกษา พบว่าความมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์เลนส์แก้วตาเทียมมีความส าคัญอย่างมากต่อการ
ตดัสินใจใชเ้ลนส์แกว้ตาเทียมของผูบ้ริโภค เน่ืองจากว่าเลนส์แกว้ตาเทียมเป็นสินคา้เพ่ือสุขภาพ หากคุณภาพของ
เลนส์แกว้ตาเทียมไม่ดีมากพอ อาจก่อใหเ้กิดปัญหาทางดา้นสุขภาพตามมาได ้ดงันั้นร้านคา้ท่ีจ าหน่ายเลนส์แกว้ตา
เทียมควรเลือกผลิตภณัฑเ์ลนส์แกว้ตาเทียมท่ีมีคุณภาพ ไดรั้บมาตรฐานจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) มาจ าหน่ายเพ่ือใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้  
        2.พบว่าความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลิตภณัฑ์เลนส์แกว้ตาเทียมเป็นสินคา้ท่ีมีรายละเอียด
ค่อนขา้งมาก จ าเป็นท่ีจะตอ้งน าผูท่ี้มีความรู้โดยตรงมาอธิบาย ดงันั้นร้านคา้ท่ีจกัจ าหน่ายเลนส์แกว้ตาเทียมจึงควรท่ี
จะคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจในตวัของผลิตภณัฑเ์ลนส์แกว้ตาเทียมเป็นอย่างดีมาช่วยในการอธิบายขอ้มูลท่ี
ถกูตอ้งใหก้บัผูบ้ริโภค อาทิเช่น จกัษุแพทย ์เป็นตน้ เพ่ือท าใหผู้บ้ริโภคจะไดมี้ความรู้ในการใชเ้ลนส์แกว้ตาเทียมได้
อยา่งถกูตอ้งต่อไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและการเรียนรู้เกีย่วกบัผลติภณัฑ์กบัพฤตกิรรม 
การรับประทานผลติภณัฑ์อาหารเสริมเพือ่ผวิขาว  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว และการ
เรียนรู้ของผูบ้ริโภคในด้านประสบการณ์ ความรู้ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว กบัพฤติกรรมการ
รับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว ผลการทดสอบพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและการเรียนรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑพ์บว่า ความรู้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวตาม
ค าแนะน า อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับการวิจยัในอนาคต ค้นพบว่า มี 11 สมมติฐานท่ีไม่มีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ อาจเกิดข้ึนจากขอ้ผิดพลาดในการทบทวนวรรณกรรม ควรปรับเปล่ียนค าถามในแบบสอบถาม 
และค่าคงท่ี (Constant) มีระดบันัยส าคญัทางสถิติ แต่ค่า t  ของสมการสูงกว่าตวัแปร แสดงว่า เกิดปัญหาการไม่
ครอบคลุมของตวัแปร หรืออาจมีตวัแปรบางตวัหายไป ควรศึกษาตวัแปรเพ่ิมเติมเช่น การตดัสินใจซ้ือ,  พฤติกรรม
การซ้ือ ,ทศันคติ, การรับรู้ข่าวสาร เพ่ือใหข้อ้มลูสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
ส าคัญ: แรงจูงใจ,การเรียนรู้,พฤติกรรมการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว 

Abstract 
The Objectives of this study are to investigate consumers’ motivation in consuming skin whitening supplements 
and to explore general experiences, knowledge on this product among consumers with behaviors in consuming 
whitening supplements for skin. The findings show that motivation and learning on product found knowledge 
were correlated with behaviors in consuming skin whitening supplement Follow the instructions at significance 
level.  For future research, found that there is no significant level. 11 hypothesis May arise from errors in the 
literature review. Should modify the questions in the questionnaire, and the constant were statistically significant, 
but the T of higher variables. So the problem of no coverage of the variables. Or there may be some variables 
missing. Should study more variables, such as the decision to buy, purchase behavior, attitude, perception, so that 
the information more complete. 
Keywords: Motivation, Learning, Skin whitening supplements 
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1.บทน า 
 

         โดยทัว่ไปค าวา่ อาหารเสริม หมายถึง อาหารเสริมสุขภาพ เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชรั้บประทานโดยตรง นอก 
เหนือจากการรับประทานอาหารหลกัตามปกติ มกัอยู่ในรูปลกัษณะ แคปซูล เมด็ ผง เกลด็ ของเหลว หรือลกัษณะ
อ่ืน และมีจุดมุ่งหมายส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมีสุขภาพปกติมิใช่ส าหรับผูป่้วย (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
, 2546) ช่วยในเร่ืองของการเสริมสร้างบ ารุงผิวพรรณให้ขาวใสข้ึน ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอในร่างกาย ปัจจุบนัเกิด
กระแสนิยมในเร่ืองผิวขาว ซ่ึงขดักบัสีผิวของคนไทยท่ีมีสีผิวออกไปทางโทนสีผิวด า ผิวเหลือง ท าใหผู้ท่ี้ตอ้งการให้
ผิวขาวเร่ิมมองหาผลิตภณัฑท่ี์ช่วยใหผ้ิวขาว เน่ืองจากตอ้งการเสริมสร้างความมัน่ใจและบุคลิกภาพ ดว้ยเหตุน้ี ในปี 
2556 ตลาดผลิตภณัฑอ์าหารเสริมในประเทศไทยกลุ่มดูแลสุขภาพผิวและรูปร่าง มีอตัราการขยายตวัสูงสุดถึง 25% 
ต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าตลาด 600 – 700 ลา้นบาท (ธนวฒัน์ เรวตับวรวงศ์, 2556)   ซ่ึงปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์เพ่ือเร่ง
ความขาวโดยการโฆษณาสรรพคุณว่ามีสารเร่งความขาว 35,000 มิลลิกรัม โดยผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใช้
ผลิตภณัฑเ์พ่ือผิวขาวแบบการทาภายนอกมากกว่าการรับประทานหรือการฉีด   หากพิจารณาเร่ืองของพฤติกรรม
การใชผ้ลิตภณัฑเ์พ่ือผิวขาวมี 2 กลุ่มหลกั คือกลุ่มการทาภายนอก และกลุ่มการรับประทาน ซ่ึงพฤติกรรมของกลุ่ม
การทาภายนอกร่างกาย สามารถเห็นผลท าให้ผิวขาวทนัที ส่วนกลุ่มการรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเวลา
รับประทานเขา้ไปแลว้ไดท้ าปฏิกิริยาภายในร่างกายและมีการดูดซึมไดดี้ จึงท าให้ค่อยๆ เห็นผล ซ่ึงเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคข้ึนอยู่กบังบประมาณและระยะเวลาท่ีตอ้งการเห็นผลเป็นหลกั ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือ
ผิวขาวประเภทรับประทานมกัมีราคาขายสูงมากกว่ากลุ่มทาภายนอก เช่น ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวราคา
ขายส่งอยู่ท่ี 600 บาท ราคาขายปลีกอยู่ท่ี 920 บาท และครีมทาผิวขาวราคาขายส่งอยู่ท่ี 160 บาท ราคาขายปลีกอยู่ท่ี 
350 บาท ซ่ึงพบว่าก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวมีมากกว่ากลุ่มการทาภายนอก ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการจึงตอ้งการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์กลุ่มการรับประทานมากกว่ากลุ่มการทาภายนอก ปัจจุบนัผูบ้ริโภค
ยงัใหค้วามสนใจผลิตภณัฑก์ลุ่มการทาภายนอกมากกว่า เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่มีความมัน่ใจในเร่ืองความปลอดภยั
และผลขา้งเคียงท่ีเกิดจากการรับประทาน เช่น อาเจียน ผื่นแดงข้ึน ใจสัน่ แขนขา ชา   

          แรงจูงใจของผูบ้ริโภคดา้นความตอ้งการความปลอดภยัของการรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิว 
ขาว เม่ือรับประทานแลว้ไม่เกิดอาการแพห้รือผลขา้งเคียง ตอ้งมีการระบุวนัหมดอายุให้ชัดเจนไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานจากอย. และมีการรับประกนัผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถึงเร่ืองความปลอดภยัในส่วนต่างๆ เช่น 
เร่ืองสารประกอบท่ีอยู่ในผลิตภณัฑต์อ้งเหมาะสม และตอบสนองความตอ้งการในการรับประทานของผูบ้ริโภคได ้
มีการจดัส่งเสริมการตลาดเพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความรู้สึกคุม้ค่าในการเลือกรับประทานผลิตภณัฑจึ์งท าใหเ้กิดการซ้ือ
ซ ้า สามารถท าใหย้อดขายเพ่ิมสูงข้ึน (ศิวาพร โชคล ้าเลิศ, 2555)  
                 ผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้ ประสบการณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวเพราะผูบ้ริโภค
ไม่ไดรั้บขอ้มลูท่ีเพียงพอ ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑก่์อนตดัสินใจเลือกรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือ
ผิวขาว โดยการศึกษา คน้หา การรับขอ้มูลข่าวสาร การทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัผิวและประโยชน์ท่ี
ไดรั้บต่อร่างกาย (เสาวนีย ์ปุยะกุล, 2540)  จากความส าคญัดงักล่าวท าให้ผูวิ้จยัสนใจศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัแรงจูงใจ 
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การเรียนรู้ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวของผูบ้ริโภค เพ่ือเป็น
แนวทางในการวางแผนการตลาดของผูป้ระกอบการ ในการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละเพ่ิมยอดขายต่อไปในอนาคต          
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว 
2. เพ่ือศึกษาการเรียนรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัประสบการณ์ ความรู้ เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและการเรียนรู้กบัพฤติกรรมการรับประทานผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมเพ่ือผิวขาว 
ประโยชน์ของการวจิยั 

1. ประโยชน์ของการวจิยัเกีย่วกบัทฤษฎี 
1. ทราบถึงความสมัพนัธ์ของแรงจูงใจ การเรียนรู้ และพฤติกรรมการรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

เพ่ือผิวขาว เพ่ือพฒันา และปรับปรุงแผนการตลาด 
2. ประโยชน์ของการวจิยัเกีย่วกบัผู้ประกอบการ 

1. ไดข้อ้สนบัสนุนในการตดัสินใจรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวของ ผูบ้ริโภค 
2. เขา้ถึงวิธีการเลือกรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี และให ้

ผูบ้ริโภคมีความรู้อยา่งถกูตอ้งในผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว 
3. วางแผนพฒันาผลิตภณัฑ ์และส่งเสริมการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการต่อไป 
4. จากขอ้มลูผลการศึกษาทั้งหมดน้ี  สามารถน าไปใชใ้นเร่ืองการวางแผนการตลาดดา้นผลิตภณัฑต่์างๆ  

เพ่ือใหเ้หมาะสมตรงกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย และปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมยอดขายต่อไป  
 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1ทฤษฎีที่เกีย่วกบัแรงจูงใจ (Motivation) 
        แรงจูงใจ หมายถึง ความตอ้งการท่ีไดรั้บการกระตุน้ภายในตวัของผูบ้ริโภค ท่ีตอ้งการความพึงพอใจโดยแสดง
พฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายออกมา (ยพุเรศ สอนสมบูรณ์, 2550) จากแนวคิดพ้ืนฐานของล าดบัชั้นของความตอ้งการทั้ง 
4 ประการ Maslow ไดก้ าหนดรายละเอียดล าดบัชั้นของความตอ้งการไว ้5 ระดบั (Lamb, Hair, & McDaniel, 2012)  
1. ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการทางร่างกาย   
2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการความปลอดภยัทางร่างกาย 
3. ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs) เม่ือผูบ้ริโภคมีความรู้สึกวา่ปลอดภยั และมัน่คง 
4. ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงไดรั้บการยกยอ่ง (Self-Esteem Needs) เป็นท่ีไดรั้บการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น  
5. ความตอ้งการเป็นตวัของตนเอง (Self-Actualization Needs) เป็นความตอ้งการในระดบัสูงสุด  
        จากล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow 5 ระดบัสรุปไดว้่า การรับประทานอาหารเสริมเพ่ือผิวขาวอยูใ่นความ
ตอ้งการระดบัความปลอดภยั (Safety Needs) เน่ืองจากมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกซ้ือ หรือเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์
อาหารเสริมในเร่ืองความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑ ์ของลกัขณา องัอธิภทัร , ปราณี ลิมป์วรวรรณ, พรรณี ภาณุวฒัน์
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สุข(2551) พบว่าผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจรับประทานอาหารเสริมส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีสุดคือ วนัเดือนปีท่ีหมดอายุ วนั
เดือนปีท่ีผลิต ส่วนประกอบในการผลิตระบุไวอ้ยา่งชดัเจนเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือและท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกปลอดภยั
จากการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว  สรุปไดว้่า แรงจูงใจดา้นความปลอดภัยเป็นล าดบัชั้นท่ี
ผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งค านึงถึง คือ ความตอ้งการภายในของผูบ้ริโภคท่ีมีอยู่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของส่ิงนั้นๆ 
เม่ือรับประทานเขา้ไปในร่างกายแลว้มีความปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายหรือมีผลขา้งเคียง และรสชาติมีให้เลือก
หลากหลายชนิดทั้งรสธรรมชาติและรสผลไมต่้างๆ จะช่วยใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการรับประทานมากยิ่งข้ึน  ซ่ึง
มีความส าคญัต่อการน าไปใช้ในกรอบแนวความคิดในเร่ือง แรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัความปลอดภยั การ
รับประกนั บรรุจภณัฑ ์และรสชาติของผลิตภณัฑ ์ถา้ผูวิ้จยัทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคไดแ้ลว้จะ
สามารถพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงกลุ่มเป้าหมาย 
 
2.2 ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
        การเรียนรู้ทางพฤติกรรม (Behaviorism Theory) เป็นการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ภายนอกท าใหพ้ฤติกรรมทุก
อย่างเกิดข้ึนจากการเรียนรู้และสามารถจะสงัเกตได ้ซ่ึงมีการวางเง่ือนไขแบบการปฎิบติัเป็น การเรียนรู้เกิดจากการ
กระท าแบบลองผิดลองถูกจากการไดรั้บประสบการณ์และพฤติกรรม (Schiffman and Kanuk, 2007 อา้งในชูชัย 
สมิทธิไกร, 2556) เม่ือผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการใช้ผลิตภณัฑ์ ย่อมจะซ้ือซ ้ าอีกในอนาคต ซ่ึงผูข้ายจะน า
หลกัการเรียนรู้จากการวางเง่ือนไขไปใช้ในการดึงดูดใจผูบ้ริโภคและเพ่ิมยอดขาย การเรียนรู้แบ่งได้ 2 มิติคือ 
ประสบการณ์ และความรู้  การเรียนรู้ไม่ไดมี้ผลต่อนิสัยของการใชข้องผูบ้ริโภคทั้งหมด แต่การเรียนรู้ทั้งหมดเขา้
ไปอยู่ในผลของการคิดและการแกปั้ญหาของผูบ้ริโภค การเรียนรู้มกัจะเกิดจากสถานการณ์ความเป็นจริงท่ีผูบ้ริโภค
มกัจะเจอกบัปัญหาและหาหนทางแกไ้ขทนัที ซ่ึงผูบ้ริโภคจะค้นหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (นภวรรณ คณานุรักษ์, 2556) ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคมีผลต่อการประมวลผลของข้อมูล
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์จะสามารถใช้ผลิตภณัฑ์นั้นไดดี้ และยงัเพ่ิมความสามารถในการคิดและเรียนรู้ระหว่างการ
ตดัสินใจซ้ือ ใช้ รับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว จากการทบทวนวรรณกรรมของพนัธ์ทิพย ์สิทธิ
ปัญญา (2553) เร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดของนักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ความรู้มีความสัมพนัธ์กบัชนิดของผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ผูบ้ริโภค
โดยทัว่ไปขาดความรู้ ความเขา้ใจในผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือสุขภาพและมีความเขา้ใจผิดวา่ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม
สุขภาพสามารถใช้เป็นยารักษาโรค สรุปไดว้่า การเรียนรู้ดา้นผลิตภณัฑ์คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีการเรียนรู้เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว แลว้เกิดความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน การพูดคุย การสังเกต การคิด จนเกิดความเขา้ใจ
ในผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากประสบการณ์ต่างๆ ทั้ งท่ีเป็นประโยชน์และท่ีเกิดปัญหาจากการรับประทาน  ซ่ึงมี
ความส าคญัต่อการน าไปใชใ้นกรอบแนวความคิดในเร่ือง การเรียนรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวเม่ือ
ผูบ้ริโภคมีความรู้มากข้ึน มีความมัน่ใจในการรับประทานแลว้ กจ็ะสามารถเพ่ิมยอดขายในอนาคตต่อไปได ้
2.3 แนวคิดการวเิคราะห์พฤตกิรรมการบริโภค 
        พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวของกบัการซ้ือ การใช ้การท้ิงสินคา้และ
บริการ รวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ และการตอบสนองเชิงพฤติกรรม ท่ีเกิดข้ึนล่างหนา้ ขณะท่ีใชสิ้นคา้และบริการ และ
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ภายหลงักิจกรรมนั้น (Kardes, Cronley and Cline,  2011)  การใช ้(Using) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคน าสินคา้มาใช้
ประโยชนต์ามท่ีมุ่งหวงั หรือการรับบริการจากองคก์รธุรกิจ 
         จากการทบทวนวรรณกรรมของภคิน ส่องพราย (2553) เร่ืองการแสวงหาข่าวสาร และพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว “กูลตาไธโอน” ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 1 ใน 3 ของกลุ่ม
ตวัอย่าง บริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมกลูตาไธโอน เป็นบางคร้ัง โดยกลุ่มตวัอย่างเกือบคร่ึงบริโภคเป็นระยะเวลา 
4-6 เดือน และเกินคร่ึงเคยหยุดบริโภคเพราะกลวัอนัตรายจากการบริโภคในระยะยาว มีการรับประทานตามบุคคล
ในครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั พนกังานขายแนะน า ซ่ึงเหตุผลส าคญัท่ีสุดท่ีรับประทานคือ ตอ้งการมีสีผิวท่ีขาวข้ึน 
สรุปไดว้า่ พฤติกรรมการบริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริโภคแต่ละคนในการรับประทานอาหารเสริม
เพ่ือผิวขาว เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเห็นถึงพฤติกรรมการใชชี้วิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค 
ระยะเวลาในการรับประทานอาหารเสริมเพ่ือผิวขาว มีผูอ่ื้นมาแนะน าผลิตภณัฑท์ าใหผู้บ้ริโภคง่ายต่อการตดัสินใจ
รับประทาน ซ่ึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเก่ียวกบังานวิจยัในคร้ังน้ี เพ่ือไดก้รอบแนวความคิดพฤติกรรมการ
รับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะน าผลของการศึกษาน้ีไปปรับปรุงและพฒันากล
ยทุธ์เพ่ือขยายธุรกิจในอนาคตต่อไปได ้

กรอบแนวคิดของการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. วธิีการศึกษา 
        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็น เพศหญิง ผูท่ี้ก าลงัรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวใน
เขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอายุ 20-35 ปี จ านวน 420 ชุด กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดย
ใช้สูตรของ Krejcie and Morgan, 1970 ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน  ±5 % ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง 384 คนตามตาราง ดงันั้นเพ่ือลดระดบัความคลาดเคล่ือนโดยการเพ่ิมขนาดกลุ่มตวัอย่างเป็น 420 คน ระดบั
ความคลาดเคล่ือนอาจลดเป็น ±4.78% 

2.  ตวัแปรตาม 
      

 
พฤติกรรมการรับประทานผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมเพ่ือผิวขาวในดา้น 
      - ลกัษณะนิสยัในการรับประทาน  
      - การรับประทานตามค าแนะน า  

 
 

1. ตวัแปรตน้  

การเรียนรู้ในดา้น 
     - ประสบการณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
     - ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

 
                     
 

แรงจูงใจดา้นผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบั 
     - ความปลอดภยั 
     - การรับประกนั   
     - บรรจุภณัฑ ์
     - รสชาติ           
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       การเกบ็รวบรวมข้อมูลใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยจดักลุ่มพ้ืนท่ี
ตามการแบ่งกลุ่มการปฏิบติังานของส านักงานเขต จากเขตการปกครองทั้ งหมดน้ี ผูวิ้จยัได้ท าการเลือกเขตท่ีมี
ห้างสรรพสินคา้มา 3-4 เขตของแต่ละกลุ่มแลว้ จึงท าการสุ่มเขตโดยการจบัฉลากของแต่ละกลุ่มโดยเลือกเพียง 1 
เขตรวมทั้งส้ิน 6 เขต ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกห้างสรรพสินคา้ใน
แต่ละเขตมาเขตละ 1 ห้างสรรพสินคา้และใกลแ้หล่งชุมชน วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตวัอยา่งตามช่วงอาย ุ
 การวเิคราะห์ข้อมูลผูวิ้จยัน าขอ้มลูมาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี  
       การค่าความถ่ี (Frequency) โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การประเมินความรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว 
เกณฑก์ารใหร้ะดบัความรู้ท่ีเป็นจริง การประเมินความเหมาะสมของตวัวดัของตวัแปร (Measurement Verification) 
การทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มลูส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการรับประทานผลิตภณัฑอ์าหาร 
เสริมเพ่ือผิวขาว โดยใชค่้าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์
ระหว่างแรงจูงใจและการเรียนรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑก์บัพฤติกรรมการรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว 
ใชว้ิธี Multiple Linear Regression โดยค่า Significance Level ตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 

4.1 ผลการศึกษา  
       ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 420 ราย ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่าง อาย ุ 20 – 25 ปี ช่วงอายุ 26 - 30 ปี ช่วงอาย ุ31 - 35 ปี เป็นจ านวนเท่าๆ กนั มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
76.0 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.8 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47.6 มี
รายไดเ้ฉล่ีย/บาทต่อเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.0 
         ความต้องการในความปลอดภัย ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีความต้องการในเร่ือง การมีตรารับรอง
มาตรฐานจากองคก์ารอาหารและยา(อย.) อนัดบัแรกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 รองลงมามีการแสดงวนั เดือน ปีท่ีผลิต/
หมดอายุบนฉลากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ดา้นความตอ้งการในดา้นการรับประกนั ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในเร่ือง 
การรับคืนผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว เม่ือมีปัญหาจากการผลิต เช่น บรรจุภณัฑมี์รอยแตก รอยฉีดขาด อนัดบั
แรกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 รองลงมามีการรับประกนัเม่ือรับประทานแลว้เกิดอาการแพ ้เช่น ผื่นคนั ผื่นแดงข้ึน ยินดี
คืนเงินเม่ือมีใบรับรองแพทยม์าแสดงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 เป็นความตอ้งการในดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ผูบ้ริโภคมี
ความตอ้งการในเร่ือง บรรจุภณัฑมี์การปิดผนึกเรียบร้อย อนัดบัแรกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 รองลงมา บรรจุภณัฑมี์
ขนาดเหมาะสมในการพกพา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 และความตอ้งการในดา้นรสชาติ ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการใน
เร่ือง เลือกไม่มีรสชาติคาวปลาอนัดบัแรกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 รองลงมา มีรสชาติหลากหลายใหเ้ลือกรับประทาน
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86  
         การเรียนรู้ในดา้นประสบการณ์การรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบั ไม่เห็นผล อนัดบัแรกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.84 รองลงมา มีอาการเวียนศีรษะ 
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มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.70 และการประเมินความรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิว
ขาว ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้จ านวน 341 คน แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความรู้เก่ียวกบั
สารสกดัวิตามินอีช่วยลดเลือนจุดด่างด า, สารสกดัแอล-กลูตา้ไธโอนช่วยผลดัเซลลผ์ิวท าให้ผิวขาวข้ึน, ผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวไม่ใช่ยารักษาโรค, สารสกดัแอล-กลูตา้ไธโอนควรรับประทาน ไม่เกินวนัละ 250 มิลลิกรัม 
และสารสกดัคอลลาเจนสามารถช่วยชะลอความเห่ียวย่นของผิวพรรณ ก่อนการเลือกรับประทานผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมเพ่ือผิวขาวเพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการในการดูแลผิวพรรณ 
         พฤติกรรมลกัษณะนิสยัในการรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบั ลกัษณะนิสัยในการรับประทานอาหารเสริมยี่หอ้เดิมเป็นประจ า อนัดบัแรกมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.53  รองลงมา มีการรับประทานอาหารเสริมเวลาเดิมเป็นประจ ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 และการรับประทาน
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวตามค าแนะน า ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการรับประทานตามเพ่ือน
แนะน า มีแนะน าอนัดบัแรกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 รองลงมา การรับประทานตามพนกังานขายมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.69 
        ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการด้านการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมเพื่อผิวขาว พบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีช่วงอายุท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมรับประทาน
รับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเสริมเพ่ือผิวขาวท่ีแตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 เม่ือทดสอบความ
แตกต่างดว้ย F-test ไดค่้า F เท่ากบั 6.282 และค่า P-Value เท่ากบั 0.002 แสดงใหเ้ห็นว่า อายุท่ีต่างกนั ประกอบดว้ย
ช่วงอายุ 20-25 ปี 26-30ปี 31-35 ปี เม่ือพิจารณาจากด้วยค่าเฉล่ีย  พบว่า อายุดังกล่าว ไม่สมเหตุสมผลกัน 
เน่ืองจากอตัราการเปล่ียนแปลงของรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวตามค าแนะน าไม่ไปในทิศทาง
เดียวกนั คือเพ่ิมข้ึนและลดลง ดงัน้ีคือ 3.63 3.76 และ 3.38 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า อายุมีผลต่อพฤติกรรมดา้น
การรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวตามค าแนะน า มีแนวโนม้รับประทานตาม เพ่ือนแนะน า และพรี
เซ็นเตอร์ท่ีท่านช่ืนชอบ ดงันั้นเราอาจปรับเปล่ียนชดัจูงพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยการโฆษณาตวัผลิตภณัฑแ์ละใช้
เทคนิคแบบปากต่อปากเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
         ผลการทดสอบสมมติฐานการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับ

พฤตกิรรมการรับประทานผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพือ่ผวิขาวตามค าแนะน า สามารถแสดงสมการ Standardized ได ้

Y = 0.010X1  - 0.023X2  + 0.078X3 + 0.046X4 – 0.035X5  + 0.143X6** 

            P-Value (0.854)     (0.676)        (0.168)      (0.371)   (0.473)       (0.003) 

Y หมายถึง Standardized พฤติกรรมการรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวตามค าแนะน า 

X1 หมายถึง ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั (Safety) 

X2 หมายถึง ความตอ้งการดา้นการรับประกนั (Warranty) 

X3 หมายถึง ความตอ้งการดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์(Package) 

X4 หมายถึง ความตอ้งการดา้นรสชาติ (Taste) 

X5 หมายถึง ประสบการณ์ของผู ้บริโภคเก่ียวกับการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว 

(Experience) 
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X6 หมายถึง ความรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว (Knowledge) 

ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test มีค่า  t เท่ากบั 6.906 มีค่า P-Value เท่ากบั 0.000 เม่ือพิจารณาจากค่า t พบว่า

เกิดปัญหาการไม่ครอบคลุมของตวัแปร หรืออาจมีตวัแปรบางตวัหายไป เน่ืองจากค่าคงท่ีอยู่ห่างออกจากค่า 0 มาก

เกินไป อาจเกิดมาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีไม่ชดัเจน มีค่า F-ratio เท่ากบั 2.446 มีค่า P-value เท่ากบั 0.025 ค่า 

Adjust R Square มีค่าเท่ากบั 0.020 แสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจและการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

รับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวตามค าแนะน า ผูบ้ริโภคมีการเรียนรู้ผ่านการแนะน าจากผูอ่ื้น และได้

ความรู้จากผูอ่ื้น จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสนใจการรับประทาน ดงันั้นผูแ้นะน าควรมีความรู้ ความเขา้ใจถึงขอ้ดี 

ขอ้เสียหรือผลประโยชนท่ี์ไดรั้บเม่ือรับประทานผลิตภณัฑ ์
 

4.2 อภิปรายผล 
 

        ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวมีแรงจูงใจดา้นความตอ้งการใหมี้ฉลากจากองคก์ารอาหารและยา (อย.)ท่ีผา่น
การรับรองอย่างถูกตอ้ง มีการระบุไวท่ี้กล่อง ซองหรือบนผลิตภณัฑใ์ห้ชดัเจน และ มีการแสดงวนั เดือน ปีท่ีผลิต/
หมดอายุบนฉลาก ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการใหผู้ผ้ลิตหรือผูข้ายมีการรับคืนหรือเปล่ียนผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิว
ขาว เม่ือมีปัญหาจากการผลิต เช่น บรรจุภณัฑมี์รอยแตก รอยฉีดขาด และเม่ือรับประทานแลว้เกิดอาการแพ ้เช่น ผื่น
คัน ผื่นแดงข้ึน มีใบรับรองมาแสดงทางผูผ้ลิตยินดีคืนเงิน รูปแบบบรรจุภัณฑ์ต้องมีการปิดผนึกเรียบร้อยมี
มาตรฐานและบรรจุภณัฑส์ามารถเปิดปิดใชง้านง่ายข้ึน มีขนาดพกพาสะดวกไปในสถานท่ีต่างๆได ้รสชาติจะเลือก
รับประทานท่ีไม่มีรสชาติคาวปลาจะท าใหรั้บประทานไดง่้ายข้ึน ควรมีรสชาติอร่อย หอม รสชาติหลากหลายเพ่ือ
เป็นแรงจูงใจในการรับประทาน เม่ือรับประทานมีความปลอดภยั และไร้กงัวลต่อร่างกาย ทานไดทุ้กวนั โดยไม่เบ่ือ 
         ประสบการณ์การรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวเห็นผลไดจ้ริง สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการการอยากขาวของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี แต่เม่ือรับประทานสีผิวค่อยๆ เปล่ียนแปลงให้ขาวข้ึน และไม่มี
ผลข้างเคียงในเร่ืองอาการเวียนศีรษะหรือเร่ืองอาการต่างๆ เน่ืองจากเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาโรค เม่ือ
รับประทานไม่ท าให้เกิดอนัตรายต่อร่างกาย จึงท าให้อยากรับประทานผลิตภณัฑต่์อเน่ือง และความรู้เก่ียวกบัสาร
สกดัต่างๆ ผูบ้ริโภคมีความรู้พ้ืนฐานในตวัสารสกดัท่ีท าให้ผิวขาวในดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละตวัจึงท าให้
เลือกรับประทานตวัผลิตภณัฑห์รือสารสกดัท่ีท าใหผ้ิวขาวไดถ้กูตอ้งและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค            
         ความรู้เก่ียวกบัสารสกดัต่างๆ ผูบ้ริโภคมีความรู้พ้ืนฐานในตวัสารสกดัท่ีท าใหผ้ิวขาวในดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่าง
กนัในแต่ละตวัจึงท าให้เลือกรับประทานตวัผลิตภณัฑ์หรือสารสกดัท่ีท าให้ผิวขาวไดถู้กตอ้งและตรงตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ 
       พฤติกรรมดา้นลกัษณะนิสยัในการรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า
เน่ืองจากมีความมัน่ใจในการรับประทานยี่หอ้เดิมเป็นประจ า ซ่ึงเห็นผลท าใหผ้ิวขาวข้ึนจริง มีการนึกถึงและตรงใจ
ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคอาจจะแนะน าหรือเพ่ิมยอดขายให้มากข้ึนโดยใช้วิธีการบอกต่อแบบปากต่อปาก และหาก
ผูบ้ริโภคอยากมีการเปล่ียงแปลงไปรับประทานยี่ห้ออ่ืน ผูผ้ลิตหรือผูข้ายควรผลิตภณัฑใ์หม่ ภายใตย้ี่ห้อเดิม และ
ผูบ้ริโภคมีการรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวเวลาเดิมเป็นประจ า ผลิตภณัฑ์อาจมีการก าหนดให้
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รับประทานตอนเชา้ หรือตอนเยน็ หรือ วนัละ1- 2 คร้ัง หรือตอนทอ้งว่าง หรือรับประทานพร้อมอาหาร ท าใหเ้พ่ิม
ประสิทธิภาพในการท าปฎิริยาต่อร่างกาย สามารถดูดซึมไปใชไ้ดเ้ตม็ท่ี เพ่ือใหอ้าหารเสริมออกฤทธ์ิท าใหผ้ิวขาวข้ึน  
        การรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวตามค าแนะน าของเพ่ือน เม่ือเห็นผลลพัธ์จากเพ่ือนว่าเพ่ือนมี
ผิวขาวข้ึน ก็อยากรับประทานตามเพ่ือนจะสอบถามวา่รับประทานยี่หอ้ใดมาบา้ง ยี่หอ้ไหนรับประทานแลว้เห็นผล 
และผลิตภัณฑ์ท่ีเพ่ือนรับประทานสามารถตอบสนองความต้องการในด้านผิวขาวข้ึนให้แก่ผูบ้ริโภคได้ และ
ผูบ้ริโภคมีการรับประทานตามค าแนะน าตามพนักงานขาย เน่ืองจากพนักงานขายมีความรู้ความเช่ียวชาญใน
ผลิตภณัฑ ์จึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดท้นัที และสามารถแนะน าขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัผิวใน
ดา้นต่างๆใหผู้บ้ริโภคไดดี้กวา่ 
          
4.3ข้อเสนอแนะ 
 

        4.3.1 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัทฤษฎี         
           การศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเร่ืองความตอ้งการดา้นความปลอดภยั ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมี
ความตอ้งการความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดงัเห็นไดจ้ากผูบ้ริโภคตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์มีตรารับรองมาตรฐานจาก
องคก์ารอาหารและยา (อย.) บนฉลาก ซ่ึงความตอ้งการดา้นความปลอดภยั เป็นหน่ึงในทฤษฎีล าดบัขั้นของ Maslow 
ดงันั้นเพ่ือใหมี้ความครอบคลุมทางทฤษฎี จึงควรศึกษาล าดบัขั้นความตอ้งการในดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ความตอ้งการ
ทางกายภาพ, ความต้องการความรัก, ความต้องการการยอมรับ, และความต้องการประสบความส าเร็จเพ่ือให้
งานวิจยัสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
         การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัประสบการณ์ และความรู้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคมี
ประสบการณ์และความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือสารสกดัเป็นอย่างดีในผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว ทั้งน้ี
การศึกษาน้ียงัไม่สามารถบอกระดับความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของผูบ้ริโภคได้ ดังนั้นเพ่ือให้เข้าใจความรู้ของ
ผูบ้ริโภคไดดี้ยิ่งข้ึน จึงควรศึกษาเก่ียวกบัการเรียนรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Learning Theory) เพ่ือเป็นการเรียนรู้ท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงความรู้ หรือตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหา 
         นอกจากน้ีการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมการรับประทานเท่านั้น ทั้งน้ีควรศึกษาในแระเด็นพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคอย่างครอบคลุม ซ่ึงประกอบดว้ย การคน้หา(Searching) การซ้ือ (Using) การประเมินผล (Evaluating) 
การใชส้อยผลิตภณัฑ ์(Disposing) 
         จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและการเรียนรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมการรับประทานผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว คน้พบวา่ มี 11ตวัท่ีไม่มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ อาจเกิดข้ึนจากขอ้ผิดพลาดในการทบทวน

วรรณกรรม ควรปรับเปล่ียนค าถามในแบบสอบถาม และค่าคงท่ี (Constant) มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ แต่ค่า t  ของ

สมการสูงกว่าตวัแปร แสดงวา่ เกิดปัญหาการไม่ครอบคลุมของตวัแปร หรืออาจมีตวัแปรบางตวัหายไป ควรศึกษา

ตวัแปรเพ่ิมเติมเช่น การตดัสินใจซ้ือ,  พฤติกรรมการซ้ือ ,ทศันคติ, การรับรู้ข่าวสาร เพ่ือใหข้อ้มลูสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

      4.3.2 ข้อเสนอแนะผู้ประกอบการ 
       ความปลอดภยัมีส่วนท าใหเ้กิดการตดัสินใจในการเลือกรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวของ 
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ผูบ้ริโภคตอ้งมีเคร่ืองหมายรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) และมีวนัเดือนปีท่ีผลิต หรือวนัหมดอายุ โดย
จะตอ้งมีการระบุไวอ้ย่างชดัเจน และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งจากอย.ไดแ้ละอาจจะมีฉลากอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม
เช่น มอก., Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) เพ่ือเพ่ิมความ
น่าเช่ือถือและปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย 
      ผูบ้ริโภคมีประสบการณ์และความรู้ในการับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวมาก่อน ท าใหผู้บ้ริโภคมี
ความเขา้ใจถึงผลิตภณัฑส์ามารถตดัสินใจรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ควรวางแผน
การตลาดโดยการโฆษณา แจกใบปลิว ใช้เซเลปมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ให้แก่
ผูบ้ริโภค รู้ถึงคุณประโยชนต่์อร่างกาย และเลือกสรรพคุณใหต้รงกบัผิวพรรณได ้ 
     ลกัษณะนิสัยในการรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวยี่หอ้เดิมเป็นประจ า จึงท าให้สามารถวางแผน
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด และจดักิจกรรมกระชับ
ความสัมพนัธ์เพ่ือใหลู้กคา้มีการภกัดีต่อตราสินคา้ การรับประทานตามเพ่ือนแนะน า ควรจะใชวิ้ธีการโฆษณาแบบ
ปากต่อปากแก่ผูบ้ริโภคเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ และรับประทานตามพรีเซ็นเตอร์ท่ีท่านช่ืนชอบ เป็นการส่งเสริม
ทางการตลาด โดยใชพ้รีเซ็นเตอร์โปรโมทผลิตภณัฑใ์ห ้เพราะผูบ้ริโภคชอบท าตามจะไดดู้ดีเหมือนพรีเซ็นเตอร์ซ่ึง
จะเพ่ิมยอดขายไดม้ากข้ึน 
 4.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
          ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือและรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวระหว่างเพศหญิงและ
เพศชาย ซ่ึงอาจจะเห็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทั้ง 2 แตกต่างกนัออกไป และปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมยอดขายต่อไปได ้
         ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในตวัแปรดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับประทานผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมเพ่ือผิวขาว เช่น ปัจจยัท่ีมีความส าคัญต่อการตดัสินใจรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว เช่น 
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
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Customer segmentation of anti-aging facial treatments in Bangkok by using the 
Marketing Mix (4Ps)  

ปวณีา คัง1และ ฐิติกานท์ สัจจะบุตร2 

Praweena Kang and Thitikan Satchabut 
  

บทคดัย่อ 
               การศึกษาน้ี มี จุดประสงค์ เพ่ื อการแบ่งกลุ่มผู ้ใช้ เค ร่ืองส าอางชะลอวัยส าห รับผิวหน้า ใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด โดยผูวิ้จยัมีความตอ้งการท่ีจะเร่ิมตน้ท าธุรกิจเก่ียวกบั
เคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ในอนาคต โดยศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคจากปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดในการพิจารณาเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้เป็นหลกั และการศึกษาเพ่ิมเติมพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (6W1H) กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชเ้คร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร อาย ุ30-60 ปี 
จ านวน 204 คน โดยใชแ้บบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชเ้คร่ือง
ส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 Harder กลุ่มท่ี 2 Special และ
กลุ่มท่ี 3 Normal  
 
ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม, เคร่ืองส าอางชะลอวัย, ผู้บริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

Abstract 
              This study aims to Customer segmentation of anti-aging facial treatments in Bangkok by using the 
Marketing Mix (4Ps). Researcher want to start a business anti-aging facial treatments in the future. The main of 
theory for study Customer Segmentation is Marketing Mix (4Ps) in consider purchasing anti-aging Cosmetic 
facial and add the theory Customer Behavior (6W1H). Sample in this study are Consumer using Aging Cosmetics 
204 people live in Bangkok, and aged between 30-60 years old. The instrument of the study is questionnaires 
technique analyzing by using SPSS program. The results showed that consumer be categorized 3 group: Group 1 
“Harder”, Group 2 “Special” and Group 3 “Normal.” 
Keywords: Segmentation, Aging Cosmetics, Customer, Marketing Mix, Customer Behavior 
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1. บทน า 

 

            การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัมีความตอ้งการท่ีจะเร่ิมตน้ท าธุรกิจเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับ
ผิวหนา้ในอนาคต ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัท่ีผูวิ้จยัตอ้งท าการศึกษาหาโอกาสช่องทางในการท าธุรกิจ การแข่งขนั
ของธุรกิจในอุสาหกรรมเดียวกนั ความต้องการของผูบ้ริโภคและความต้องการของตลาดเพ่ือท่ีจะท าให้ผูว้ิจัย
สามารถเร่ิมตน้ผลิตผลิตภณัฑใ์ห้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และความตอ้งการของตลาดได ้อีกทั้งยงัตอ้ง
ศึกษาท าความเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบัน ซ่ึงจะน าไปสู่การใช้เคร่ืองมือทางการตลาดและการ
ออกแบบเคร่ืองมือทางการตลาดใหเ้หมาะสม จากขอ้มลูท่ีไดจ้าก ศูนยก์ารคา้ระหวา่งประเทศ มหาลยัหอการคา้ไทย 
พบวา่มูลค่าการน าเขา้เคร่ืองส าอางของไทย ช่วงปี 2543-2554 ตลาดเคร่ืองส าอางประเทศไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.60 
และมูลค่าการส่งออกเคร่ืองส าอางของไทย ช่วงปี 2543-2554 ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางไทยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10.74 (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2554) ท าให้ผูวิ้จัยได้มองเห็นถึงโอกาสช่องทางในการท าธุรกิจ
เคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้วา่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดใ้นอนาคต และมีขอ้มูลท่ีช่วยสนบัสนุนอีกทาง
หน่ึง คือ จากการสัมภาษณ์ คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางไทย กล่าวว่า มูลค่าตลาด
เคร่ืองส าอางของไทยในปัจจุบนัอยู่ท่ี 2.5 แสนลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของ GDP ประเทศ ในมุมมองของการ
เปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ประเทศไทยถือไดว้่าเป็นอนัดบั 1 ของกลุ่มประเทศอาเซียน เน่ืองจากประเทศไทย
เป็นฐานการผลิตเคร่ืองส าอางท่ีส าคัญให้กบัทั่วโลกท าให้อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางไทยมีความเข็งแกร่งและ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (รายการตอบโจทย ์SME,รายการโทรทศัน)์ และรวมไปถึงขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ คุณพยุง
ศกัด์ิ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางสามารถแบ่ง
สัดส่วนของผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางออกเป็น อุตสาหกรรมขนาดย่อมร้อยละ 75 ขนาดกลางร้อยละ 20 และขนาดใหญ่
ร้อยละ 5 มีมลูค่าการขายรวมในตลาดรวม 100,000 ลา้นบาทต่อปี โดยแบ่งเป็นมูลค่าการขายรวมภายในประเทศราว 
40,000 ลา้นบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าการขายรวมในตลาด และมูลค่ารวมการส่งออกราว 60,000 ลา้น
บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 60 ของมลูค่าการขายรวมในตลาด (ไทยแลนด ์บิสสิเนสเพจเจส, 2557) นอกจากน้ีผูวิ้จยัยงั
ไดศึ้กษาถึงส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์ความงามและการแข่งขันในอุตสาหกรรมความงาม โดยได้ข้อมูลมาจาก
สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางไทย ของบริษทั ลอรีอลั ปารีส ประเทศไทย จ ากดั(L’Oreal) พบวา่ ตลาดกินแคร์และเมค
อพัในประเทศไทยเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน มีขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นว่าผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางชะลอวยัจดัอยู่
ในกลุ่มของกินแคร์ดูแลผิวหนา้ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดถึงร้อยละ 68 มีมูลค่าทางการตลาดถึง 35,752 
ลา้นบาท นอกจากน้ียงัพบว่าในธุรกิจเคร่ืองส าอางเดียวกนันั้นยงัมีการแข่งขนักนัทั้งในดา้นผลิตภณัฑ ์และในดา้น
อุตสาหกรรม อีกดว้ย (สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางไทย, 2557)  
          ดว้ยเหตุปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหธุ้รกิจเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ท่ีผูวิ้จยัสนใจมีการแข่งขนัท่ี
สูง ไดแ้ก่ การแข่งขนัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการหลายรายในเมืองไทยพยายามท่ีจะผลิตผลิตภณัฑใ์หห้ลากหลาย
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความแตกต่างการแข่งขนันวตักรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ 
หรือแมก้ระทัง่การแข่งขนัทางดา้นเคร่ืองมือทางการตลาด เพ่ือท่ีจะครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
รวมไปถึงการแข่งขนัท่ีมีผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่แลว้ท าให้ผูป้ระกอบการ
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รายใหม่ต้องมีการวางแผนมากยิ่งข้ึน ดังนั้ นกลยุทธ์ทางการตลาดจึงถูกน ามาใช้กันหลากหลายในวงการ
เคร่ืองส าอาง และรวมถึงเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ท่ีผูว้ิจยัสนใจ เพ่ือใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ โฆษณา
ผลิตภณัฑ ์และเพ่ือส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ ์เช่นการส่งขอ้ความทางมือถือ (SMS) เพ่ือแจง้ข่าวสารกิจกรรม หรือ
แจง้ให้ลูกคา้มารับตวัอย่างผลิตภณัฑซ้ึ์งไดรั้บการตอบรับท่ีดีกว่าการส่งเมลโ์ดยตรง (Direct mail) ท่ีปัจจุบนัลูกคา้
บางกลุ่มยงัมองว่าเป็นเมลข์ยะ  (Junk mail) และไม่ไดรั้บการสนใจ หรือบางคร้ังขอ้มูลผลิตภณัฑถ์ูกบิดเบือนท าให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บข่าวสารท่ีผิดแปลกไป หรือเกิดจากการใช้สินคา้แลว้ไม่พึงพอใจ ท าให้ผูบ้ริโภคมีการเลือกซ้ือท่ี
ละเอียดมากข้ึน โดยเฉพาะเคร่ืองส าอางประเภทชะลอวยัซ้ึงมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง    (รุ่งธรรม แซ่โอว้,2553) ส่งผล
ใหผู้วิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชเ้คร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีช่วยในการแบ่งกลุ่มลกูคา้ใหช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน และเป็นประโยชนส์ าหรับผูวิ้จยัเอง 

  

วตัถุประสงค์ 
1.เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการพิจารณาเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับ
ผิวหนา้ 
2.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชเ้คร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้น ส่วน
ประสมทางการตลาด 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.ผลการวิจยัสามารถน ามาวางแผนเตรียมการพฒันาดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
การส่งเสริมการตลาดเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเร่ิมตน้ธุรกิจของผูวิ้จยัเอง 
2.ผลการวิจยัสามารถช่วยใหผู้วิ้จยัสามารถออกแบบส่วนประสมทางการตลาดท่ีตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้
เฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
 

            ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81) ไดก้ล่าววา่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด
ท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอในแกกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เคร่ือมือดังต่อไปน้ี 
ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ท้องตลาดเพ่ือนความสนใจ การจดัหา การใช้หรือการบริโภคท่ี
สามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ Armstrong and Kotler (2009: 616) ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผิสไดแ้ละสัมผสั
ไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้ายผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ 
การก าหนดกลยุทธ์ด้วยผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค านึงถึงปัจจัยต่อไปน้ี ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product 
Differentiation) หรือความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผล
ผลิตภณัฑ ์(Product component) เช่น ประโยชนพ้ื์นฐาน รูปลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ การก าหนด



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1466  
 

ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) กลยุทธ์กบัส่วนประสม
ผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑท์ั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพ่ือให้ไดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ ์หรือ 
บริการคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป Armstrong and Kotler (2009: 616) 
 

2.2 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
 
           ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ไดก้ล่าวไวว้่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer 
Behavior) เป็นการคน้ควา้หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคโดยจะใชค้ าถามช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือคน้หาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W1H ซ่ึงประกอบ
ไปด้วย (1)ใครบ้างอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 4 ดา้น คือ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์ 
(2)ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือใหท้ราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจาก
ผลิตภณัฑ ์(Object) คือตอ้งการคุณสมบติัหรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์(Product component) (3)ท าไมผูบ้ริโภค
จึงได้ตัดสินใจซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือต้องการทราบวัตถุประสงค์ในการซ้ือ 
(Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพ่ือสนองความตอ้งการดา้นร่างกายและดา้นจิตวิทยา (4)ใครบา้งมีส่วนร่วมในการ
ตัด สินใจซ้ื อ  (Who participates in the buying) เป็นค าถาม เพ่ื อต้องการทราบ ถึงบทบาทของก ลุ่ม ต่ างๆ 
(Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ยผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ
และผูใ้ช ้(5)ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ 
(Occasions) เช่น ซ้ือช่วงเดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวนั ซ้ือในโอกาส
พิเศษ หรือเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ (6)ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือตอ้งการ
ทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเช่น หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เกต หรือร้านขายของช า เป็น
ตน้ (7)ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือตอ้งการทราบขั้นตอนในการตดัสินใจ
ซ้ือ (Operations) ซ่ึงประกอบดว้ยการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินในซ้ือ และ
ความรู้สึกหลงัการซ้ือ หรือท่ีเรียกวา่กระบวนการตดัสินใจนั้นเอง 
 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัผวิและเคร่ืองส าอาง Anti-Aging 
        เศรษฐวฒัน์ อตัถากร, ดิษฐพงศ์ สัตตบงกช และมนสัวี ศิวะสินางกลู (2546: 18-24)   กล่าวว่า ความรู้เบ้ืองตน้
ของผิวประกอบไปดว้ย ชั้นผิว ประเภทของผิว ลกัษณะปัญหาของผิวหน้าแต่ละประเภท สีผิว และผิวสวยเป็น
อย่างไร ดงัต่อไปน้ี ช้ันของผิว มีทั้งหมด 3 ขั้น ไดแ้ก่ (1)ผิวชั้นนอก หรือ ท่ีเรียกกนัว่าชั้นหนงัก าพร้า (Epidermis) 
ชั้นผิวน้ีจะสามารถบอกไดว้่าผิวมีสุขภาพดีมากนอ้ยเพียงไร (2)หนงัแท ้องค์ประกอบใหญ่ของชั้นน้ีคือคอลลาเจน 
(Collagen) และเส้นใยอีลาสติก (Elastin) ซ่ึงสัมพันธ์กับความเต่งตึงและรอยเห่ียวย่นตามวยั (3)ชั้นใต้ผิวหนัง 
ประกอบดว้ยไขมนัและไฟเบอร์เป็นหลกั ท าหนา้ท่ีรับแรงกระแทก สะสมพลงังาน ประเภทของผิวหน้าและปัญหา
ผวิหน้าโดยแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ (1)ผิวปกติผิวมีความยืดหยุน่สูงจึงมกัไม่มีปัญหา (2) ผิวแหง้มกัมีร้ิวรอย
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ก่อนวยั โดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตา (3)ผิวมนัเกิดปัญหาสิวหรือสิวเส้ียนไดง่้ายเน่ืองจากน ้ามนัจะหลัง่ออกมามากรู
ขุนขนขยายตวั (4)ผิวผสมบริเวณทีโชนตอ้งดูแลแบบผิวมนั และบริเวณแกม้ตอ้งดูแลแบบผิวแห้ง (5)ผิวบอบบาง
แพง่้ายมกัพบว่าเกิดจากหลงัใชเ้คร่ืองส าอางหรือใชย้าทาบางชนิด แต่ในรายท่ีเป็นมากอาจมีผื่นแดง คนั หรือเกิด
รอยไหม ้ การเปลี่ยนแปลงของผิวในแต่ละช่วงวัย Aging พบว่า ช่วงอายุ 30-60 ปี เป็นช่วงวยัท่ีพบความเส่ือมของ
สภาพผิวมากข้ึน เป็นร้ิวรอยบริเวณหนา้ผาก หางตา และแถวมุมปากจะเร่ิมตก ซ่ึงชดัข้ึนตามวยัท่ีเพ่ิมดงันั้นในช่วง
วยัน้ีจึงตอ้งไดรั้บการบ ารุง 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

          ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชเ้คร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอาย ุ
30-60 ปี (เพราะมีผิวหนา้เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปตามอายุวยั Anti-Aging ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นบทท่ี 2) ซ่ึงมีจ านวน
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 5,686,252 ลา้นคน (ศูนยข์อ้มลูกรุงเทพมหานคร, 2556)           
            ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้าราง Krejcie and Morgan (1970) พบว่า ขนาดกลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยั
ในคร้ังน้ีมีจ านวน 384 คน มีค่าคลาดเคล่ือน ±5% ความเช่ือมัน่ท่ี 95% แต่เน่ืองดว้ยผูวิ้จยัมีขอ้จ ากดัดา้นของเวลา 
การเดินทาง และงบประมาณ ผูวิ้จัยจึงขอลดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเหลือเพียง 204 คน ดังนั้นจะส่งผลให้การ
ประมาณการค่าสัดส่วนต่างๆของประชากร มีค่าความคลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึน ±6.93% โดยมีค่าความเช่ือมัน่ท่ี95% ซ่ึง
จ านวนกลุ่มดงักล่าวไดผ้า่นเง่ือนไขในการวิเคราะห์ขอ้มลูสถิติ Cluster Analysis 
            การเก็บรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) ไดร้ายช่ือ
เขต ดังน้ี  (1)เขตราชเทวี  (2)เขตคลองเตย (3)เขตประเวศ (4)เขตลาดพร้าว (5)เขตบางแค (6)เขตตล่ิงชัน            
ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกตวัอย่างแบบสุ่ม Random Sampling โดยท าการสุ่มเลือกสถานท่ีท่ีจะไปเก็บขอ้มูลโดยผูวิ้จยั
เลือกสุ่มสถานท่ีท่ีจะเก็บขอ้มูลเป็นห้างสรรพสินคา้ เน่ืองจากเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลิตภณัฑห์ลากหลาย
ยี่ห้อครอบบคลุมในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รายช่ือห้างสรรพสินค้า ดังน้ี (1)เซ็นเตอร์วนั (2)ดิเอ็มโพเรียม              
(3)โรบินสันซีคอนสแควร์ (4)เทสโกโ้ลตสัรามอินทรา (5)เทสโกโ้ลตสัเพชรเกษม (6)ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เกตบรม
ราชชนนีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะมีการเก็บในวนัและเวลาท่ีแตกต่างกนัเพ่ือใหไ้ดค้วามหลากหลายของผูต้อบ
แบบสอบถาม ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 แสดงวนั เวลา สถานท่ี และจ านวนการเกบ็แบบสอบถาม 

วนัท่ี รายช่ือเขต สถานท่ี จ านวน
(คน) 

เวลาการเก็บ/จ านวน (คน) 

11.00-20.00น. 
15 พ.ย. 57 ราชเทว ี เซ็นเตอร์วนั 34 17 
17 พ.ย. 57 ” ”  17 
27 พ.ย. 57 เขตคลองเตย ดิเอม็โพเรียม 34 17 
29 พ.ย. 57 ” ”  17 
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5  ธ.ค. 57 เขตประเวศ โรบินสันซีคอนสแควร์ 34 17 
8  ธ.ค. 57 ” ”  17 
10 ธ.ค. 57 เขตลาดพร้าว เทสโกโ้ลตสัรามอินทรา 34 17 
11 ธ.ค. 57 ” ”  17 
22 ธ.ค. 57 เขตบางแค เทสโกโ้ลตสัเพชรเกษม 34 17 
23 ธ.ค. 57 ” ”  17 
27 ธ.ค 57 เขตตล่ิงชนั ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต

บรมราชชนนี 
34 17 

28 ธ.ค 57 ” ”  17 
รวม   204 204 

 
           การวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบไปดว้ย การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยการหาความถ่ี และค่าร้อยละ หา
จ านวนกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมดว้ยเคร่ืองมือ Cluster Analysis ใชว้ิธี Hierarchical Cluster Analysis โดยใชปั้จจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีผูใ้ชเ้คร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้พิจารณาเลือกซ้ือในการวิเคราะห์ การเลือกจ านวน
กลุ่ม ดูท่ีเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง Coefficient เลือกใชจ้ านวนกลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นการเปล่ียนแปลงอย่างมาก
เม่ือเทียบกับการยุบรวมในขั้นอ่ืนๆ จากนั้นใช้วิธี partitioning ในการจ าแนกส่ิงต่างๆลงในกลุ่มท่ีต้องการโดย
เลือกใช ้k – means ในการก าหนดจุดเร่ิมตน้และจดัขอ้มูลแต่ละกลุ่มรายการลงแต่ละกลุ่ม จากนั้นตั้งช่ือกลุ่มและ
อธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มยอ่ย วิธี One Way ANOVA เลือกใช ้
F-Test ในค าถามท่ีมีระดบันยัส าคญั sig < 0.05 น ามาสร้างแผนภาพ เพ่ือดูความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดของ
ผูใ้ชเ้คร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ (Segment) พร้อมตั้งช่ือเรียกในแต่ละกลุ่ม อีกทั้งวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหน้า โดยค่า Chi-
square ท่ีระดบันยัส าคญั sig < 0.05   
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       กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม” ดงัน้ี 
ประชากรท่ีจะศึกษา                                                              ประชากรกลุ่มยอ่ย 

                                                

 
      

 
                                                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
           จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูวิ้จยัสามารถน าผลการวิเคราะห์นั้นมาสรุปไดต้ามวตัถุประสงค์ในขอ้แรก คือ 
เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการพิจารณาเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ 
ผลสรุปเป็นดงัน้ี ผูบ้ริโภคพิจารณาเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ มีส่วนผสมวิ
ตามนั E การรับรองความปลอดภยั ผ่าน อย. มีฉลากบอก วนั/เดือน/ปี ท่ีผลิต มีกล่ินแบบดั้งเดิม ไม่ผสมกล่ินหอม 
และมีบรรจุภณัฑ์หีบห่อ ดา้นราคา  ไดแ้ก่ ราคาท่ีหลากหลาย ปริมาณท่ีหลากหลาย การให้ส่วนลดกบัลูกคา้เม่ือ
สมคัรเป็นสมาชิก ดา้นช่องทางจดัการจดัจ าหน่าย มีหนา้ร้านเป็นของตวัเอง มีขายในบูธหา้งสรรพสินคา้ และมีขาย
ในร้านคา้เคร่ืองส าอางทัว่ไป และดา้นส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ การแจกสินคา้ทดลองใชฟ้รี และการมีผูเ้ช่ียวชาญใหค้ าแนะน า 
            นอกจากผูวิ้จยัทราบถึงองคป์ระกอบส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการพิจารณาเลือก
ซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอส าหรับผิวหนา้แลว้ผูวิ้จยัยงัพบว่าในการแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็นกลุ่มย่อยนั้นในผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มย่อยท่ีมีการพิจารณาเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับ
ผิวหนา้ท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย สามารถน าผลการวิเคราะห์มาสรุปไดต้ามวตัถุประสงคใ์นขอ้ท่ีสองโดยมีวตัถุประสงค์
คือ เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชเ้คร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัดา้น ส่วน

ผูใ้ชเ้ครือ่งส าอางชะลอวยั

ส าหรบัผวิหน้าในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 

 

กลุ่มที ่1       กลุ่มที ่2 

 

กลุ่มที ่3       ... 
 

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

ระดบัความคิดเห็น ไดแ้ก่ 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2.ดา้นราคา 

3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4.ดา้นส่งเสริมการตลาด 
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ประสมทางการตลาดสามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างของผูใ้ชเ้คร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ออกเป็น 3 กลุ่ม ตาม
ทฤษฎีการแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) และการแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Means เป็นการแบ่งกลุ่มท่ีมี
ความเหมาะสมแลว้เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มยอ่ย และสะดวกในหารบริหาร 
          กลุ่มท่ี 1 Harder มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหน้า แต่จะเน้นให้ความส าคญัใน 3 เร่ืองหลกัๆ ไดแ้ก่ 
เคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ท่ีมีขายในบูธห้างสรรพสินคา้มากท่ีสุด รองลงมามีขายในหนา้ร้านของตวัเอง 
และมีผูเ้ช่ียวชาญใหค้ าแนะน า  
         กลุ่มท่ี 2 Special มีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 มีความสนใจและให้ความส าคญัของส่วนผสมทาง
การตลาดในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหน้า เน้นในบางเร่ือง เรียงตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี 
เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้เพราะมีการแจกสินคา้ทดลองใชฟ้รี มีส่วนผสมของวิตามิน E  และให้
ส่วนลดกบัลกูคา้เม่ือสมคัรเป็นสมาชิก  
           กลุ่มท่ี 3 Normal มีจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 51 ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัของส่วนผสมทางการตลาดใน
การพิจารณาเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ในทุกองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด 
 

5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

            จาผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ผูวิ้จยัสามารถล าดบัความส าคญัในการเลือกกลุ่มเป้าหมายส าหรับการเร่ิมตน้ธุรกิจ
ในอนาคตไดว้่า กลุ่มเป้าหมายแรกท่ีมีความน่าสนใจน่าลงทุน คือ กลุ่มท่ี 3 Normal รองลงมา คือ กลุ่มท่ี 2 Special 
และกลุ่มท่ี 1 Harder ตามล าดบั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลช่วยใหผู้วิ้จยัสามารถน ามาวางแผนเตรียมการดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเร่ิมตน้ธุรกิจของผูวิ้จยั
เองในอนาคตได ้และยงัสามารถช่วยให้ผูวิ้จยัออกแบบส่วนประสมทางการตลาดท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ดงัน้ี 
          กลุ่มท่ีน่าสนใจอนัดบัแรก กลุ่มท่ี 3 Normal จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งน้ีมีจ านวนมากท่ีสุดในทั้งหมดของกลุ่ม
ตวัอย่างและส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการพิจารณาเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยั
ส าหรับผิวหนา้มากท่ีสุดในทุกองคป์ระกอบ ดงัน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ หากดูจากขอ้มูลวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอย่างพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 30-35ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 
25,000 บาท ใน การเร่ิมตน้ธุรกิจในอนาคตจึงควรเนน้ในเร่ืองของส่วนประสมทางการตลาดท่ีตรงต่อความตอ้งการ
ในเพศหญิงมากยิ่งข้ึน ไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหน้าท่ีช่วยรักษาแกปั้ญหา
ผิวหนา้ของผูห้ญิงส่วนใหญ่ ท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการพิจารณาเลือกซ้ือนั้นคือ ผลิตภณัฑค์วรมีส่วนผสมวิตามิน E มีการ
ออกบูธแสดงผลิตภณัฑเ์พ่ือแนะน าสินคา้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีเจาะจงเฉพาะกลุ่ม จากคุณสมบติัและวตัถุประสงคท่ี์
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่พิจารณาเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัคือ ผลิตภณัฑมี์คุณสมบติัเพ่ิมความขาวกระจ่างใส และมี
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพ่ือความอ่อนเยาว ์ดงันั้นธุรกิจควรให้ความส าคญัโดยออกแบบใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณสมบติั
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ดงักล่าว รวมทั้งจดัโปโมชนัท่ีน่าดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค และผลิตภณัฑธุ์รกิจควรเนน้ในเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคใช้
พิจาณาเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยั ดงัต่อไปน้ี (1)มีส่วนผสมของวิตามิน E (2)มีการรับรองความปลอดภยัผ่าน 
อย. (3)มีฉลากบอก วนั/เดือน/ปี ท่ีผลิต (4)มีกล่ินแบบดั้งเดิมไม่ผสมกล่ินหอม (5)มีบรรจุภณัฑ์หีบห่อ ด้านราคา 
หากดูจากขอ้มูลการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ัง
ในการซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ 501-1,000 บาท มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 25,000 บาท การด าเนิน
ธุรกิจควรตั้ งราคาท่ีผูบ้ริโภคสามารถจ่ายไหว ราคาไม่ควรเกินก าลงัของผูบ้ริโภคท่ีมี ควรเพ่ิมทางเลือกให้กับ
ผูบ้ริโภคให้มีราคาท่ีหลากหลาย ปริมาณท่ีหลากหลาย ราคาท่ีตั้ งควรออกแบบให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ ้มค่าไม่แพง
จนเกินไป ไดแ้ก่ การขายผลิตภณัฑ์แบบราคาขายส่ง ราคาปลีก หรือราคาขายแยก เพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดเ้ห็นความ
แตกต่างดา้นราคา และความคุม้ค่า อีกทั้งธุรกิจจดัใหมี้การสมคัรเป็นสมาชิกของทางร้านเพ่ือใหสิ้ทธิพิเศษในเร่ือง
ราคา ส่วนลด เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภค และดา้นราคาธุรกิจควรเนน้ในเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคใชพิ้จาณาเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางชะลอวยั ดงัน้ี (1)ราคาท่ีหลากหลาก (2)ปริมาณท่ีหลากหลาย (3)มีราคาถูกกว่าเม่ือเทียบกบัยี่ห้ออ่ืน
(4)ใหส่้วนลดกบัลูกคา้เม่ือจ่ายเป็นเงินสด (5)ใหส่้วนลดกบัลกูคา้เม่ือสมคัรเป็นสมาชิก ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
จากขอ้มูลการวิเคราะห์ลกัษณะทั่วไปของพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พิจารณาเลือกสถานท่ีซ้ือ
เคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้บ่อยท่ีสุด คือ ร้านคา้เฉพาะ เช่น บูธ วตัสัน มีวิธีการช าระเงินซ้ือเคร่ืองส าอาง
ชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ โดยจ่ายเงินสด หากลูกคา้มีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอ
วยัส าหรับผิวหนา้ ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการรับขอ้มูลข่าวสารผ่าน เวบ็ไซน์ การด าเนินการทางธุรกิจควรเนน้การ
จ าหน่ายสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้ไดส้ะดวก ไดแ้ก่ร้านคา้เฉพาะ และรวมถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายทาง
ออนไลน์ท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึง จดัโปโมชันส่วนลดกบัผูบ้ริโภคท่ีจ่ายเป็นเงินสดเพ่ือดึงดูดความสนในให้
ผูบ้ริโภคสามารถทดลองซ้ือสินคา้หรือซ้ือสินคา้ไดม้ากข้ึน และช่องทางการจดัจ าหน่ายธุรกิจควรเน้นในเร่ืองท่ี
ผูบ้ริโภคใชพิ้จาณาเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยั ดงัน้ี (1)มีขายในบูธหา้งสรรพสินคา้ (2)มีขายในร้านเคร่ืองส าอาง
ทัว่ไป ด้านส่งเสริมการตลาด ในการเร่ิมตน้ธุรกิจในอนาคตควรเนน้ออกแบบดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยั ดงัน้ี หากดูจากขอ้มูลการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการ
เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้โดยมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยั
ส าหรับผิวหนา้ การด าเนินธุรกิจควรเนน้ใหผ้ลิตภณัฑมี์ผูเ้ช่ียวชาญใหค้ าแนะน าเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์
และความปลอดภยัให้กบัผูบ้ริโภคอีกทั้งเป็นการยืนยนัใหผู้บ้ริโภคสามารถมัน่ใจไดว้่าผลิตภณัฑใ์ชแ้ลว้ปลอดภยั 
ธุรกิจควรด าเนินการจดักิจกรรมให้ผูบ้ริโภคไดส้ามารถทดลองใช้สินคา้ไดฟ้รีอีทั้ งมีเอกสารส่ือสิงพิมพ์ท่ีบอก
รายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละคุณสมบติัของผลิตภณัฑร์วมถึงโปรโมชัน่ต่างๆท่ีจะเป็นการดึงดูดให้ผูบ้ริโภค
สนใจน าไปสู่การพิจาณาเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ และดา้นส่งเสริมการตลาดธุรกิจควรเนน้ใน
เร่ืองท่ีผูบ้ริโภคใชพิ้จาณาเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยั ดงัน้ี (1)มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ (2)มีการ
แจกสินคา้ทดลองใชฟ้รี (3)มีผูเ้ช่ียวชาญใหค้ าแนะน า 
          กลุ่มท่ีน่าสนใจอนัดบัสอง กลุ่มท่ี 2 Special จะเห็นไดว้า่กลุ่มน้ีใหค้วามส าคญัของส่วนผสมทางการตลาดใน
การเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ไม่เป็นไปตามลกัษณะกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 3  แต่เนน้ให้ความส าคญั
ในบางองค์ประกอบ การเร่ิมตน้ธุรกิจควรเน้น ด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีส่วนผสมของวิตามิน E ดา้นราคา คือ ให้
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ส่วนลดกบัลูกคา้เม่ือสมคัรเป็นสมาชิก ดา้นส่งเสริมการตลาด คือ แจกสินคา้ทดลองใชฟ้รี ควรเนน้ในเร่ืองของการ
ท าการตลาดตามท่ีลูกคา้สนใจและลูกใหค้วามส าคญัส่งผลต่อการตดัสินใจท่ีกล่าวขา้งตน้ และจดักิจกรรมใหลู้กคา้
ไดมี้ส่วนร่วมเพ่ือลุน้รับชุดผลิตภณัฑเ์พ่ือทดลองใชฟ้รี เป็นการดึงดูด กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจในผลิตภณัฑ์
และตราสินคา้ ส่งเสริมให้มีการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ น าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆท่ีมีส่วนผสมของ
วิตามิน E เขม้ขน้มากกว่าเดิมเพ่ือสร้างโอกาสในการเป็นทางเลือกหากผูบ้ริโภคมีการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง จดัท าบตัรสมาชิกและส่วนลดให้กบัลูกคา้เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมีตอ้งการเก่ียวกบั
เคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้มากข้ึน 
          และกลุ่มท่ีน่าสนใจอนัดบัสาม กลุ่มท่ี 1 Harder กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มใหค้วามส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
ในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหน้าน้อยท่ีสุดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด เม่ือเปรียบเทียบกบั กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 การเร่ิมตน้ธุรกิจใน
อนาคตควรจะเน้นให้ความส าคัญใน 3 เร่ืองหลักๆ ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ ขายในบูธห้าง
สรรพสินคา้รองลงมา ขายในหน้าร้านของตวัเอง และดา้นส่งเสริมการตลาด คือ มีผูเ้ช่ียวชาญให้ค าแนะน า การ
เร่ิมตน้ธุรกิจในอนาคตจึงควรเนน้ในเร่ืองของความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ เสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้ 
โดยน าเสนอสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพมีการรับรองความปลอดภยัผา่น อย. และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคในความ
ปลอดภยั อีกทั้งยงัส่งเสริมการตลาดใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือเขา้รับค าแนะน าปรึกษาปัญหาผิวหนา้
กบัผูเ้ช่ียวชาญไดโ้ดยขอ้มูลหรือค าปรึกษาท่ีใหก้บัผูบ้ริโภคจะช่วยให้ผูบ้ริโภคเลง็เห็นถึงปัญหาผิวหนา้แลว้ส่งผล
ก่อใหเ้กิดความตอ้งการในการรักษาจนน าไปสู่การพิจารณาเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหนา้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 
           1.ขยายขอบเขตในการศึกษาให้กวา้งข้ึนเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีในประเทศไทย และเพ่ือให้ทราบถึงความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายในแต่ละพ้ืนท่ี 
          2.ควรท าการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการพิจารณาเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางชะลอวยัส าหรับผิวหน้าอยู่เสมอ เพ่ือท าให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และ
สามารถน ามาปรับใชใ้หเ้กิดโอกาสทางธุรกิจ 
          3.การใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือวิเคราะห์มีขอ้จ ากดับางประการในการวิเคราะห์ 
ควรมีวิธีการแบบอ่ืนช่วยในการเก็บขอ้มูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคร่วมดว้ย เช่น การสัมภาษณ์ การ
สงัเกตพฤติกรรมจากกลอ้งวงจรปิด การท าการทดลองจ าลองสถานการณ์ เป็นตน้ 
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การศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผู้ซ้ือเคร่ืองประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผู้ซ้ือ
เคร่ืองประดบัผมไปใช้ โดยใช้ปัจจยัด้านความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาด ใน

ตลาดส าเพง็ เขตสัมพนัธวงศ์ 
Exploring the difference between business consumers' and end consumers' 

needs toward the marketing mix (4P) when purchasing hair accessories: the 
case study of Sampeng Market in Samphanthawong, Bangkok. 

วรนาถ สาธิตนิมิต1และ ดร.พนัธิตรา ปัทมานนท์2 

WoranartSathitnimit and Dr.Pantitra Putamanonda 
 

 

บทคดัย่อ 
               การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคน้หาปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ี
สามารถใชใ้นการจ าแนกกลุ่ม ผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการ
วิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็ขอ้มลูมาศึกษา ตวัแปรส าคญั
ท่ีใชจ้ าแนกผูซ้ื้อไปขายและผูซ้ื้อไปใชไ้ด ้คือสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑส์วยงาม, สินคา้ท่ีตอ้งซ้ือ12ช้ินข้ึนไป, สินคา้มา
ใหม่, สินคา้ท่ีน าเขา้จากประเทศจีน และผูท่ี้ซ้ือไปใชต้อ้งการการมีเวบ็ไซต(์Website)ใหดู้และสัง่ซ้ือสินคา้ 
 
ค าส าคัญ: เคร่ืองประดับผม, ตลาดส าเพง็, ส่วนประสมทางการตลาด 
 

Abstract 
               The purpose of this research is to find out about the different of needs toward the marketing mix (4P) 
between consumers that purchase hair accessories to resell and those that purchase to use themselves.  It also 
aims to It also aims to identify factors that can distinguish these two types of customer apart by using 
Discriminant Analysis.   A total of 200 respondents were selected through random sampling, at the end, the 
following results were sought:Factors that can separate resell customer and end customers are product that are in 
a beautiful package, able to purchase in dozen, new and from China, need website where they go in to see and 
purchase. 
Keywords: hair accessories, Sampeng Market, marketing mix 
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1. บทน า 
ธุรกิจคา้ส่งเคร่ืองประดบัผมในตลาดส าเพง็มีร้านคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้เก่ียวกบัเคร่ืองประดบัผมเป็นจ านวนมาก ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงและมีแนวโนม้ท่ีจะสูงเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีไดก้ าไรสูง เพราะสินคา้ท่ี
น ามาจ าหน่ายไดส่้งตรงมาจากโรงงานผูผ้ลิตหรือน าเขา้มาจากประเทศจีนท่ีมีก าลงัการผลิตท่ีสูงจึงท าใหมี้ตน้ทุนท่ี
ถกู ตลาดส าเพง็เป็นศูนยร์วมของการคา้ส่งสินคา้ ลกูคา้ส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่ีน้ีจะซ้ือสินคา้แลว้น าไปขายต่ออีกที
ลกัษณะของสินคา้จะเป็นสินคา้ท่ีน ามาประดบัผม เช่น ก๊ิบหนีบผม ก๊ิบติดผม ก๊ิบเสียบผม หนงัยางรัดผม ยางรัดผม 
ผา้ผูกผม ท่ีคาดผม ฯลฯ ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีผูห้ญิงส่วนใหญ่ช่ืนชอบและมีไวป้ระดับผมไม่น้อยไปกว่าเส้ือผา้และ
รองเทา้ ลกัษณะของลูกคา้ท่ีมาซ้ือเคร่ืองประดบัผมท่ีตลาดส าเพง็ จะเป็นลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ไปขาย เช่น ซ้ือสินคา้ไป
แลว้น าสินคา้ไปขายปลีก หรือ ซ้ือสินคา้ไปแลว้น าสินคา้ไปขายส่ง และ ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ไปใช ้เช่น ซ้ือสินคา้ไป
แลว้น าสินคา้ไปใชเ้อง หรือ ซ้ือสินคา้ไปแลว้น าสินคา้ไปแจก สภาพการแข่งขนัในธุรกิจคา้ส่งเคร่ืองประดบัผมเร่ิม
มีการแข่งขันท่ีสูงมากข้ึนและมีแนวโน้มท่ีจะสูงมากข้ึนเร่ือยๆเน่ืองจากมีนักลงทุนจากประเทศจีนมีเงินทุนท่ี
มากกวา่และมีตน้ทุนของสินคา้ท่ีถกูกวา่ท่ีมาประกอบธุรกิจดว้ยท าใหมี้การแข่งขนัในดา้นราคาสูงมาก  
ร้านธนพร ก๊ิฟช้อป ไดเ้ปิดด าเนินการตั้งแต่ปี 1999 เพ่ือประกอบธุรกิจคา้ส่งสินคา้เคร่ืองประดับในย่านส าเพ็ง 
สินคา้หลกัท่ีน ามาจ าหน่าย คือ สินคา้เคร่ืองประดบัผม ลูกคา้หลกั จะเป็นลูกคา้ท่ีมีร้านคา้ส่งอยู่ตามต่างจงัหวดั ขอ้
ไดเ้ปรียบของทางร้านก็คือมีสินคา้ท่ีราคาถูกสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืนๆได ้แต่ยงัขาดการบริหารการจดัการ
สินคา้คงคลงั การระบายสินคา้ 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือมีสินคา้คงคลงัมากจนเกินไปจนท าใหเ้กิดสินคา้คงคา้งเป็นจ านวนมากเน่ืองจากตอ้งสั่งสินคา้ใน
ปริมาณมากๆถึงจะไดร้าคาถกูและสินคา้ประเภทแฟชัน่เป็นสินคา้ท่ีมาเร็วไปเร็ว ท าใหสู้ญเสียโอกาสท่ีจะน าเงินไป
ลงทุนสินคา้ตวัอ่ืนๆซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าสินคา้ท่ีทางร้านสั่งมาขายไม่ตรงตามความตอ้งการต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น
สินคา้บางรายการทางร้านสัง่มาเป็นจ านวนมากโดยหวงัว่าจะเป็นท่ีสนใจต่อผูท่ี้จะซ้ือไปขายแต่มีแค่คนท่ีซ้ือไปใชท่ี้
เป็นกลุ่มท่ีซ้ือไปเท่านั้นดงันั้นผูศึ้กษาจึงคิดว่าหากไม่ไดรั้บการแกไ้ขก็จะท าใหมี้สินคา้คงคา้งไวเ้ป็นเวลานานท าให้
สูญเสียเงินเป็นจ านวนมาก 
ผูวิ้จยัมีความตั้งใจจะน าทฤษฎีพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค พฤติกรรมของผูซ้ื้อภาคธุรกิจและทฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาดมาช่วยแกปั้ญหาใหก้บัธุรกิจเพ่ือใหผู้วิ้จยัไดท้ราบถึงความตอ้งการทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ของผูซ้ื้อสินคา้ในแต่ละกลุ่มว่ามีความตอ้งการแบบไหนเพ่ือจะไดป้รับปรุงและพฒันาในเร่ืองการขายสินคา้ การตั้ง
ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ทั้งสองประเภทอย่างมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการระบายสินคา้คงคา้งใหร้วดเร็วยิ่งข้ึนหรือแมก้ระทัง่การสั่งสินคา้ตวัใหม่ๆใหต้รงตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ท่ีส าคญัคือไม่มีสินคา้คงคลงัมากจนเกินความจ าเป็น 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่ม ผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผู ้
ซ้ือเคร่ืองประดบัผมไปใช ้
2.เพ่ือค้นหาปัจจัยด้านความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถใช้ในการจ าแนกกลุ่ม ผู ้ซ้ือ
เคร่ืองประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปใช ้
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม ผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปใช ้ โดยใช้
ปัจจยัดา้น ความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดกรณีศึกษา เคร่ืองประดบัผมไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา มีดงัน้ี 
ทฤษฎีส่วนปะสมทางการตลาด 
Dr. Philip Kotler (2546:24) ไดใ้หค้วามหมายต่อส่วนประสมทางการตลาด ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีควบคุม
ได ้ สามารถผสมผสานกนัใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมายเพ่ือ
สร้างความตอ้งการของผลิตภณัฑห์รือบริการของกิจการ ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ(์Product) ราคา(Price) ช่องทางจดัจ าหน่าย(Place) และ การส่งเสริมการขาย(Promotion) หรือท่ีเรียกกนัวา่ 
4P 
ARMSTRONG&KOTLER(2552)ไดก้ล่าวถึง1.ผลติภัณฑ์(Product)ไวว้า่สินคา้และบริการท่ีน าเสนอไปยงัตลาด
เป้าหมาย เพ่ือใหเ้กิดความตอ้งการ ความสนใจ ผลิตภณัฑ ์หมายถึงส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้ ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้
เช่น รถยนต ์ คอมพิวเตอร์ หนงัยางรัดผม กระจก เป็นตน้ ส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ เช่น บริการสอนหนงัสือ บริการสระ
วา่ยน ้า บริการซ่อมท่อประปา ร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ 
การตดัสินใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีจะตอ้งตดัสินใจมี 3 ระดบั ไดแ้ก่ การตดัสินใจในระดบัตวัผลิตภณัฑ ์ , ใน
ระดบัสายผลิตภณัฑ ์ , ระดบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์ในการท าศึกษาคร้ังน้ีจะหยิบยกมาแต่ การตดัสินใจในระดบัตวั
ผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
การตดัสินใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการในระดบัตวัผลิตภณัฑ ์ โดยจะเก่ียวกบั คุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์ฉลาก และบริการเสริม 
คุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละบริการ คือ การผลิตหรือพฒันาสินคา้และบริการ แลว้น าเสนอประโยชนข์องสินคา้
และบริการนั้นใหแ้ก่ลกูคา้ ประโยชนข์องสินคา้และบริการนั้นจะถูกส่งมอบไปสู่ลกูคา้โดยผา่น คุณภาพ 
คุณลกัษณะ รูปแบบและการออกแบบสินคา้และบริการ 
คุณภาพ เป็นตวัวดัความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีดีท่ีสุดของสินคา้นั้น คุณภาพมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัคุณค่าและ
ความพึงพอใจท่ีจะเกิดข้ึนในใจลกูคา้ หากมองในความหมายท่ีแคบลงไปอีก คุณภาพ คือ สินคา้ท่ีไม่มีขอ้บกพร่องมี
ความสมบูรณ์แบบในตวัสินคา้คุม้ค่ากบัราคาในสายตาของลกูคา้ 
คุณลกัษณะ คือ การน าประโยชนก์ารใชง้านของสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ได ้ คุณลกัษณะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้าง
ความแตกต่างของสินคา้ในการแข่งขนักบัคู่แข่ง สร้างสรรคล์กัษณะและประโยชนใ์ชส้อย ใหโ้ดนใจลูกคา้ได ้
รูปแบบและการออกแบบสินคา้และบริการ สามารถสร้างคุณค่าใหก้บัลกูคา้ การออกแบบมีความหมายกวา้งกวา่
รูปแบบของสินคา้ รูปแบบเป็นส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจลูกคา้ แต่รูปแบบท่ีดึงดูดนั้น ไม่ไดห้มายความวา่สินคา้และ
บริการจะท างานไดดี้ ซ่ึงการออกแบบจะตรงกนัขา้มกนั คือ การออกแบบท่ีดีจะใหป้ระโยชนแ์ก่ลกูคา้ทั้งในดา้นการ
ใชง้านท่ีดีและรูปแบบท่ีสวยงามเป็นทั้งสองอยา่งพร้อมๆกนั 
ตราสินคา้ เป็นเคร่ืองมือช่วยในการแยกแยะความแตกต่างระหวา่งสินคา้ในเร่ืองของคุณภาพและความน่าเช่ือถือของ
ตวัสินคา้ท่ีลกูคา้เปรียบเทียบ หากเราสร้างสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพตราสินคา้จะเป็นตวัแทนในการจดจ าของ
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ลกูคา้และในฐานะของผูข้ายสินคา้และบริการจะไดรั้บการคุม้ครองทางกฎหมายจากการเป็นเจา้ของตราสินคา้ถา้ได้
ท าการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ ถา้ไม่ท าการจดทะเบียนผูข้ายอาจถกูละเมิดลิขสิทธ์ิได ้
บรรจุภณัฑ ์ตั้งแต่ดัง่เดิมบรรจุภณัฑมี์ไวแ้ค่ปกป้องหรือบรรจุผลิตภณัฑ ์แต่ในปัจจุบนั บรรจุภณัฑมี์ความส าคญัเพ่ิม
มากข้ึนจนกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั การเพ่ิมข้ึนของคู่แข่งท่ีมากข้ึน ลว้นเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดการพฒันาหีบห่อบรรจุ
ภณัฑเ์พ่ือช่วยงานขายมากข้ึน เป็นการสร้างความสนใจใหก้บัลกูคา้ท่ีพบเห็น การออกแบบหรือเปล่ียนแปลงบรรจุ
ภณัฑท่ี์ดีจะช่วยเพ่ิมยอดขายเพ่ิมปริมาณการขายเหนือคู่แข่งได ้
บริการหลงัการขายหรือบริการเสริมเป็นส่ิงส าคญัท่ีลกูคา้ตอ้งการหลงัการซ้ือสินคา้ ส่ิงแรกท่ีจะตอ้งปฏิบติัก่อนท่ีจะ
ใหบ้ริการเสริมแก่ลกูคา้ คือ ผูข้ายจะตอ้งท าการส ารวจความตอ้งการของลกูคา้ เพ่ือรับรู้ความตอ้งการของลกูคา้ท่ี
แทจ้ริง และสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆใหก้ลบัลกูคา้ได ้ และถา้ผูข้ายสามารถสร้างบริการเสริมท่ีดี กจ็ะส่งผลต่อ
ผูข้ายเอง 
ARMSTRONG &KOTLER(2552)2.ราคา(Price)ในความหมายแคบ คือ จ านวนเงินท่ีก าหนดข้ึนมาในตวัสินคา้
และบริการ 
ส่วนความหมายกวา้งอาจจะหมายถึง จ านวนทั้งหมดของสินคา้ท่ีลกูคา้ยอมจ่าย เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงตวัสินคา้หรือบริการ 
ราคาเป็นเพียงส่ิงเดียวเท่านั้นของส่วนประสมทางการตลาดท่ีท าใหเ้กิดรายได ้ เพราะปัจจยัดา้นอ่ืนๆเป็นเพียงตวั
แสดงตน้ทุน ราคาเป็นตวัท่ียืดหยุน่ไดม้ากท่ีสุดเพราะสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็วต่างจากผลิตภณัฑแ์ละ
ช่องทางจดัจ าหน่าย ท่ียากต่อการเปล่ียนแปลง ราคาน่าจะเป็นปัญหาแรกๆท่ีผูข้ายตอ้งเจอก่อน 
ARMSTRONG & KOTLER(2552)3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place)เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการส่งมอบคุณค่า
ใหลู้กคา้ สมาชิกช่องทางแต่ละรายและแต่ละระดบัมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ การออกแบบช่องทาง
การตลาดจะเร่ิมตน้ท่ีการหาวา่ อะไรท่ีลกูคา้กลุ่มเป้าหมายตอ้งการจากช่องทางนั้น ลกูคา้ตอ้งการซ้ือจากสถานท่ี
ใกล้ๆ  หรือ ลูกคา้เตม็ใจท่ีจะเดินทางไกลไปซ้ือในท่ีท่ีเป็นศูนยก์ลาง หรือช่องทางอ่ืนๆ ดงันั้นการส่งมอบท่ีรวดเร็ว
ข้ึน การเลือกสรรท่ีหลากหลาย การใหบ้ริการ ท่ีเพ่ิมข้ึน จะท าใหร้ะดบัการใหบ้ริการของช่องทางการตลาดนั้น
เพ่ิมข้ึนดว้ย 
ARMSTRONG &KOTLER(2552)4.การส่งเสริมการตลาด(Promotion)ประกอบดว้ย การโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย การขายโดยบุคคล ประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง ท่ีผูข้ายใชใ้นการส่ือสารคุณค่าของสินคา้และบริการ และ
สร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  ความหมายของ 5 ประเภท อธิบายไดด้งัน้ี 
การโฆษณา คือ การส่ือสารท่ีไม่ไดใ้ชค้นน าเสนอ เป็นการส่ือสารเก่ียวกบัแนวคิดของสินคา้และบริการ โดยมี
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการส่ือสาร เช่น โทรทศัน ์โทรศพัท ์วิทย ุส่ือส่ิงพิมพ ์ป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ต และอ่ืนๆ 
การส่งเสริมการขาย คือ ตวัช่วยส่งเสริมหรือตวักระตุน้การตดัสินใจซ้ือในระยะเวลาสั้นๆ เช่น การใหสิ้ทธิ
ประโยชน ์การแลกซ้ือ 
การขายโดยบุคคล คือ การน าเสนอสินคา้แบบตวัต่อตวั เป็นตวัท่ีช่วยในเร่ืองการขายการใหร้ายละเอียดและการ
สร้างความสมัพนัธ์ต่อลูกคา้ 
การประชาสมัพนัธ์ คือ การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี  ช่วยรองรับการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือ
ข่าวลือ 
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การตลาดทางตรง คือ การพดูคุยกบัลกูคา้โดยตรงท่ีเป็นเป้าหมาย มีผลท าใหไ้ดรั้บการตอบรับอยา่งรวดเร็ว ช่วยท า
ใหผู้ข้ายกบัลกูคา้มีความสมัพนัธ์ไดใ้นระยะเวลานาน การตลาดทางตรงเป็นการติดต่อลกูคา้ ทางจดหมาย อีเมล ์
อินเตอร์เน็ต โทรทศัน ์และอ่ืนๆ 
สรุป การส่ือสารทางการตลาดเป็นเคร่ืองท่ีใชใ้นการส่ือสารตวัสินคา้เพ่ือใหผู้ซ้ื้อไดรู้้จกัคุณค่าของตวัสินคา้ ใน
ขณะเดียวกนั ผูข้ายตอ้งค านึงถึง ส่วนประสมทางการตลาดอ่ืนๆดว้ย เพราะส่วนประสมทางการตลาดอ่ืนๆนั้น
สามารถส่ือสารบางอยา่งใหก้บัลกูคา้ได ้ แมว้า่การส่งเสริมการตลาดจะเป็นตวัหลกัในการท ากิจกรรมส่ือสารเพ่ือให้
ลกูคา้คา้รู้จกัในตวัคุณค่าของสินคา้ แต่องคป์ระกอบทุกอยา่งในส่วนผสมทางการตลาดจะตอ้งสมัพนัธ์กนั เพ่ือให้
เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ตลาดผูบ้ริโภคและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
ARMSTRONG & KOTLER(2552) พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคขั้น
สุดทา้ย ไดแ้ก่ บุคคล ท่ีซ้ือสินคา้และบริการเพ่ือมาบริโภคส่วนตวั ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยเหล่าน้ีเราเรียกวา่ ตลาด
ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคทัว่โลกมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ในแง่ของ อาย ุรายได ้การศึกษา และ รสนิยม นอกจากน้ีผูบ้ริโภค
เหล่าน้ียงัซ้ือสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ทุกวนับริษทัใหญ่ๆส่วนมากนั้นจะท าการศึกษาการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งละเอียด เพ่ือใหท้ราบวา่ ผูบ้ริโภคจะซ้ืออะไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ือเท่าไร ซ้ือเม่ือไร และ
ท าไมถึงซ้ือ แต่การท่ีจะเรียนรู้ถึงสาเหตุของพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นไม่ใชเ้ร่ืองง่ายๆ เพราะส่ิงนั้นอยูใ่น
ความรู้สึกภายในใจของผูบ้ริโภค 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ 
ARMSTRONG &KOTLER(2552) อิทธิผลท่ีมีผลกระทบต่อผูซ้ื้อ และผูบ้ริโภคมีกระบวนการตดัสินใจซ้ืออยา่งไร 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มลู การ
ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ผูข้ายควรศึกษาใหล้ะเอียดในทุก 5 ขั้นตอน 
เพราะทั้งหมดคือกระบวนการของการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ แต่การซ้ือท่ีเป็นประจ าทุกวนั ผูบ้ริโภคอาจ
ขา้มขั้นการคน้หาขอ้มลูและประเมินผลทางเลือกไป 
ความพึงพอใจของลูกคา้นั้นเป็นส่ิงส าคญั ในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีก่อใหเ้กิดก าไรและเกบ็เก่ียวคุณค่าจากลูกคา้ 
เม่ือลูกคา้พึงพอใจกจ็ะซ้ือสินคา้ซ ้ า จะบอกลกัษณะสินคา้ในทางท่ีดีใหผู้อ่ื้นรับรู้ จะใหค้วามสนใจในตราสินคา้
คู่แข่งนอ้ยลง และอาจซ้ือสินคา้ประเภทอ่ืนจากตราสินคา้ของเราอีกดว้ย ส่วนผูบ้ริโภคท่ีไม่พึงพอใจในสินคา้จะมี
การตอบสนองท่ีแตกต่างเม่ือไดย้ินเร่ืองแย่ๆ  กจ็ะท าลายทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ไดท้นัที ดงันั้นผูข้าย
ควรจะวดัระดบัความพึงพอใจของลกูคา้อยา่งต่อเน่ือง และใหล้กูคา้สามารถร้องเรียนได ้ เพ่ือใหเ้ราไดรู้้ขอ้ดีขอ้เสีย
จากความรู้สึกลูกคา้ท่ีใชสิ้นคา้ของเรา 
ตลาดธุรกิจและพฤติกรรมของผูซ้ื้อภาคธุรกิจ 
ARMSTRONG & KOTLER(2552) พฤติกรรมของผูซ้ื้อภาคธุรกิจ หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือขององคก์รต่างๆท่ีซ้ือ
สินคา้และบริการ มาเพ่ือใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ เพ่ือขาย เพ่ือเช่า เพ่ือเป็นวตัถุดิบ และยงัรวมถึง พฤติกรรม
ของผูค้า้ปลีกและคา้ส่ง เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงก าไร ในกระบวนการซ้ือของภาคธุรกิจนั้น ผูซ้ื้อภาคธุรกิจจะเป็นผูก้  าหนด
สินคา้และบริการท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นองคก์รของตน เม่ือก าหนดสินคา้และบริการแลว้ก็จะท าการ คน้หา ประเมินผล 
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และเลือกผูจ้  าหน่ายปัจจยัการผลิต นกัการตลาดแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ (Business to Business: B2B) ตอ้งท าความเขา้ใจ
ตลาดธุรกิจ และพฤติกรรมผูซ้ื้อภาคธุรกิจ จะคลา้ยกบัธุรกิจท่ีขายสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อคนสุดทา้ย ผูข้ายตอ้งการสร้าง
ความสมัพนัธ์เพ่ือก่อใหเ้กิดก าไรกบัลกูคา้ภาคธุรกิจ โดยการสร้างคุณค่าของลกูคา้ใหเ้หนือกวา่คู่แข่ง 
ตลาดธุรกิจ มีขนาดใหญ่มาก ในความเป็นจริงตลาดธุรกิจมีค่ามากกวา่ตลาดผูบ้ริโภคมาก และบางประการตลาด
ธุรกิจจะมีความคลา้ยกบัตลาดผูบ้ริโภค เพราะ ทั้งสองตลาดมีความเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้มีบทบาทในการซ้ือและท าการ
ตดัสินใจเพ่ือสนองความตอ้งการ แต่ความแตกต่างของตลาดธุรกิจ หลกัๆเลยจะเป็น โครงสร้างของตลาดและอุป
สงค ์ลกัษณะของหน่วยการซ้ือ และประเภทของการตดัสินใจ รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีเก่ียวขอ้ง 
โครงสร้างของตลาดและอุปสงค ์ นกัการตลาดภาคธุรกิจจะเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีมีขนาดใหญ่กวา่แต่มีจ านวนผูซ้ื้อ
นอ้ยกวา่ตลาดผูบ้ริโภค ตลาดธุรกิจรายใหญ่ มีผูซ้ื้อเพียง 2-3 รายเท่านั้นจากสดัส่วนการซ้ือทั้งหมด และ
นอกเหนือจากน้ี อุปสงคภ์าคธุรกิจ จดัเป็นอุปสงคสื์บเน่ือง หมายถึง อุปสงคใ์นสินคา้ธุรกิจท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
ความตอ้งการของสินคา้อุปโภคบริโภคอีกต่อหน่ึง ดงันั้น นกัการตลาดแบบ B2B บางคร้ังควรส่งเสริมผลิตภณัฑ์
ของตนใหก้บัผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยโดยตรง เพ่ือเพ่ิมความตอ้งการซ้ือในภาคธุรกิจ  
ประการสุดทา้ย ตลาดภาคธุรกิจจะมีอุปสงคท่ี์มีลกัษณะผนัผวน ความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการของภาคธุรกิจมี
แนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลงและรวดเร็วมาก การเพ่ิมข้ึนของความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคเพียงเลก็นอ้ย กอ็าจท าให้
เกิดการเพ่ิมข้ึนของอุปสงคภ์าคธุรกิจได ้
ลกัษณะของหน่วยการซ้ือ การซ้ือของภาคธุรกิจจะมีผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือท่ีมากวา่ภาคของผูบ้ริโภค 
และจะมีการซ้ืออยา่งเป็นระบบ ยิ่งการซ้ือมีความซบัซอ้นมากข้ึนเพียงใด ยิ่งมีแนวโนม้ท่ีจะมีคนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจมากข้ึน กลุ่มท่ีจะตดัติดใจซ้ือมกัจะมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิค และผูบ้ริหารระดบัสูง 
กระบวนการการซ้ือภาคธุรกิจ 
กระบวนการซ้ือภาคธุรกิจจะมีทั้งหมด 8 ขั้นตอนดงัน้ี การรับรู้ปัญหาการก าหนดรายละเอียดความตอ้งการของ
ผลิตภณัฑก์ารก าหนดคุณสมบติัผลิตภณัฑก์ารคน้หาผูจ้  าหน่ายปัจจยัการผลิตการพิจารณาขอ้เสนอการขายการ
คดัเลือกผูจ้  าหน่ายปัจจยัการผลิตการก าหนดคุณสมบติัส าหรับการซ้ือเป็นประจ าการตรวจสอบผลการปฏิบติังาน
ภาคธุรกิจผูซ้ื้อแบบ “งานใหม่” จะตอ้งผา่นกระบวนการซ้ือทั้งหมด ส่วนผูซ้ื้อท่ีซ้ือซ ้าในลกัษณะปรับปรุงหรือซ้ือ
ซ ้าแบบเดิมอาจจะขา้มขั้นตอนบา้ง 
สรุปกระบวนการซ้ือภาคธุรกิจท่ีแทจ้ริงนั้นจะมีความซบัซอ้นมาก ในการซ้ือนั้นอาจมีการขา้มขั้นตอนไดถ้า้เป็นการ
ซ้ือซ ้า แต่ละองคก์รอาจจะมีกระบวนการคิดท่ีไม่เหมือนกนั และในแต่ละสถานการณ์จะมีการซ้ือท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
ขององคก์รเช่นกนั 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปใช ้และ กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปขาย ในตลาดส า
เพง็ ซ่ึงไม่สามารถระบุจ านวนท่ีแน่นอนไดเ้น่ืองจากไม่มีการจดบนัทึกหรือจดัเก็บขอ้มูลไวอ้ย่างเป็นทางการท าให้
ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ทั้งน้ีหากอิงจากจ านวนประชากรส้ินปี2556ในกรุงเทพมหานครซ่ึงมีประชากรจ านวน 
5,686,252(แหล่งขอ้มูล: ส านกัทะเบียนกลางกรมการปกครองปี2556)เราสามารถประมาณจ านวนกลุ่มตวัอย่างได้
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โดยเทียบตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970)มีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดับ ±5%
ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี95% จากการเปิดตารางไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 
384 คน แต่เน่ืองจากขอ้ก าจดัในดา้นเวลา จึงมีความประสงคท์ าการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน มีผล
ใหร้ะดบัความคลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึนเป็น ±6.93% เน่ืองจากลดขนาดกลุ่มตวัอย่างลง ซ่ึงจ านวนกลุ่มตวัอย่างน้ีไดผ้่าน
เง่ือนไขในกาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ คือจ านวนกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนมากกว่า 5 เท่าของจ านวน
ค าถามท่ีจะใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด (40 ค าถาม) นอกจากน้ีในแต่ละกลุ่มยอ่ยมีกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 
20 คนและมีมากกวา่จ านวนค าถามท่ีใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมดอยา่งนอ้ย 1 คน 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาผา่นเง่ือนไขตามท่ีก าหนดของเคร่ืองมือทุกประการ โดยท่ีมาของเง่ือนไขขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างส าหรับเคร่ืองมือน้ีได้น ามาจากHair, 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. 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั ความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด ของผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปขาย และ ผูซ้ื้อ
เคร่ืองประดบัผมไปใช ้โดยผูศึ้กษาเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ซ่ึงมีการเขียน
รายละเอียดเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบสอบถามก่อนท่ีจะเก็บขอ้มลูจริง โดยจะมีการเกบ็ขอ้มลูในเดือนธนัวาคม 
ปี 2557 
ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบโควตา้โดยจะเก็บ
ขอ้มูลของกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปขาย จ านวน 100 คน และ กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัไปใช ้จ านวน 100 คน 
และจะเป็นการแจกและเก็บดว้ยตนเอง หรือให้พ่อคา้แม่คา้ท่ีรู้จกักนัเป็นผูแ้จกและเก็บแบบสอบถามดว้ย วิธีการ
แจกกจ็ะแจกลกูคา้ท่ีมาซ้ือเคร่ืองประดบัผมท่ีร้าน หรือลกูคา้ท่ีเดินดูสินคา้ในบริเวณตลาดส าเพง็ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูศึ้กษาจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติใน
การวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
1.ใชส้ถิติเชิงพรรณาเพ่ือการน าเสนอถึงลกัษณะของขอ้มูลท่ีไดม้าโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้และภูมิล าเนา 
     2.การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) เพ่ือแสดงผลการประเมินความถกูตอ้งของสมการเสน้ตรงท่ี
ใชแ้บ่งกลุ่มคน 2 กลุ่ม ท่ีมีความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
     3.การวิเคราะห์เก่ียวกบัระดับความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองประดับผม 2 กลุ่มโดยทดสอบผ่านการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในท่ีน้ีตวัแปรตน้เชิงลกัษณะตามกรอบแนวคิด คือปัจจยั
เชิงลกัษณะ คือ กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปใช ้และ กลุ่มผูซ้ื้อไปเคร่ืองประดบัผมไปขาย 
     4.ค่าสัมประสิทธ์ิในการจ าแนกตวัแปรซ่ึงสถิติหลายอย่างท่ีช่วยในการตดัสินใจไดคื้อค่า Sig. ค่า Canonical 
Correlation และค่า Wilk’s Lambda ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามเชิงปริมาณ 34 ขอ้ท่ีใชว้ดัความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปใช ้โดยใช้
ปัจจยัดา้น ความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดกรณีศึกษาเคร่ืองประดบัผมในตลาดส าเพง็ เขตสัมพนัธวงศก์
รุงเทพมหานคร โดยเทคนิคการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ในการวิเคราะห์หาดชันีจ าแนกกลุ่ม
ตวัช้ีวดัทั้งหมดซ่ึงผลของการวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยการเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นเพศหญิงร้อยละ 77 เป็นเพศชายร้อยละ 23 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 20-30 ปี ร้อยละ 45 จบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 46.5 มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 40 มีรายไดต่้อเดือน
ในช่วง 15,000-30,000 บาท ร้อยละ 39 และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 66 โดยท่ีปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลในการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อไปขายกบักลุ่มผูซ้ื้อไปใชท่ี้แตกต่างกนั คือ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
ช่วงอายุ โดย กลุ่มผูซ้ื้อไปขายส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตวั อายุ
ประมาณ20-40ปี และกลุ่มผูซ้ื้อไปใชส่้วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 
อายปุระมาณ20-30ปีโดยผลของการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 
     จากการศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมพบว่าในดา้นความ
ตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของทั้ง2กลุ่มนั้นมีความตอ้งการดา้นผลิตภณัฑท่ี์คงทนแขง็แรง (ค่าเฉล่ีย4.36) 
, มีความแปลกใหม่ (ค่าเฉล่ีย4.28) , มีความสะดวกในการใช ้(ค่าเฉล่ีย4.27), เป็นสินคา้มาใหม่ (ค่าเฉล่ีย4.21)ความ
ตอ้งการดา้นราคานั้นใหค้วามส าคญัในเร่ืองของ ราคามีความเหมาะสมกบัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย4.48), มีราคาถูก (ค่าเฉล่ีย
4.42) , มีติดป้ายราคาอย่างชดัเจน (ค่าเฉล่ีย4.39) , มีระดบัราคาสินคา้เช่นซ้ือ1ช้ินไดร้าคา100บาท/ช้ินซ้ือ3ช้ินได้
ราคา90บาท/ช้ิน (ค่าเฉล่ีย4.15) ความตอ้งการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีทางเดินสะดวกสบายในการเลือกซ้ือ
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย4.35), ความรวดเร็วในการส่งมอบสินคา้ (ค่าเฉล่ีย4.30) , มีสินคา้เคร่ืองประดบัผมหลายประเภทให้
เลือก (ค่าเฉล่ีย4.30) , การวางสินค้าหยิบจบัได้สะดวก (ค่าเฉล่ีย4.27) ส่วนความตอ้งการด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดนั้นทั้ง2กลุ่มใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการมีสินคา้ใหท้ดลองก่อนซ้ือ (ค่าเฉล่ีย4.05), การซ้ือ10แพ๊คแถม1
แพค๊ (ค่าเฉล่ีย4.05) , การมีป้ายแนะน าสินคา้ยอดนิยม(ค่าเฉล่ีย3.98) , การมีแคตตาลอคสินคา้ใหดู้ (ค่าเฉล่ีย3.97) 
     จากการค้นหาปัจจัยด้านความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถใช้ในการจ าแนกกลุ่ม ผูซ้ื้อ
เคร่ืองประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปใช ้พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ืองของ สินคา้ท่ีมี
บรรจุภัณฑ์สวยงาม สินคา้ท่ีตอ้งซ้ือ12ช้ินข้ึนไป สินค้ามาใหม่ สินค้าท่ีน าเขา้จากประเทศจีน โดยท่ีปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีทางดา้นกลุ่มผูซ้ื้อไปขายมีความตอ้งการท่ีมากกว่า ส่วนกลุ่มผูซ้ื้อไปใชมี้ความตอ้งการน้อยกว่า
และ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองของ การมีเวบ็ไซต์(Website)ให้ดูและสั่งซ้ือสินคา้ ในส่วนน้ีกลุ่มผู ้
ซ้ือไปใช้มีความต้องการมากกว่า ส่วนกลุ่มผูซ้ื้อไปขายมีความต้องการท่ีน้อยกว่า ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าส่ิงท่ีมี
ความส าคญัท่ีจะจ าแนกความแตกต่างของผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไดดี้ควรจะให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์และ
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

5.  สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาปัจจัยด้านความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อเคร่ืองประดับผมในตลาดส าเพ็ง 
เขตสมัพนัธวงศก์รุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าประเดน็ในเร่ืองของ สินคา้มาใหม่ กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมทั้ง
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2กลุ่มมีความตอ้งการสินคา้มาใหม่เป็นอย่างมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปขายตอ้งการแฟชัน่
ใหม่ๆเทรนด์ใหม่ๆเพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดขายและผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปใช้อาจจะตอ้งการเพ่ือเป็นผูน้ าเทรนด ์
สอดคลอ้งกบั ศกัด์ิ เกตุหิรัญ (2547) ท่ีศึกษาเร่ือง การเปิดรับข่าวสารและพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของไทย : 
ศึกษาเฉพาะวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจะสนใจเปิดรับข่าวสารรายการ
สินคา้ออกใหม่ จากการจดัวางเส้ือผา้หน้าร้านและการตกแต่งหน้าร้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสินคา้ประเภทแฟชั่น
อย่างเส้ือผา้และเคร่ืองประดบัผมมีความตอ้งการแฟชัน่สินคา้ใหม่ๆและเทรนดสิ์นคา้ใหม่ๆอยู่เสมอ ประเด็นต่อมา
ในเร่ืองของ ราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัสินคา้กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมมีความตอ้งการเป็นอย่างมากทั้ง2กลุ่ม ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณค่าและเหมาะสมกบัราคาโดยท่ีไม่ไดส้นใจว่าสินคา้จะมี
ราคาถูกหรือแพงแต่ผูซ้ื้อรับรู้ถึงคุณค่าท่ีดีของสินค้านั้นเป็นหลกั สอดคลอ้งกับ ARMSTRONG & KOTLER 
(2552) ท่ีกล่าวว่า การก าหนดราคาโดยอา้งอิงคุณค่า ผูข้ายจะท าการประเมินความตอ้งการและรับรู้คุณค่าของผูซ้ื้อ 
จากนั้นจึงก าหนดราคา โดยใชก้ารรับรู้คุณค่าของลูกคา้เป็นหลกั คุณค่าและราคาท่ีตั้งไวน้ั้นเป็นส่ิงท่ีน ามาใชใ้นการ
ตดัสินใจว่าควรจะมีตน้ทุนในดา้นใดบา้ง “คุณค่าท่ีดี” ไม่ไดห้มายถึง “ราคาต ่าเสมอไป” ซ่ึงยงัสอดคลอ้งกบั วรา
รัตน ์ตาดม่วง (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความตอ้งการซ้ือเคร่ืองประดบัเงินในถนนขา้วสาร 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ราคาของสินคา้มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผู ้
ซ้ือเคร่ืองประดบัไม่ไดค้าดหวงัว่าราคาสินคา้จะถูกหรือแพงแต่ผูซ้ื้อคาดหวงัถึงประสิทธิภาพของสินคา้ท่ีเหมาะสม
กบัราคานั้น 
จากการค้นหาปัจจัยด้านความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถใช้ในการจ าแนกกลุ่ม ผูซ้ื้อ
เคร่ืองประดบัผมไปขาย กบักลุ่ม ผูซ้ื้อเคร่ืองประดับผมไปใช้ ผลการวิจยัพบว่า สินคา้ท่ีมีบรรจุภัณฑ์สวยงาม
ทางด้านกลุ่มผูซ้ื้อไปขายมีความต้องการท่ีมากกว่า ส่วนกลุ่มผูซ้ื้อไปใช้มีความต้องการน้อยกว่า ทั้ งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปขายอาจตอ้งการบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความสวยงามเพ่ือดึงดูดความสนใจกบัผูซ้ื้อแลว้
เป็นการเพ่ิมยอดขาย ส่วนผูซ้ื้อเคร่ืองประดับผมไปใช้อาจจะให้ความส าคัญท่ีน้อยกว่าเพราะผูซ้ื้ออาจจะให้
ความส าคญัในเร่ืองของผลิตภณัฑข์า้งในมากกวา่เม่ือซ้ือมาใชแ้ลว้ก็จะไม่ไดเ้กบ็บรรจุภณัฑไ์ว ้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของ (ARMSTRONG & KOTLER . 2552) ทฤษฎีส่วนปะสมทางการตลาด ซ่ึงในดา้นผลิตภณัฑ์ การบรรจุภณัฑ์
ตั้งแต่ดัง่เดิมบรรจุภณัฑมี์ไวแ้ค่ปกป้องหรือบรรจุผลิตภณัฑ ์แต่ในปัจจุบนั บรรจุภณัฑมี์ความส าคญัเพ่ิมมากข้ึนจน
กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั การเพ่ิมข้ึนของคู่แข่งท่ีมากข้ึน ลว้นเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดการพฒันาหีบห่อบรรจุภณัฑเ์พ่ือ
ช่วยงานขายมากข้ึน เป็นการสร้างความสนใจให้กบัลูกคา้ท่ีพบเห็น การออกแบบหรือเปล่ียนแปลงบรรจุภณัฑท่ี์ดี
จะช่วยเพ่ิมยอดขายเพ่ิมปริมาณการขายเหนือคู่แข่งได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีท าให้ผูศึ้กษาไดรู้้ถึงความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูซ้ื้อซ้ือ
ประดบัผมไปขายกบักลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปใชท่ี้แตกต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดใ้นคร้ังน้ีจะน าไปแกปั้ญหา
ท่ีผูศึ้กษาตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหาในบทน า ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า มีปัญหาในเร่ืองของสินคา้คงคลงัมากเกินไปท าใหเ้กิด
สินคา้คงคา้งเป็นจ านวนมาก โดยงานวิจยัช้ินน้ีจะน าผลท่ีไดไ้ปแกปั้ญหาสินคา้คงคา้งจ านวนมากดว้ยการ  
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1.น าสินคา้มาใส่ในบรรจุภณัฑท่ี์มีความสวยงาม เพ่ือเป็นการสร้างความสนใจใหก้บัลูกคา้ท่ีพบเห็น การออกแบบ
หรือเปล่ียนแปลงบรรจุภัณฑ์ท่ี ดีจะช่วยเพ่ิมยอดขายเพ่ิมปริมาณการขายเหนือคู่แข่ง เน่ืองจากกลุ่มผู ้ซ้ือ
เคร่ืองประดบัผมไปขายมีความตอ้งการในเร่ืองของ สินคา้มีบรรจุภณัฑส์วยงาม 
2.ในดา้นการขายใหมี้การขายสินคา้ท่ีตอ้งซ้ือ12ช้ินข้ึนไปโดยใหร้าคาท่ีถูกกวา่ท่ีจะตอ้งซ้ือ1-3ช้ินเพราะจากผลวิจยั
กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปขายมีความตอ้งการท่ีจะซ้ือสินคา้12ข้ึนไปเพ่ือท่ีจะน าไปขายต่ออีกจึงตอ้งมีส่วนลดใน
เร่ืองของการท่ีตอ้งซ้ือจ านวนมากๆเพ่ือเป็นการระบายสินคา้ใหข้ายออกไวไวดว้ย 
3.หาสินคา้ใหม่ๆมาขายอยา่งสม ่าเสมอเพราะกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองประดบัผมไปขายกมี็ความตอ้งการแฟชัน่ใหม่ๆเทรนด์
ใหม่ๆเพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดขายและดึงดูดลูกคา้ดงันั้นเพ่ือเป็นการระบายสินคา้ท่ียงัคงคา้งอยู่ก็จะใชวิ้ธีการโดยการ
ส่งเสริมการขาย เช่น ถา้ลกูคา้ซ้ือสินคา้มาใหม่จะสามารถซ้ือสินคา้ท่ีคงคา้งในราคาท่ีลดลง50เปอร์เซ็นต ์
4.ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรมีการพฒันาเวบ็ไซต์(Website)ลงสินคา้ท่ีมีอยู่ในร้านให้ครบถว้นให้เขา้ถึง
กลุ่มลกูคา้ท่ีใชง้านInternet เพราะปัจจุบนัผูบ้ริโภคเร่ิมจะหาขอ้มูลสินคา้ในInternet เป็นการขยายช่องทางในการจดั
จ าหน่ายเพ่ือเป็นการระบายสินคา้เพ่ิมยอดขายผูบ้ริโภคเขา้ถึงร้านเราไดม้ากข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพฤตกิรรมของผู้เข้าใช้บริการกบัปัจจยัระดบัการมอีทิธิพล
ส่วนประสมการตลาดบริการ 

 กรณศึีกษา หน่วยธุรกจิเสริมความงาม โรงพยาบาลบางปะกอก 9, กทม. 
The Relationship between User Behavior Factors and Factors of Marketing Mix 

Influence Level: Case Study of Beauty Business Unit, Bangpakok 9 Hospital, 
Bangkok 

วชัรากรณ์ เสือสืบพนัธ์ุ1 และประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ2 

Watcharakorn Suasuebpun and Prasert Sirisereewan 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมผูเ้ขา้ใชบ้ริการต่อปัจจยัมีอิทธิพล
ส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือเป็นแนวทางในการเปิดธุรกิจเสริมความงาม ในหา้งสรรพสินคา้ของโรงพยาบาลบาง
ปะกอก 9 โดยมีระเบียบวิธีวิจยั คือ  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:SD) สถิติ Pearson Correlation จาก ผล
การศึกษาท่ีได้พบว่า ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัทางด้านพฤติกรรมผูเ้ข้าใช้บริการต่อปัจจยัมี
อิทธิพลส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมพบวา่มีความสมัพนัธ์กนั 

Abstract 
 

This independent research was aimed to study: user behavior of beauty clinic, factors of marketing mix influence 
level, relationship between user behavior factors and factors of marketing mix influence level, guideline to start a 
beauty business in department store branch of Beauty Business Unit, Bangpakok 9 Hospital. The data were 
collected by using questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and Pearson 
correlation statistic. The study found: The study found that user behavior factors and factors of marketing mix 
influence level were related 
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บทน า 
ในปัจจุบนั ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีศกัยภาพทางดา้นการท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก โดยประเทศ

ไทยเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจหลกัท่ีส าคญั คือ การท่องเท่ียว การขายสินคา้ และบริการ ซ่ึงกลุ่มอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่าว คือกลุ่มอุตสหกรรมประเภทโรงแรม กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มท่องเท่ียว รวมถึงกลุ่มธุรกิจ
สปา ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย ์เป็นตน้ (เนติมา  คงแคลว้, 2557) 

ประกอบกบัในการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการต่างๆ ในปีพ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบนั จะพบว่า 
ธุรกิจให้บริการและกลุ่มธุรกิจทางการแพทยจ์ะมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการท่ีรัฐบาลไทยได้
ตระหนักและให้ความส าคญักบักลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าว ประเทศไทยจึงไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์ Thailand as 
World Class Healthcare Destination โดยมุ่งท่ีการส่งเสริมธุรกิจการใหบ้ริการประเภทต่างๆ รวมถึงกลุ่มธุรกิจทาง
การแพทย ์เป็นตน้ และจากวิสัยทศัน์ดงักล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงมีมีแผนยุทธศาสตร์เก่ียวกบั
การพฒันาประเทศ ซ่ึงประเทศไทยจะเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2554: 26) 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ หน่วยธุรกิจเสริมความงาม โรงพยาบาลบางปะกอก 9 โดยแพทยห์ญิงเจรียง 
จนัทรกมล กรรมการผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล (2557) ไดมี้การกล่าวว่า ปัจจุบนั
ธุรกิจเสริมความงามนั้น มีการเขา้สู่ตลาดของกลุ่มผูป้ระกอบการจ านวนมาก ดงันั้น ทางโรงพยาบาลจะมุ่งน าเสนอ
นวตักรรมสุขภาพใหม่ๆ พร้อมเคร่ืองมือทางการแพทยม์าให้บริการ อาทิ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเพ่ิมสมรรถภาพ
กลา้มเน้ือของนักกีฬา และนวตักรรมทางด้านความงาม เพ่ือให้การรักษาไม่จ าเป็นตอ้งพ่ึงพาสารเคมีต่างๆ ซ่ึง
เป้าหมายท่ีส าคญัของหน่วยธุรกิจเสริมความงาม โรงพยาบาลบางปะกอก 9 คือ การสร้างและเปิดสาขาใหม่ของ
หน่วยธุรกิจเสริมความงาม โรงพยาบาลบางปะกอก 9 ในช่ือวา่ บางปะกอกบ้ิวต้ีคลินิค ในหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ 

วตัถุประสงค์  

1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูเ้ขา้ใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามในหา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศึกษาปัจจยัระดบัอิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดต่อการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามในหา้งสรรพสินคา้
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมผูเ้ขา้ใชบ้ริการต่อปัจจยัระดบัอิทธิพลส่วนประสมทาง
การตลาด   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยธุรกิจเสริมความงาม โรงพยาบาลบางปะกอก 9 สามารถน าข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษาวิจัย เช่น ค่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพฤติกรรมผูเ้ขา้ใชบ้ริการกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ไปในใชก้ารก าหนด
เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือใหบ้ริการกบัผูใ้ชบ้ริการ บริเวณหา้งสรรพสินคา้ในช่ือบางปะกอกบ้ิวต้ีคลินิค  
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2. หน่วยธุรกิจเสริมความงาม โรงพยาบาลบางปะกอก 9 สามารถน าขอ้มูลไปพฒันาระบบการใหบ้ริการขององคก์ร 
เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในธุรกิจเสริมความงาม ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ยิ่งข้ึน 

ทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ ทฤษฏ ีและองค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้อง 

ส่วนประสมการตลาดบริการ แนวคิดท่ีมาจากการศึกษาของคอตเลอร์ (Kotler) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ และ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นปัจจยัท่ีส าคญั และมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการในศูนยค์วามงามและผิวหนังของ
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล เพราะในการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่
แนล นั้น จะมุ่งเนน้ท่ีกระบวนการในการใหบ้ริการ เพ่ือใหส้ามารถดูแลรักษาใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจต่อ
ผลลพัธ์ความงามเม่ือเขา้มาใชบ้ริการในโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล ควบคู่กบัการขายผลิตภณัฑ์
เสริมความงามต่างๆ(Payne อา้งในชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2548 หนา้ 62, และศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ, กลยทุธ์
การตลาด และการบริหารการตลาด 2546) 

พฤติกรรมผู้บริโภค ในการศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Theory of Consumer Behavior) ผูว้ิจยั
พบว่า มีนกัวิชาการจ านวนมากท่ีไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมีเน้ือหาต่างๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ 
การส่งเสริมให้องคก์รต่างๆ มีการศึกษาถึงความตอ้งการพ้ืนฐานของผูบ้ริโภคว่าเป็นอย่างไร และเพ่ือน าไปใชใ้น
การสร้างกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการท าการตลาดขององค์กรต่างๆ จากการศึกษาของเฉลิมเกียรติ สูงสว่าง การ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการของร้านขายเคร่ืองมือช่างแห่งหน่ึงในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
น่าน. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. (2552: 9-13) 
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ระเบียบวธิีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีจะศึกษาในคร้ังน้ี  คือ ประชากรกลุ่มผู ้ใช้บริการในธุรกิจเสริมความงาม ในจังหวัด
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 ปีข้ึนไป โดยผูวิ้จยัไดท้ าการก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยตารางของเครจซ่ีและมอร์
แกน (Krejcie and Morgan: 1970) เพ่ือหาค่าความคลาดเคล่ือนท่ี http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one 
โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ (Confidence Level) เท่ากบั 95% และมีการคลาดเคล่ือน (Margin of Error) เท่ากบั ±5% 
จะเก็บขนาดกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ท่ีระดับความคลาดเคล่ือนเพ่ิมเป็น ±6.05% โดยการท าวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น โดยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling) โดยเลือกตวัอยา่งแบบตามระดบัชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 

 

 

พฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย  

สนิคา้และบรกิาร 

เหตุผลหรอืสาเหตุทีก่ลุ่มผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใช ้

ผูท้ีแ่นะน าหรอืผูท้ีม่สีว่นรว่มในการตดัสนิใจเขา้ใช้

บรกิาร 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ 

สถานที่ๆ  ใหบ้รกิาร 

ทีม่า : เฉลมิเกยีรต ิสูงสว่าง (2552) วรณ ีจเิจรญิ 

(2554) สบืชาต ิอนัทะไชย (2552) 

 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภณัฑ ์

ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านบคุลากร 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

ด้านกระบวนการ  

ท่ีมา : สมพล ชาวประเสริฐ, (2548) และศิริวรรณ 

เสรีรตัน์ (2546) สืบชาติ อนัทะไชย (2552) 

 

 
ทีม่า:จากตวัแปรตน้เป็นพฤตกิรรม ตวัแปรตามเป็นส่วนผสมทาง

การตลาด วรณี จเิจรญิ. (2554). ทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค. 

เอกสารประกอบการสอนวชิา EC211, [online] e-

book.ram.edu/e-book/e/EC211/chapter2.pdf. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1489  
 

 ตัวแปรในการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้มีการก าหนดตัวแปรท่ีใช้ส าหรับการศึกษา ประกอบไปด้วย (1) ตัวแปรต้น

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย กลุ่มเป้าหมาย,สินคา้และบริการ,เหตุผลหรือสาเหตุท่ีกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเลือกใช้

,ผูท่ี้แนะน าหรือผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ,ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ,สถานท่ีๆ ใหบ้ริการ (2) ตวั

แปรตามปัจจยัการมีอิทธิพลของส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย2.1 ระดบัอิทธิพลของผลิตภณัฑ ์ระดบัอิทธิพล

ของราคา,ระดบัอิทธิพลของช่องทางการจดัจ าหน่าย,ระดบัอิทธิพลของการส่งเสริมการตลาด,ระดบัอิทธิพลของ

บุคลากร,ระดบัอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ,ระดบัอิทธิพลของกระบวนการใหบ้ริการ,เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การศึกษา,การเกบ็รวบรวมขอ้มลู,การวิเคราะห์ขอ้มลู 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพฤติกรรมของผูเ้ขา้ใชบ้ริการกบัปัจจยั

ระดบัการมีอิทธิพลส่วนประสมการตลาดบริการ กรณีศึกษา หน่วยธุรกิจเสริมความงาม โรงพยาบาลบางปะกอก 9, 

กทม.ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยแบ่งเป็นสามส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7P   

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตวัอย่างแบบตามระดบัชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยคดัเลือกจากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการในธุรกิจ

เสริมความงาม ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และมีการเคยใชบ้ริการในสถาบนัเสริมความงามของห้างสรรพสินคา้ ใน

เขตกรุงเทพมหานครจากเขตทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรโดยรวม จ านวน  5,674,842 คน (ขอ้มูล 

จากส านกังานสถิติแห่งชาติ ณ ปี 2553)และจ านวน 50 เขตโดยผูวิ้จยัจะสุ่มเก็บตวัอย่างจากบางเขตอาศยัการแบ่ง

โซนในกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที่ 2 ผูว้ิจยัท าการแจกแจงตวัอย่างเขตในแต่ละชั้นภูมิ (โซน) และจะใชวิ้ธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยการจบัฉลาดในแต่ละชั้นภูมิ ทั้งหมด 5 ชั้นภูมิ จบัฉลาดชั้นภูมิละ 1 เขต ดงัตวัอย่างตามตารางท่ี 3.5 

และเลือกจ านวนคนในแต่ละเขตตวัอยา่งมาจ านวนเขตละ 40 คน รวม 5 เขต ไดจ้ านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 200 คน 

ขั้นตอนที่3 ผูวิ้จยัท าการแจกแจงตวัอย่างหา้งในแต่ละเขตท่ีไดท้ าการสุ่มมา และจะใชวิ้ธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยการจบัฉลากห้างท่ีมีอยู่ในแต่ละเขตดงัตวัอย่างตามตารางท่ี 3.6 โดยท่ีแต่ละเขตท่ีไดจ้าก

การสุ่มมาประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ 
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ขั้นตอนที่ 4  ผูวิ้จยัท าการคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างในการแจกแบบสอบถาม โดยจะใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

บงัเอิญ (Accidental sampling) โดยมีค าถามคดักรอง (Screening Question) (1) ท่านมีอายุมากว่า 18 ปี (2) ท่านเคย

ใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามหรือไม่ กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 200 คน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษา เร่ือง พฤติกรรมผู ้เข้าใช้บริการกับปัจจัยการมีอิทธิพลต่อส่วนประสมการตลาดบริการ 
กรณีศึกษา หน่วยธุรกิจเสริมความงาม โรงพยาบาลบางปะกอก 9 ในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจะมีการวิเคราะห์ขอ้มลูต่างๆ ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ ใชว้ิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ไดแ้ก่ ปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมผูเ้ข้าใช้บริการ และปัจจัยการมีอิทธิพลทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการมีอิทธิพลส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมของผูเ้ขา้ใชบ้ริการโดยใชค่้าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ ตวัแปรตน้เป็นเชิงปริมาณและตวัแปรตามเป็นเชิง
ปริมาณ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัพฤติกรรมผูเ้ข้าใช้บริการกับปัจจัยการมีอิทธิพลส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด

จ านวน 124 คน โดยคิดเป็นค่าร้อยละ 62 มีอายุ 21-35 ปีจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 มีการศึกษาอยู่ในระดบั 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 63 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 
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ตารางที่ 1 แสดงลกัษณะผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 76 38 

หญิง 124 62 

รวม 200 100 
ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 
17 8.5 

21-35 ปี 
83 41.5 

36-50 ปี  
65 32.5 

ตั้งแต่ 51ปี ข้ึนไป 
35 17.5 

รวม 
200 100 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
53 26.5 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
105 52.5 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
42 21.0 

รวม 
200 100 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 34 17 

รับราชการ 48 24 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 16 8 

พนกังานบริษทัเอกชน 39 19 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 63 31 

รวม 200 100 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเห็นดว้ยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม กลุ่ม เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจให้กับตนเอง(ค่าเฉล่ีย=4.24, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=.731)รองลงมาเพ่ือดูแลตนเองให้ดูดีอย่าง
สม ่าเสมอ(ค่าเฉล่ีย=4.23, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=.728) รองลงมาการเดินทางสะดวก(ค่าเฉล่ีย=4.09, ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน=.873) 
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ตารางที่ 2  แสดงลักษณะผลการวิเคราะห์ความเห็นด้วยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
โดยเรียงสามอนัดบัแรก 

พฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการ จ านวนแบบสอบ 

ถาม 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า 

เฉลีย่ 

จัด 

ล าดบั 

1.สาเหตุที่ท่านต้องใช้บริการเสริมความงาม 

-เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบั

ตนเอง 

200 .731 4.24 1 

-เพ่ือดูแลตนเองให้ดูดีอยา่ง

สม ่าเสมอ 

200 .728 4.23 2 

2.เพราะเหตุใด ท่านถึงตัดสินใจเข้ามาใช้บริการในการให้บริการความงามและผวิหนังแห่งนี ้

-การเดินทางสะดวก  200 .825 4.11 3 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีอิทธิพลในส่วนประสมการตลาดบริการต่อการเขา้ใชบ้ริการคลินิกเสริมความ
งามการให้บริการความงามและผิวหนัง มีการน าเอาเทคโนโลยีทางด้านการแพทยท่ี์ทันสมยั เข้ามาใช้ในการ
ใหบ้ริการต่างๆ(ค่าเฉล่ีย=4.49, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=.672) รองลงมาการใหบ้ริการความงามและผิวหนงั มีห้อง
ท าความสะอาดเคร่ืองมือ หรือวสัดุต่างๆ ก่อนน ามาใชใ้นการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.43, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=.
690) รองลงมาการใหบ้ริการความงามและผิวหนงั มีความสะอาด(ค่าเฉล่ีย=4.42, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=.711) 
พฤตกิรรมของผู้เข้าใช้บริการ จ านวนแบบสอบ 

ถาม 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า 

เฉลีย่ 

จัด 

ล าดบั 

1.ด้านกระบวนการให้บริการ 

-การใหบ้ริการความงามและผวิหนงั มี
การน าเอาเทคโนโลยีทางดา้นการแพทย์
ท่ีทนัสมยั เขา้มาใชใ้นการใหบ้ริการ
ต่างๆ 

200 .672 4.49 1 

2.ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

-การใหบ้ริการความงามและผวิหนงั มี

หอ้งท าความสะอาดเคร่ืองมือ หรือวสัดุ

ต่างๆ ก่อนน ามาใชใ้นการใหบ้ริการ 

200 .690 4.43 2 

-การใหบ้ริการความงามและผวิหนงั มี

ความสะอาด 

200 .711 4.42 3 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพฤติกรรมของผูเ้ขา้ใชบ้ริการกบัปัจจยัระดบัการมีอิทธิพล ส่วน
ประสมการตลาดบริการโดยการใชก้ารวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันสาเหตุท่ีท่านตอ้งใช้
บริการเสริมความงามเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัตนเองและสาเหตุท่ีท่านตอ้งใช้บริการเสริมความงามเพ่ือดูแล
ตนเองให้ดูดีอย่างสม ่าเสมอ และท่านตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการในการใหบ้ริการความงามและผิวหนงัแห่งน้ีเพราะ 
การเดินทางสะดวก มีความสัมพนัธ์กบั การให้บริการความงามและผิวหนงั สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ เช่น ไดรั้บบริการแลว้เห็นผล(ค่า =0.2034) การให้บริการความงามและผิวหนงัมีมาตรฐานผ่านการ
รับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง(ค่า =0.1664)การให้บริการความงามและผิวหนัง มีโบว์ชัวร์ทีน าเสนอ
รายละเอียดต่างๆครอบคลุมทุกเน้ือหา (ค่า =0.0640)การให้บริการความงามและผิวหนัง มีการรับประกัน
คุณภาพการใหบ้ริการต่างๆ (ค่า =0.2088)มีทิศทางของความสมัพนัธ์ทางเดียวกนั 
อภิปรายผล  

ส่วนที่ 1 การอภิปรายในดา้นพฤติกรรมผูเ้ขา้ใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร1. ในเร่ืองความ
สนใจท่ีท่านเขา้มาใชบ้ริการความงามและผิวหนงัประเภทใด กลุ่มคนท่ีตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมความเห็น
ดว้ยในการเขา้ใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามโดยค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ การรักษาสิวอุดตนั และสิว ในเร่ืองเพราะ
เหตุใด ท่านถึงตดัสินใจเขา้มาใช้บริการในการให้บริการความงามและผิวหนังแห่งน้ี โดยค่าเฉล่ียสูง ไดแ้ก่ การ
เดินทางสะดวก ในเร่ืองวนัท่ีท่านนิยมเขา้มาใชบ้ริการเสริมความงาม โดยค่าเฉล่ียสูง ไดแ้ก่ วนัหยุดเสาร์อาทิตย ์ใน
เร่ืองช่วงเวลาใดท่ีท่านเขา้มาใชบ้ริการเสริมความงาม โดยค่าเฉล่ียสูง ไดแ้ก่ เวลา 19:00-21:00 ในเร่ืองสาเหตุท่ีท่าน
ตอ้งใชบ้ริการเสริมความงามกลุ่มคนท่ีตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมความเห็นดว้ยในการเขา้ใชบ้ริการคลินิกเสริม
ความงามโดยค่าเฉล่ียสูง ไดแ้ก่ เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัตนเอง มีความสอนคลอ้งกบั เฉลิมเกียรติ สูงสวา่ง (2552: 
9-13) 

ส่วนที่2 การอภิปรายในดา้น ปัจจยัระดบัการมีอิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดต่อการใชบ้ริการคลินิกเสริมความ
งามในเขตกรุงเทพมหานค 1.ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ การให้บริการความงามและผิวหนงั มีการ
รับประกนัคุณภาพการใหบ้ริการต่างๆ2. ดา้นราคาไดแ้ก่ การใหบ้ริการความงามและผิวหนงั มีการก าหนดราคาให้
ผูบ้ริโภคทราบอยา่งชดัเจน 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย การใหบ้ริการความงามและผิวหนงั มีการแบ่งแยกโซน
ในการให้บริการต่างๆ อย่างเป็นระบบ ชัดเจน4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ พนักงานท่ีปฏิบัติงานการ
ให้บริการความงามและผิวหนงั มีการแนะน าบริการเสริมอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมต่อผูใ้ชบ้ริการ 5. ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ 
พนกังานในการให้บริการความงามและผิวหนงั มีการใชว้าจาท่ีไพเราะ 6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ไดแ้ก่ การใหบ้ริการความงามและผิวหนงั มีหอ้งท าความสะอาดเคร่ืองมือ หรือวสัดุต่างๆ ก่อนน ามาใชใ้น
การให้บริการ 7. ดา้นกระบวนการให้บริการ ไดแ้ก่ การให้บริการความงามและผิวหนัง มีการน าเอาเทคโนโลยี
ทางดา้นการแพทยท่ี์ทนัสมยั เขา้มาใชใ้นการใหบ้ริการต่างๆซ่ึงมีความสอดคลองกบัแนวคิดท่ีมาจากการศึกษาของ
คอตเลอร์ (Kotler) Payne อา้งในชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2548 

ส่วนที่3 การอภิปรายในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมผูเ้ขา้ใชบ้ริการต่อปัจจยัมีอิทธิพลส่วน
ประสมทางการตลาด พฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามของคนกรุงเทพมหานครในเร่ืองสาเหตุท่ีท่าน
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ตอ้งใชบ้ริการเสริมความงามเพ่ือดูแลตนเองให้ดูดีอย่างสม ่าเสมอซ่ึงผลจากการสรุป จะเห็นไดว้่าคนท่ีเขา้มาใช้
บริการไดใ้หค้วามส าคญักบั การใหบ้ริการความงามและผิวหนงั สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ เช่น 
ไดรั้บบริการแลว้เห็นผล,การใหบ้ริการความงามและผิวหนงัมีมาตรฐานผ่านการรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง,
การใหบ้ริการความงามและผิวหนงั มีโบวช์วัร์ท่ีน าเสนอรายละเอียดต่างๆครอบคลุมทุกเน้ือหา,การใหบ้ริการความ
งามและผิวหนงั มีการรับประกนัคุณภาพการใหบ้ริการต่างๆ,ก่อนการใหบ้ริการต่างๆ การใหบ้ริการความงามและ
ผิวหนงัจะตอ้งมีการสอบถามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรัณย์
พฒัน์ อ่ิมประเสริฐ (2554) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของลูกคา้ผูช้ายในจงัหวดั
นนทบุรี มีสาเหตุในการเลือกใชบ้ริการเพ่ือดูแลและคงสภาพผิวพรรณให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ เลือกใชบ้ริการรักษา
สิว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของส่วนประสมทางการตลาด และยงัคงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ 
Prieer Martineau, “Social class and Spending Behavior”, Journal of Marketing,Vol.23(October,1958),pp.121-130 
ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมกัจะแตกต่างกนัไปตามชนชั้นของสังคม 

ข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่1 กลยุทธ์ทางการตลาด STP Segmentation ในท่ีน้ีทางบริษทั ไดจ้บักลุ่มธุรกิจเสริมความงาม โดยเจาะไปใน
กลุ่มการดูแลผิวพรรณ และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการรักษาปัญหาเก่ียวกบัผิวหนา้, กลุ่มการปรับเปล่ียนรูป
หน้า และลดร้ิวรอยและกลุ่มการดูแลและบ ารุงผิวอย่างล ้ าลึก Target จากผลการวิจัย ทางบริษัทควรจะให้
ความส าคญัส่วนใหญ่ไปในทางเพศหญิง เพราะโดยจากธรรมชาติเพศหญิงจะใหค้วามส าคญัต่อการเสริมความงาม 
และช่วงอายุท่ีบริษทัใหค้วามส าคญัคือช่วง 21-35ปี Positioning ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการพฒันาในดา้นผลิตภณัฑต่์างๆ
อยูเ่สมอ,ผูบ้ริหารจะตอ้งท าการก าหนดทิศทางในดา้นราคาผสมผสานกบัคุณภาพในการใหบ้ริการ,ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายผูบ้ริหารควรมีการแบ่งแยกโซนต่างๆอย่างเป็นระบบชดัเจน,ดา้นการส่งเสริมการตลาดผูบ้ริหารควร
จดัท าการPromoteตวัคลินิกในเชิงรุก,ดา้นบุคลากรผูบ้ริหารควรจะใหพ้นกังานใชว้าจาท่ีไพเราะ ประกอบกบัความ
รับผิดชอบของพนกังานก็ถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเช่นกนั,ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพผูบ้ริหารควร
จะจบัประเดนในเร่ืองของประสาทสัมผสัของมนุษย,์ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพผูบ้ริหารควร
ใหค้วามส าคญัในเร่ืองกระบวนการใหบ้ริการ 

ส่วนที่ 2 ผูบ้ริหารควรน ากระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมาช่วยวางกลยุทธ์ (The stages of the buying 
decision process) 1. การรับรู้ถึงปัญหาหรือความตอ้งการส่ิงกระตุน้ภายใน (internal stimuli) เช่น ตอ้งการรักษาโรค
ผิวหนงัท่ีเป็นอยู ่และผลของงานวิจยัท่ีออกมาส่วนใหญ่ก็มาเพ่ือการรักษาสิวอุดตนั และสิวอกัเสบ ในขั้นน้ีผูบ้ริหาร
สามารถใชก้ลยทุธ์ในการจูงใจผูบ้ริโภคส่ิงกระตุน้ภายนอก (external stimuli)ผูบ้ริหารก็ตอ้งท าการโฆษณาโดยการ
ผ่านส่ือต่างๆส่ือวิทยุ โทรทัศน์ หรือแม้จะเป็นทาง Social Network เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นอีกทางหน่ึงเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจ เช่น การน าดาราท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์ การรีวิวของผูท่ี้เขา้มาใช้บริการแลว้เห็นผล   2. การ
แสวงหาขอ้มลู แหล่งบุคคล (personal sources) ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัในดา้นน้ี คือ การบริหารท่ีสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเพ่ือเป็นการให้ข่าวสารข้อมูลในการพูดต่อๆกัน จากปากต่อปาก แหล่งทางการค้า 
(commercial sources)ผูบ้ริหารจะตอ้งท าการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆอย่างครอบคลุมในทุกๆส่ือ แหล่งประสบการณ์ 
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(experiential sources) ทางบริษทัควรท่ีจะสร้างประสบการณ์ท่ีดีต่อผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการเพ่ือเป็นทางเลือกแรกๆใน
การตดัสินใจ  3. การประเมินทางเลือกผูบ้ริหารจะตอ้งเตรียมการท่ีครอบคลุมทุกเน้ือหา ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ
ตรายี่ห้อ ราคา รูปแบบการใหบ้ริการ การตกแต่งคลินิกทั้งภายในและภายนอก การบริการหลงัการขายดงัตวัอย่าง
ขา้งตน้ ในเร่ืองของ Marketing Mix  4. การตดัสินใจซ้ือตรายี่ห้อท่ีซ้ือ (brand decision) ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายาม
สร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ีจดจ าของผู ้บริโภคอย่างมากท่ีสุด ร้านคา้ท่ีซ้ือ (vendor decision) ผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงถึง
ความสะดวกไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของท าเลต าแหน่งท่ีตั้งของคลินิก ปริมาณท่ีซ้ือ (quantity decision) คือจุดพบกนั
ระหว่างผูใ้หบ้ริการกบัผูรั้บบริการ ในท่ีน้ีจะมีอยู่สองกรณี กรณีแรกคือจุดท่ีรับบริการไดเ้ขา้ไปในคลินิก ตรงจุดน้ี
ตอ้งเป็นหนา้ท่ีของพนกังานขายในการให้ค าแนะน าหรือบริการเสริมอ่ืนๆท่ีเหมาะสมต่อผูรั้บบริการ 4 เวลาท่ีซ้ือ 
(timing decision) ช่วงเวลาถือมีความส าคญั เช่นถา้บริษทัมีการก าหนดระยะเวลาในการช าระสินคา้ กส็ามารถจะท า
ใหก้ารตดัสินใจของผูบ้ริโภคไดเ้ร็วข้ึนดว้ย วิธีการในการช าระเงิน (payment-method decision) ทางคลินิกจะตอ้งมี
การช าระเงินท่ีครบทุกช่องทาง  5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ผูบ้ริหารจะตอ้งท าการตรวจสอบความพึงพอใจ
ภายหลงัการซ้ือวา่มีความพึงพอใจมากนอ้ยแค่ไหนต่อการใหบ้ริการในดา้นต่างๆของพนกังาน 

ส่วนที่ 3 ขอ้แนะน าในดา้นพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มผูบ้ริโภค ขอ้แนะน าพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นความ
สนใจท่ีท่านเขา้มาใช้บริการความงามและผิวหนังในเร่ือง การรักษาสิวอุดตนั และสิวอกัเสบ  ผูบ้ริหารควรให้
ความส าคญัในดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ(การใหบ้ริการความงามและผิวหนงั มีห้องท าความ
สะอาดเคร่ืองมือ หรือวสัดุต่างๆ ก่อนน ามาใชใ้นการให้บริการ) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(การให้บริการความ
งามและผิวหนงั มีการแบ่งแยกโซนในการใหบ้ริการต่างๆ อย่างเป็นระบบ ชดัเจน)ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ(การ
ให้บริการความงามและผิวหนงั มีการสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการภายหลงัการให้บริการ)  ขอ้แนะน า
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพราะเหตุใด ท่านถึงตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการในการใหบ้ริการความงามและผิวหนงัแห่งน้ี ใน
เร่ืองการเดินทางสะดวก ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์(การใหบ้ริการความงามและผิวหนงั สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ไดรั้บบริการแลว้เห็นผล) ดา้นกระบวนการให้บริการ(การให้บริการ
ความงามและผิวหนงั มีการน าเอาเทคโนโลยีทางดา้นการแพทยท่ี์ทนัสมยั เขา้มาใชใ้นการใหบ้ริการต่างๆ)วนัท่ีท่าน
นิยมเขา้มาใชบ้ริการเสริมความงาม วนัธรรมดา (Week-day)ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัในดา้นราคาช่วงเวลาใดท่ี
ท่านเขา้มาใชบ้ริการเสริมความงาม 15:00-18:00 ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัในดา้นราคา(การใหบ้ริการความงาม
และผิวหนงั มีการใหส่้วนลดส าหรับสมาชิกหรือผูท่ี้เคยมาใชบ้ริการแลว้)สาเหตุท่ีท่านตอ้งใชบ้ริการเสริมความงาม
เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กับตนเอง ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์(การให้บริการความงามและ
ผิวหนัง มีการรับประกนัคุณภาพการให้บริการต่างๆ,การให้บริการความงามและผิวหนัง สามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ไดรั้บบริการแลว้เห็นผล,การให้บริการความงามและผิวหนังมีมาตรฐานผ่านการ
รับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง,การให้บริการความงามและผิวหนัง มีโบว์ชัวร์ทีน าเสนอรายละเอียดต่างๆ
ครอบคลุมทุกเน้ือหา) 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลอืกซ้ือกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ดูแลผวิ (Skin care) ของผู้ค้าปลกีร้านสินค้าเฉพาะอย่าง
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The study of relationship between the buying behavior and marketing mix toward the skin 

care products: A case study of small retailers on Ladprao Road, Bangkok 
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Churaphat Chunkasa  and Siriphan Wongintavung 

 
บทคดัย่อ 

 
               พัฒนาการความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันเป็นส่ิงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคหันมาสนใจดูแลรักษาผิวพรรณมากข้ึน 
ผูบ้ริโภคยงัมีทางเลือกในการซ้ือผลิตภณัฑด์ูแลผิว (Skin Care)  ไดด้ว้ยตวัเอง ซ่ึงยุคสมยัท่ีเปล่ียนไปท าใหร้้านท่ีจ าหน่าย
ผลิตภณัฑด์ูแลผิว (Skin Care)  ขยายเพ่ิมมากข้ึน จากการท่ีร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑด์ูแลผิว (Skin Care)  มีทางเลือกในการซ้ือ
ผลิตภณัฑด์ูแลผิว (Skin Care) เขา้ร้านท่ีหลากหลายมากข้ึนท าให้ตอ้งศึกษาถึงดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือกบัดา้นปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑด์ูแลผิว (Skin Care) เขา้ร้านของผูค้า้ปลีกในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 
(Modern Trade) ประเภทร้านคา้แบบเปิดโล่ง และร้านคา้ปลีกขายเคร่ืองส าอางท่ีมีขนาดเลก็ ใหไ้ดอ้ย่างเหมาะสมตรงตาม
ความตอ้งการของผูค้า้ปลีกเป็นส าคญั   ซ่ึงท าการรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถามจากผูค้า้ปลีก บนพ้ืนท่ีถนน
ลาดพร้าว จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 205 ร้าน ไดแ้ก่ ผูค้า้ปลีกร้านสินคา้เฉพาะอยา่งขนาดเลก็ ท่ีเปิดด าเนินในร้านคา้
ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ยเูนียนมอลล ์2) แมคโคร สาขาลาดพร้าว 3) บ๊ิกซี สาขาลาดพร้าว  4) 
เดอะมอลลบ์างกะปิ 5) เทสโกโ้ลตสั สาขาบางกะปิ   
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Abstract 

Developmental progress at present is what makes consumers increasingly turn their attention to 

skin care. Consumers also have the option of buying skin care products (Skin Care) by yourself. The era 

of change to make a store that sells skin care products (Skin Care) expansion increases. As the retail skin 

care (Skin Care) have the option of buying skin care products (Skin Care) to store more diverse the need 

to study the buying behavior concerning the marketing mix, the decision to purchase a product. Skin (Skin 

Care) to store retailers in modern retailers (Modern Trade) of the open-air shops. And retail sale of 

cosmetics is small. Appropriately meet the needs of retailers is important. The data were collected by a 

questionnaire from retailers. On the Road Bangkok 205 stores, including retail stores, only smaller. Which 

opened in modern retailers (Modern Trade) No. 5, namely 1) Union Mall 2) Macro Roi 3) Big C Lat 4) 

Mall 5) Tesco Lotus Bang. Keywords: Skin Care, Specialty stores, retailers, buying behavior, marketing 

mix. 

Keywords: Keywords: Skin Care, Specialty stores , retailers , buying behavior , marketing mix . 
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1. บทน า 

1.1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
     ปัจจุบนัผลิตภณัฑด์ูแลผิวเกิดพฒันาการจากธรรมชาติและสมุนไพรมากยิ่งข้ึนเพ่ือความสวยงามและมีสุขภาพท่ีดี

ควบคู่กนัไป โดยมีสมุนไพรหลายชนิดในปัจจุบนัท่ีนิยมใชเ้ป็นส่วนผสมลงในผลิตภณัฑด์ูแลผิว (Skin Care) และ

ไดรั้บความนิยมอยา่งดี เน่ืองจากผูใ้ชม้ัน่ใจวา่ปลอดภยัมากกว่าการใชส้ารเคมี ไดแ้ก่ วา่นหางจระเข ้อญัชนั 

มะค าดีควาย เปลือกมงัคุด เป็นตน้ โดยน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมของแชมพู ครีมนวดผม สบู่ โลชัน่บ ารุงผิว เป็นตน้ จน

เกิดการพฒันาสินคา้ท่ีไดจ้ากธรรมชาติและสมุนไพรท่ีเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษไทย น ามาพฒันาจนเป็น

ผลิตภณัฑด์ูแลผิว (Skin Care) ท่ีน ามาใชก้นัภายในครัวเรือน และมีการต่อยอดทางภูมิปัญญา และสร้างตราสินคา้

น ามาจ าหน่ายเป็นผลิตภณัฑจ์นพฒันาไปสู่สินคา้ท่ีสร้างรายไดสู่้ครัวเรือน ชุมชน และอุตสาหกรรมชุมชน เกิดเป็น

ช่องทางการจ าหน่ายในรูปแบบของสินคา้ขายปลีกขยายต่อยอดไปจนถึงการจ าหน่ายสินคา้สู่ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 

(Modern Trade) ท่ีมีการจ าหน่ายกนัระหวา่งผูป้ระกอบการกบัผูป้ระกอบการ (Business to Business – B2B) คือ 

การคา้ระหวา่งผูค้า้กบัลกูคา้เช่นกนั แต่ในท่ีน้ีลูกคา้จะเป็นในรูปแบบของผูป้ระกอบการ ในท่ีน้ีจะครอบคลุมถึงเร่ือง 

การขายส่ง การท าการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain 

Management) เป็นตน้ ซ่ึงจะมีความซบัซอ้นในระดบัต่างๆ กนัไป 

 สถานการณ์มลูค่าตลาดรวมผลิตภณัฑด์ูแลผิว (Skin Care) ในประเทศไทยคาดวา่มีมลูค่ากวา่ 50,000 ลา้น

บาท โดยตลาดผลิตภณัฑด์ูแลผิว (Skin Care) ส าหรับผูช้ายมีสดัส่วน 20% ผลิตภณัฑด์ูแลผิว (Skin Care) ส าหรับ

ผูห้ญิง 80% ของตลาดรวม ทั้งน้ี มีส่วนแบ่งตลาดผลิตภณัฑไ์วทเ์ทนน่ิง ประมาณ 30% ประมาณ 20% เป็น

ผลิตภณัฑส์ าหรับลดร้ิวรอย และสดัส่วนท่ีเหลือเป็นผลิตภณัฑก์ลุ่มเบสิกหรือดูแลผิวประเภทต่างๆ โดยกลุ่มลด

เรือนร้ิวรอยมีอตัราการเติบโตมากถึง 10-12% จากตลาดรวม  

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเลือกซ้ือกบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑด์ูแลผิว (Skin care) ของผูค้า้ปลีกร้านสินคา้เฉพาะอยา่ง

ขนาดเลก็ ศึกษาพ้ืนท่ีถนนลาดพร้าว จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานในการตดัสินใจของผูผ้ลิตหรือ

ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือ Supplier ท่ีจดัส่งผลิตภณัฑไ์ปยงัร้านประเภทร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ร้านคา้แบบ

เปิดโล่ง และร้านคา้ปลีกขายเคร่ืองส าอาง (Cosmetic/Beauty Store) ) ท่ีมีขนาดเลก็ และสามารถน าผลของขอ้มลูท่ี

จะไดรั้บน ามาก าหนดแนวทางพฒันาผลิตภณัฑด์ูแลผิว (Skin Care) รูปแบบกลยทุธ์ส่วนประสมการคา้ปลีกในการ

น าเสนอผลิตภณัฑ ์ก าหนดราคา การจดัส่งสินคา้ รวมถึงการส่ือสารการตลาด ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือของลูกคา้ และสอดคลอ้งกบัปัจจยักระตุน้ จูงใจ อนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูค้า้ปลีกในอนาคต 
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1.2วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

            1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑด์ูแลผิว (Skin care) ของผูค้า้ปลีกร้าน 
สินคา้เฉพาะอยา่งขนาดเลก็ ศึกษาพ้ืนท่ีถนนลาดพร้าว จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑด์ูแลผิว 

(Skin care) ของผูค้า้ปลีกร้านสินคา้เฉพาะอยา่งขนาดเลก็ ศึกษาพ้ืนท่ีถนนลาดพร้าว จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือกบัระดบัความส าคญัของดา้นปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑด์ูแลผิว (Skin care) ของผูค้า้ปลีกร้านสินคา้เฉพาะอยา่งขนาดเลก็ 

ศึกษาพ้ืนท่ีถนนลาดพร้าว จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัตลาดองค์การ และพฤติกรรมการซ้ือ(Organizational Markets and 
Buyer Behavior) 
      (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2533 ) ตลาดองคก์าร หมายถึง กลุ่มบุคคลและ/หรือ องคก์ารท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์เพ่ือการผลิต 
การอุตสาหกรรม การใหบ้ริการ การด าเนินงานของกิจการ หรือเพ่ือการขายต่อ จะมีการส ารวจพฤติกรรมการซ้ือของตลาด
องคก์าร 2 ตลาด คือ ตลาดอุตสาหกรรมหรือตลาดผูผ้ลิต และตลาดคนกลางหรือตลาดผูข้าย ขอ้ท่ีควรพิจารณาในการขาย
สินคา้ใหก้บัองคก์าร 

พฤตกิรรมผู้ซื้อทางธุรกจิ 

มิตเชลล ์(Mitchell , 1998) เขียนวา่รูปแบบสถานการซ้ือสินคา้มี 3 แบบ (Bunn , 1993 ; McWilliam , et al. , 1992) ดงัน้ี 

ก. การซ้ือซ ้าแบบเดิม (Straight Rebuy ) เป็นสถานการณ์การซ้ือท่ีง่ายท่ีสุด เป็นวิธีการซ้ือผลิตภณัฑเ์ดิม
ดว้ยวิธีเดิม โดนไม่มีการเปล่ียนแปลง โดยทัว่ไปเป็นการซ้ือประจ าของฝ่ายจดัซ้ือ 

ข. การซ้ือซ ้าแบบปรับปรุง (The Modified Rebuy) เป็นวิธีการซ้ือซ ้าโดยพยายามคน้หาคุณสมบติัใหม่ 
ราคา เง่ือนไข หรือ ผูข้ายรายใหม่ ทีดีกวา่เดิม ในสถานการณ์ดงัน้ี ตอ้งมีผูข้ายร่วมตดัสินใจมากกวา่กรณีแรก ผูข้าย
เดิมจะกงัวลและหาวิธีป้องกนัยอดขายของตนใหดี้ท่ีสุด ผูข้ายใหม่จะตอ้งเสนอโอกาสต่างๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์
ดีกวา่บริษทัเดิมเพ่ือแสวงหาผลประโยชนจ์ากการขายใหไ้ด ้  

ค.งานใหม่ (New Task ) เป็นสถานการณ์ในการซ้ือผลิตภณัฑใ์หม่ส าหรับงานใหม่ของบริษทั บริษทัจะ
เผชิญกบัตน้ทุนหรือความเส่ียงท่ีมากข้ึน จึงตอ้งใหมี้จ านวนผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมากข้ึน และคน้หาขอ้มลู
ส าหรับสถานการณ์ใหม่ เป็นโอกาสท่ีส าคญัส าหรับเป็นนกัการตลาดตอ้งวางแผนเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีจะมี
อิทธิพลต่อการซ้ือการจดัหาขอ้มลูและช่วยเหลือบริษทัแกปั้ญหาต่างๆ การใชพ้นกังานท่ีมีความสามารถและช านาญ
เพ่ือเอาชนะคู่แข่งขนัในสถานการณ์น้ีใหไ้ด ้นอกจกนั้นแมค็วิลเลียมและคณะ (McWilliam , et al. , 1992) พบวา่
สถานการณ์ของการซ้ือมีผลกระทบต่อขนาด และโครงสร้างของศูนยก์ารซ้ือ (Lewin and Donthu , 2005) ดว้ย  
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารการค้าปลีกสมัยใหม่ 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคนอ่ืนๆ (2541, หนา้ 22) ไดใ้หค้วามหมายของการคา้ปลีกไวว้า่   หมายถึง การขาย
สินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย โดยการซ้ือสินคา้นั้นไปเพ่ือบริโภคของตนเองและครอบครัว ผูค้า้ปลีกจะซ้ือสินคา้
จากใครกไ็ด ้แต่ตอ้งขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเท่านั้น  

ภทัรภร พลพนาธรรม (2551, หนา้ 3)ไดก้ล่าวถึงความหมายของการคา้ปลีกไวว้า่ การคา้ปลีก หมายถึง 
กิจการทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบการขายสินคา้และบริการสู่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเพ่ือใชส่้วนตวั  

วารุณี ตนัติวงศว์าณิช(2552, หนา้ 1) ไดใ้หค้วามหมายของการคา้ปลีก หมายถึง อาชีพอิสระท่ีด าเนินธุรกิจ
ในกิจกรรมต่างๆ ดว้ยบทบาทผูค้า้ปลีกซ่ึงเป็นคนกลางท่ีช่วยจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

สรุปไดว้า่ การคา้ปลีกหมายถึงการคา้ปลีก หมายถึงอาชีพอิสระท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้
ใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย โดยไม่มีการผา่นคนกลางใดๆ เพ่ือน าไปใชใ้นการบริโภคส่วนตวั 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารการค้าปลีกสมัยใหม่(Modern Trade) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคนอ่ืนๆ (2541, หนา้ 22) ) ไดใ้หค้วามหมายของการคา้ปลีกไวว้า่   หมายถึง การ
ขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย โดยการซ้ือสินคา้นั้นไปเพ่ือบริโภคของตนเองและครอบครัว ผูค้า้ปลีกจะซ้ือ
สินคา้จากใครกไ็ด ้แต่ตอ้งขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเท่านั้น  

ภทัรภร พลพนาธรรม (2551, หนา้ 3)ไดก้ล่าวถึงความหมายของการคา้ปลีกไวว้า่ การคา้ปลีก หมายถึง 
กิจการทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบการขายสินคา้และบริการสู่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเพ่ือใชส่้วนตวั  

วารุณี ตนัติวงศว์าณิช(2552, หนา้ 1) ไดใ้หค้วามหมายของการคา้ปลีก หมายถึง อาชีพอิสระท่ีด าเนินธุรกิจ
ในกิจกรรมต่างๆ ดว้ยบทบาทผูค้า้ปลีกซ่ึงเป็นคนกลางท่ีช่วยจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประสมการค้าปลกี 

วิเชียร วงศณิ์ชชากลุ (2550, หนา้ 13-14) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือเป็น
หวัใจส าคญัของการบริหารการตลาด การด าเนินงานของกิจการจะประสบความส าเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัการปรับปรุงและ
ความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดนั้นเราถือวา่เป็นปัจจยั
ภายในท่ีสามารถ ควบคุมได ้เราสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพ่ือท า
ใหกิ้จการอยรูอดไดห้รืออาจเรียกไดว้า่ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีถูก
ใชเ้พ่ือสนองความตอ้งการของลกูคา้ กลุ่มเป้าหมาย ท าใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได ้โดย
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการเรียกวา่ 4P’s ไดแ้ก่ 
          Product (ผลิตภณัฑ)์ เป็นส่ิงท่ีเสนอขายเพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของลกูคา้เป้าหมาย โดยผลิตภณัฑน์ั้น
อาจจะมีตวัตน สามารถมองเห็น จบัตอ้ง หรือทดสองชิมได ้เช่น สินคา้ (Good) หรืออาจจะไม่มีตวัตน เช่น บริการ 
(Service) ความคิด (Ideas) เป็นตน้ ผลิตภณัฑท่ี์จะประสบความส าเร็จในตลาดจะตอ้งมีรูปแบบ ลกัษณะคุณภาพ 
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และคุณสมบติัอ่ืนๆ ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เราสามารถพดูไดว้าผลิตภณัฑเ์ป็นองคป์ระกอบ
ตวัแรกใน 4P’s หรือส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้จะใหค้วามสนใจในการเลือกซ้ือ 

Price (ราคา) เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของเงินตราหรือเป็นมลูค่าท่ียอมรับในการ
แลกเปล่ียนผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอ ซ่ึงการก าหนดราคาข้ึนอยูก่บัปัจจยัส าคญัหลายประการ คือ ตอ้งใหเ้หมาะสมกบั
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายของผูข้าย ความสามารถในการซ้ือของลกูคา้กลุ่มเป้ าหมายและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ทางการตลาด เช่น 
คู่แข่งขนั กฎหมายขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้  
  Place or Distribution (การจดัจ าหน่าย) เป็นกระบวนการในการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปสู่
ผูบ้ริโภคหรือตลาดเป้าหมาย ซ่ึงมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัจ าหน่ายหรือการกระจายสินคา้ ไดแ้ก่ การ
ขนส่ง การคลงัสินคา้ การเกบ็รักษาสินคา้ การบริหารสินคา้คงเหลือ เป็นตน้ โดยอาจจะมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้และ
บริการผา่นสถาบนัคนกลางต่างๆ เช่น พ่อคา้ปลีก พ่อคา้ส่ง  ตวัแทนจ าหน่ายหรือนายหนา้เพ่ือท าการจดัจ าหน่าย
สินคา้ดีข้ึน อยา่งไรกต็าม ในการจดัจ าหน่ายจะตอ้งมีการวางแผนท่ีรัดกมุวาจะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีไหน เม่ือไหร่ 
ผา่นคนกลางคืออะไร จะใชวิ้ธีการขนส่งแบบไหนจึงจะประหยดั สะดวก รวดเร็ว จะเกบ็รักษาสินคา้ อยา่งไรจึงจะ
เหมาะสม เป็นตน้ 
         Promotion (การส่งเสริมการตลาด) หรือการส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารทาง
การตลาดระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ หรือกลุ่มลกูคา้เป้าหมายโดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัเพ่ือเตือนความทรงจ า แจง้
ข่าวสารหรือชกัจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละการตดัสินใจซ้ือ 
 

2.5 รูปแบบและประเภทของ Supplier ของกลุ่มผลติภัณฑ์ดูแลผวิ (เช่นผู้ประกอบการ ผู้ผลติ ผู้จัดจ าหน่าย 

ตัวแทนจ าหน่าย)  

B-to-B หรือ Business-to-Business หมายถึง การคา้ขายระหวา่งองคก์รกบัองคก์ร การคา้แบบน้ี ทุกฝ่ายจะ
มีความคาดหวงัสูงมาก ตั้งแต่ราคาท่ีน าเสนอขาย ท่ีตอ้งถกูเป็นพิเศษ ปริมาณสินคา้ท่ีคา้กนัตอ้งมีจ านวนมาก 
คุณภาพของสินคา้ท่ีตอ้งดีเยี่ยม การส่งมอบสินคา้ท่ีตรงเวลา และท่ีส าคญักคื็อ ท่านตอ้งพร้อมท่ีจะรับความเส่ียงจาก
การไดก้ าไรต่อหน่วยท่ีต ่า และหากเกิดความเสียหายข้ึนกจ็ะเป็นยอดเงินท่ีสูงมากและอีกอย่างหน่ึงท่ีท่านตอ้ง
พิจารณา คือ ความพร้อมในการเจรจาคา้ขายในปริมาณมากๆ ซ่ึงนัน่หมายถึงวา่ ถา้ท่านไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิต ตวัท่านเองก็
ตอ้งมีอ านาจต่อรองท่ีจะไปเจรจาเอาสินคา้ราคาถกู(พอท่ีจะแข่งขนักบัคู่แข่งทัว่โลก)มาจากโรงงานไดค้วามจริงแลว้ 
การคา้แบบ B-to-B น้ี กไ็ม่จ าเป็นวา่ จกัตอ้งคา้กบัองคธุ์รกิจดว้ยกนัเสมอไป เราอาจจะคา้กบัองคก์รท่ีไม่ใช่องคก์ร
ธุรกิจกไ็ด ้หรืออาจจะเรียกวา่ Business-to-Organization หรือ B-to-O ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงหน่วยราชการและองคก์รท่ี
ไม่คา้ก าไร หรือ NGO (Non Government Organization) ซ่ึงบรรดาพวกวสัดุสินเปลืองต่างๆ นั้น หน่วยราชการ หรือ
องคก์รท่ีไม่มุ่งหวงัก าไรทั้งหลาย กมี็ความจ าเป็นตอ้งใช ้หรือรวมถึงอุปกรณ์ในส านกังานอ่ืนๆ ดว้ย ซ่ึงหน่วยงาน
ส่วนใหญ่ สามารถท่ีจะจดังบประมาณสัง่ซ้ือไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งประกวดราคาใหวุ้น่วาย ตอ้งเรียนวา่ หน่วยงาน
เหล่าน้ีปัจจุบนัใชอิ้นเตอร์เน็ตกนัเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นการเขา้ถึงจึงเป็นส่ิงท่ีไม่ยากเยน็นกั และบางองคก์รท่ีเป็น
องคก์รนานาชาติ อยา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวโยงกบัสหประชาชาติ ท่านกอ็าจจะมีโอกาสสูงเหมือนกนั ท่ีจะขายใหอ้งค์
เหล่าน้ีท่ีมีอยูท่ ัว่โลก 
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6.สถานการณ์ด้านการตลาดส าหรับผลติภัณฑ์ดูแลผวิ  

หนงัสือพิมพส์ยามธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 27 ตุลาคม 2557 ไดก้ล่าววา่ ภาพรวมตลาดความงามของประเทศไทย
ในปี 2555 มีมูลค่า 105,000 ลา้นบาท เติบโต 11.6% ตลาดทัว่ไปเติบโต 11% ในปี 2555 และตลาดลกัชวัร่ีซ่ึงเติบโต 
19% กลุ่มเมกอพัและสกินแคร์ ยงัคงเป็นตลาดท่ีเติบโตดีมากโดยปีท่ีผา่นมา กลุ่มเมกอพัเติบโตถึง 14% ส่วน
ผลิตภณัฑด์ูแลผิว ส าหรับผูห้ญิงอยูท่ี่ 10% ขณะท่ีผลิตภณัฑด์ูแลผิว ส าหรับผูช้ายเติบโต 13% ส่วนผลิตภณัฑด์ูแล
เสน้ผม (Hair Care) เติบโต 9%  

ตลาดสกินแคร์มีขนาดใหญ่ท่ีสุด ดว้ยสดัส่วน 45% ของตลาดความงามทั้งหมด อีกทั้งตลาดสกินแคร์ของ
ประเทศไทยใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียนอีกดว้ย รองลงมาคือกลุ่มผลิตภณัฑด์ูแลเส้นผม 22% เมคอพั 16% น ้าหอม 
13% อ่ืนๆ 3% โดยในปีน้ีคาดว่าตลาดความงามของไทยจะเติบโต 7-8% คาดการณ์เติบโตอยูท่ี่ตวัเลข 2 
หลกั เป้าหมายการกา้วข้ึนสู่ผูน้ าตลาดความงามในประเทศไทย โดยมองวา่ตลาดยงัมีโอกาสในการขยายตวัอีกมาก 
จากผลิตภณัฑน์วตักรรมท่ีตอบสนองความตอ้ง การของลูกคา้ อีกทั้งยงัมีช่องวา่งทางการตลาดอีกมากในผลิต-ภณัฑ์
อีกหลายกลุ่ม วดัจากอตัราการใชเ้คร่ืองส าอางของคนในเอเชีย หากเป็นกลุ่มบ ารุงรอบดวงตา สาวเกาหลีมีอตัราการ
ใช ้40% สาวญ่ีปุ่น 22% ส่วนสาวไทยอยูท่ี่ 7% ขณะท่ีอตัราการใชเ้ซร่ัมบ ารุงผิวอยูท่ี่ 69% 56% และ 5% ตามล าดบั 
ส่วนอตัราการใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดดของคนไทยอยูท่ี่ 24% ส่วนสาวเกาหลีอยูท่ี่ 76% ขณะท่ีผูช้ายไทยมี
อตัราการใชผ้ลิตภณัฑค์วามงามท่ีต ่ามาก  

 

2.3 กรอบแนวความคดิส าหรับการวจิัยเพือ่ “การศึกษาปัจจัยทีม่คีวามสัมพนัธ์กนั” 

 
 
3. วธิีการศึกษา 
 
 

ข้อมูลเชิงลกัษณะ : ขอ้มูลร้านคา้ 

- ท่ีตั้ง 

- ประเภทร้าน 

- จ านวนพนกังานในร้าน 

- กลุ่มลุกคา้เป้าหมาย 
 

- 

 

 

ตวัแปรต้นทีจ่ะศึกษา 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑดู์แลผิว

ของผูค้า้ปลีกร้านสินคา้เฉพาะอยา่งขนาดเลก็

ศึกษาพ้ืนท่ีถนนลาดพร้าวจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร   

- ดา้นสินคา้ 

- ดา้นราคา 

- ดา้นทางช่องทางการเลือกซ้ือ 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ตวัแปรตามทีจ่ะศึกษา 

ข้อมูลเชิงลกัษณะ :พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

ดูแลผิว    

- แหล่งเลือกซ้ือผลิตภณัฑดู์แลผิวท่ีจ าหน่ายในร้านคา้ 

- เหตผุลท่ีท่านท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑดู์แลผิวจาก

แหล่งท่ีมา 

- ประเภทของผลิตภณัฑดู์แลผิว (Skin care)  

- หลกัเกณฑใ์นการซ้ือผลิตภณัฑดู์แลผิว 

- จ านวนคร้ังต่อเดือนในการซ้ือ 

- มูลค่าค าสัง่ซ้ือต่อคร้ังเท่าไร 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในงานวจิัย                                                                                               
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูค้า้ปลีกร้านสินคา้เฉพาะอยา่งขนาดเล็ก  (Retailer’s Specialty Store) ท่ี

เปิดด าเนินการในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) บนถนนลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมดดงัน้ี 
1. ยเูนียนมอลล ์ 

2. แมคโคร สาขาลาดพร้าว 

3. บ๊ิกซี สาขาลาดพร้าว 

4. หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางกะปิ 

5. เทสโกโ้ลตสั สาขาบางกระปิ 

และผลการส ารวจร้านสินคา้เฉพาะอยา่งขนาดเล็ก   (Retailer’s Specialty Store) ตั้งอยูใ่นร้านคา้ปลีก

สมยัใหม ่(Modern Trade) บนถนนลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร มา 2 ประเภท คือ  
 

ห้างสรรพสินค้า ประเภทร้านภายในห้าง จ านวน 
1.ยเูนียนมอลล ์ ร้านคา้เปิดโล่ง  38 

ร้านคา้ปลีกขาย 
เคร่ืองส าอางท่ีมีขนาดเลก็ 

55 

2.หา้งแมคโคร สาขาลาดพร้าว ร้านคา้เปิดโล่ง  12 
ร้านคา้ปลีกขาย 
เคร่ืองส าอางท่ีมีขนาดเลก็ 

7 

3.หา้งบ๊ิกซี สาขาลาดพร้าว ร้านคา้เปิดโล่ง  17 
ร้านคา้ปลีกขาย 
เคร่ืองส าอางท่ีมีขนาดเลก็ 

20 

4.เดอะมอลลบ์างกะปิ ร้านคา้เปิดโล่ง  21 
 ร้านคา้ปลีกขาย 

เคร่ืองส าอางท่ีมีขนาดเลก็ 
15 

5. หา้งเทสโกโ้ลตสั สาขาบางกะปิ ร้านคา้เปิดโล่ง  12 
 ร้านคา้ปลีกขาย 

เคร่ืองส าอางท่ีมีขนาดเลก็ 
8 

(ท่ีมา:การเดินส ารวจเส้นทางบนถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ณ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2557) 
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
ผูวิ้จยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม จากผูค้า้ปลีกร้านสินคา้เฉพาะอย่าง

ขนาดเลก็ (Retailer’s Specialty Store) ท่ีเปิดด าเนินในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) จ านวน 5 แห่งไดแ้ก่1) 
ยเูนียนมอลล ์2)  แมคโคร สาขาลาดพร้าว 3) บ๊ิกซี สาขา ลาดพร้าว4) เดอะมอลลบ์างกะปิ 5) เทสโกโ้ลตสั สาขาบาง
กะปิ  ซ่ึงส ารวจจริงไดจ้ านวน205 ร้านคา้แบ่งเป็น ร้านคา้เปิดโล่งจ านวน 100 ร้าน และร้านคา้ปลีกขายเคร่ืองส าอาง
ท่ีมีขนาดเลก็ จ านวน 105 ร้าน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล จากนั้นน าแบบสอบถามมา
ตรวจความครบถว้นสมบูรณ์อีกคร้ังหน่ึง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
     1. ทดสอบแบบสอบถามท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ลว้ท าการแกไ้ขขอ้บกพร่องของแบบสอบถามรวมทั้งตรวจความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) หาก
พบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิอยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่ากต็อ้งด าเนินการแกไ้ขแบบสอบถามต่อไป 
     2. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ ออกเกบ็ขอ้มูล 205 ชุด 
     3. การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) โดยน าแบบสอบถามท่ีไดต้อบเรียบร้อยแลว้มาตรวจความถกูตอ้งและความ
สมบูรณ์เพ่ือแยกแบบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์ออก 
     4. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้มาลงรหสัตามท่ีไดก้ าหนดไว ้เพ่ือน ามาประมวลผลดว้ย
คอมพิวเตอร์ 
 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์สถิติพรรณนาจะ การวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของร้านคา้ปลีกของกลุ่มตวัอย่าง ขอ้มูลเชิงลกัษณะ
โดยการวิเคราะห์หาความถ่ี (Frequency ; n) และค ่าร้อยละ (Percentage) 

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือ ข้อมูลเชิงลักษณะโดยการวิเคราะห์หาความถ่ี 
(Frequency ; n) , ค ่าร้อยละ (Percentage)  

 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์ค ่าเฉล่ีย (Mean) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามล าดบั 

วิเคราะห์สถิติอนุมานจะ วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือกบัปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑด์ูแลผิว (Skin care) ของผูค้า้ปลีกร้านสินคา้เฉพาะอยา่งขนาดเลก็ 
ศึกษาพ้ืนท่ีถนนลาดพร้าว จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชเ้คร่ืองมือ Analysis of Variance (ANOVA) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ดา้นจ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูค้า้ปลีกร้านสินคา้เฉพาะ

อย่างขนาดเล็ก ให้ความส าคญักบัเหตุผลท่ีท่านท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ดูแลผิว (Skin Care) จากแหล่งท่ีมาคือ 

สินคา้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานรองรับความน่าเช่ือถือ ซ้ึงสอดคล้องกับบทความของ พิบูล ทีปะปาล 
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(2543) ปัจจยัทางการตลาดคา้ปลีก กล่าวว่าการคา้ปลีกเป็นกลไกท่ีเช่ือมโยงเร่ืองการจดัจ าหน่ายทางการ

ตลาดการคา้ปลีกท าใหสิ้นคา้มีสภาพพร้อมท่ีจะส่งมอบใหแ้ก่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยโดยจะตอ้งคดัเลือกสินคา้ท่ี

มีคุณภาพและปรับคุณภาพใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูค้า้ปลีกร้านสินคา้เฉพาะอย่าง

ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ สนใจแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ์ท่ี ราคาถูกกว่าผูผ้ลิตรายอ่ืน มีการให้ราคาพิเศษตาม

เง่ือนไขการซ้ือท่ีก าหนด และมีการให้เครดิตการคา้ ส่งผลให้กบัมูลค่าค าสั่งซ้ือต่อคร้ังกบัส่วนประสมทาง

การตลาด กบั จ  านวนคร้ังท่ีสั่งสินคา้ผลิตภณัฑ์ดูแลผิว (Skin Care) เขา้มาจ าหน่ายภายในร้านมากข้ึน และยงั

ส่งผลถึงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในการขายผลิตภณัฑดู์แลผวิ (Skin Care) มากข้ึนดว้ย 

จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่/ช่องทางการเลือกซ้ือ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูค้า้ปลีก

ร้านสินคา้เฉพาะอย่างขนาดเล็ก ให้ความส าคญักบั ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย ท่ีมีการบริการในการจดัส่งสินคา้ 

และมีการสั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท์และทางออนไลน์ ซ่ึงส่งให้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในการขายผลิตภณัฑ์

ดูแลผวิ (Skin Care) มากข้ึน เพราะการสั่งซ้ือและการจดัส่งสินคา้ท่ีรวดเร็ว 

จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูค้า้ปลีกร้าน

สินคา้เฉพาะอยา่งขนาดเล็ก ให้ความส าคญักบั ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่ายมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 

อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ เพราะส่งผลใหร้ายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในการขายผลิตภณัฑดู์แลผวิ (Skin Care) มากข้ึน  

5. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี้ 

  ทางผูผ้ลิตควรมีการฝึกตวัแทนจ าหน่าย/นายหนา้ของบริษทัผูผ้ลิต ใหมี้ความรู้เร่ืองการเสนอขายและเง่ือนไขพิเศษ

และควรส ารวจความตอ้งการของร้านคา้ปลีก วา่อะไรคือส่ิงท่ีร้านคา้ปลีกตอ้งการ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดก้ลบัมานั้นช่วยพฒันา

ปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดดา้นอ่ืนๆเพ่ิม เพราะปัจจุบนัไดมี้ผลิตภณัฑเ์กิดข้ึนใหม่มากมาย ดงันั้นเรา

ควรสร้างความแตกต่างในส่วนประสมทางการตลาดในดา้นอ่ืนๆ เพ่ือใหธุ้รกิจมีก าไรมากข้ึนและตอบสนองความตอ้งการ

ของร้านคา้ปลีกไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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การศึกษาระดบัความส าคญัในการเลอืกซ้ือผลติภณัฑ์  SK-II ภายในบูธกจิกรรมโดยใช้
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ระหว่างผู้บริโภคกลุ่มวยัรุ่น (อายุ18-25ปี) กบั

กลุ่มวยัท างาน (อายุ26-60ปี) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
The study of selection hirachy for purchasing SK-II product in exhibition refer 

to marketing facts among teenager between age of 18-25 years and working 
people 26-60 years surrounding Bangkok 

ภัทชา แก้วจุนันท์ 1และ ดร.อนุฉัตร ช ่าชอง2 

Phatcha Kaewjunun and Anuchat Chamchong  
 

บทคดัย่อ 
              ในการวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา ความแตกต่างของระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์ SK-II ภายในบูธกิจกรรม โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ระหวา่งกลุ่มวยัรุ่น (อาย ุ18-25 ปี) 

กบักลุ่มวยัท างาน (อาย ุ26-60 ปี) กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้เขา้มาภายในบูทกิจกรรม SK-II จ านวน 200 คน ท่ีอยูใ่นเขต

กรุงเทพฯ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม ผลการวิจยัพบวา่ ตวัแปรส าคญัท่ีใชใ้นการจ าแนกได ้คือ บุคลากรในการ

ใหบ้ริการ ลกัษณะทางกายภาพภายในบูทกิจกรรม และกระบวนการในบูทกิจกรรม ซ่ึงสามารถจ าแนกไดถู้กตอ้ง 

80% 

ค าส าคัญ: บูทกิจกรรม, การจ าแนกความแตกต่าง 

Abstract 
               The purpose of this research is to know the factor that will convince consumer to buy SK-II product 
from the booth activity. Target will be devided into 2  groups which are teenage (18 -25  year) and working age 
(26-60 year). The result will random from target who enter the booth. The number of target is 200 people living 
in Bangkok by using questionnaire. The research telling us that the most 3 important factors are people, physical 
and process in the booth which can give the result 80% of accuracy. 
 

Keywords: Booth Activity, Discriminatio 
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1. บทน า 
     ธุรกิจออร์แกไนเซอร์ในปัจจุบนัมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง อาจเน่ืองดว้ยมีสินคา้ใหม่ๆท่ีเขา้มาสู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึน 
บริษทัต่างๆจึงตอ้งมีการท าการตลาด การโฆษณารวมถึงการท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการขาย กระตุน้ยอดขายและท า
ให้สินคา้ขายได ้มียอดขายเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนับริษทัต่างๆก็จะจา้งบริษทัออร์แกไนเซอร์เพ่ือให้ท าการตลาด
ใหก้บัสินคา้ของบริษทัของตน ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีบริษทัจะสามารถโปรโมทสินคา้ไดอ้ยา่งดี บริษทัออแกไน
เซอร์จึงตอ้งมีการแข่งขนักนัและปัจจุบนัการแข่งขนัก็รุนแรงมากข้ึน ซ่ึงธุรกิจออร์แกไนเซอร์ก็มีหลายแบบ มีทั้ง
การท า Media เพ่ือโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั การจดันิทรรศการแสดงสินคา้ การเปิดตวัสินคา้ 
การจดังาน Event และการจดักิจกรรม Roadshow เพ่ือกระตุน้ยอดขาย การออกบูธแสดงสินคา้และบริการจดัเป็นอีก
หน่ึงช่องทางการคา้ขายสินคา้หรือบริการท่ีน่าสนใจมาก เพราะแมว้่าช่วงระยะเวลาในการจดังานจะนอ้ยและไม่ใช่
ช่องทางการขายสินคา้หรือบริการท่ีมัน่คงถาวร แต่นิทรรศการและงานท่ีจดัข้ึนก็มกัเป็นแหล่งชุมนุมของบรรดา
ลูกค้าชั้นดีท่ีต่างแห่แหนมาร่วมงานกัน จึงท าให้เวลาท่ีมีอยู่น้อยนิดไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด หากบริษัท
สามารถใชก้ารออกบูธแสดงสินคา้และบริการคร้ังนั้นใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการสร้างยอดจ าหน่ายต่อชัว่โมงให้ได้
จ านวนสูงท่ีสุด     และเน่ืองดว้ยรูปแบบงานท่ีลูกคา้มอบหมายให้กบัทางบริษทัท าส่วนมากนั้น จุดประสงค์หลกั 
ของลกูคา้ คือ การเพ่ิมยอดขายในผลิตภณัฑน์ั้นๆใหเ้พ่ิมมากข้ึน โดยอาศยัการจดับูธกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซ่ึงใน
การวิจยัคร้ังน้ีจะมุ่งไปท่ีผลิตภณัฑ ์SK-II และบูทกิจกรรมประเภท Roadshow และใช ้Push Girl ในการดึงดูดลูกคา้ 
ซ่ึงผลิตภณัฑ์ในกลุ่มครีมบ ารุงผิวหน้า (Skin Care) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีค่อนขา้งขายยากและมีผลต่อความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภคมาก ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือยาก อาจเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ ซ่ึงส่งผลให้ยอดขายของผลิตภณัฑ ์SK-II 
ไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงถา้ไม่สามารถท ายอดขายผลิตภณัฑ ์SK-II ภายในบูทกิจกรรมส่งเสริมการขายไดต้ามท่ีตั้งเป้าไวไ้ด้
ก็อาจท าให้เกิดความเสียหายและรายไดร้วมของบริษทัลดลงได ้จะตอ้งมีการท างานชดเชยให้กบัลูกคา้จนถึงเป้าท่ี
ลูกคา้ตั้ง ซ่ึงในส่วนน้ีทางบริษทัก็จะเสียงบประมาณและท าให้ผลก าไรลดลง ทางผูจ้ดัท าจึงเห็นว่าควรมีการศึกษา
ถึงความแตกต่างของความส าคญัในการตดัสินใจของผูซ้ื้อในแต่ละช่วงอายุวา่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองใดบา้ง เพ่ือ
จะไดน้ าไปปรับใชใ้นการการท างานคร้ังต่อไปใหรั้กษาผลก าไรใหก้บับริษทัไดอ้ยา่งสูงสุด  
ความส าคัญของงานวจิยั 
งานวิจยัน้ีจะสามารถช่วยน าไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานภายในงานออกบูธกิจกรรมได ้โดยผลท่ี
ไดรั้บนั้นจะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนงานในขั้นตอนของการ Plan งานก่อนท่ีจะมีการไปน าเสนอ
กบัลกูคา้ ถา้มี Plan ท่ีดีและรู้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในงาน เรากจ็ะสามารถคิดหาวิธีการป้องกนัในปัญหาน้ีไดใ้น
ท่ีสุด และจะในการเพ่ิมยอดขายภายในบูธกิจกรรมรวมถึงช่วยรักษาผลประโยชนข์องบริษทัไดอ้ยา่งสูงสุด 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ SK-II ภายในบูธกิจกรรม โดย
ใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ระหวา่งกลุ่มวยัรุ่น (อาย ุ18-25 ปี) กบักลุ่มวยัท างาน (อาย ุ26-60 ปี) 
2. เพ่ือทราบถึงความส าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ SK-II ภายในบูธกิจกรรมและน าไปปรับปรุง
รูปแบบการท ากิจกรรมต่อไป เพ่ือเพ่ิมยอดขายภายในบูธกิจกรรมรวมถึงช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษทัไดอ้ย่าง
สูงสุด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดทางการตลาด 
     ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler ,2000 ) ไดก้ล่าวไวว้า่ การตลาด หมายถึง "การท ากิจกรรมกบัตลาดเพ่ือใหเ้กิดการ
แลกเปล่ียนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบ าบดัความตอ้งการ และสนองต่อความจ าเป็นของมนุษยท์ าใหเ้กิดความพึง
พอใจ" 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4’Ps (Marketing Mix) 
     ฟิลิป คอตเลอร์  (Philip  Kotler 2546 : 24) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี
กิจการใชเ้พ่ือใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2552 : 80-81) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด
ท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงส่วนประสมการตลาดในธุรกิจบริการ
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม หรือท่ีกนัวา่ 4’Ps 
2.1 ผลติภัณฑ์ (Product)  หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือความสนใจ การจดัหา การใชห้รือการบริโภคท่ี
สามารถท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสมัผสัไดแ้ละสัมผสั
ไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ 
สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ ผลิตภณัฑต์อ้งมี
อรรถประโยชน ์(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลกูคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขาย 
 2.2 ราคา (Price)  หมายถึง จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ/์บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลกูคา้รับรู้เพ่ือให้
ไดผ้ลประโยชนจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑ/์บริการคุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) หรือหมายถึง 
คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้ง
ค านึงถึงคุณค่าท่ีลกูคา้รับรู้ดว้ย 
2.3 การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution)  หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและ
กิจกรรมใช ้ เพ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถานบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย
คือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการ
เกบ็รักษาสินคา้คงคลงั  
 2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ 
หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจใหเ้กิดความตอ้งการหรือเพ่ือเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ ์
โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ (Etzel, walker and Stanton. 2007 : 677) หรือ
เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มลูระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสาร
อาจใชพ้นกังานขาย (Personal selling) ท าการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Non personal selling)  
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
      วิริยา อินทรแสง (2554) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูห้ญิงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือ
ครีมบ ารุงผิวหนา้ตา้นร้ิวรอย  
ผลการศึกษาพบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมีอายรุะหวา่ง 31-34 ปี มากท่ีสุด การศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ 
มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งหรือพนกังานเอกชน ใชค้รีมบ ารุงผิวหนา้ตา้นร้ิวรอย
มากท่ีสุด โดยยี่หอ้ PONDS มากท่ีสุด และซ้ือจากหา้งสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่จะซ้ือเฉพาะผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้กลห้มด 
ความถ่ีในการซ้ือ 2-3 คร้ังต่อเดือน เลือกซ้ือแบบชุดผลิตภณัฑด์ูแลผิวหนา้ มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ัง 1,001-
1,500 บาท ใชค้รีมบ ารุงผิวหนา้เพ่ือป้องกนัมลภาวะ  แสงแดด การเปล่ียนแปลงราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ หาก
สินคา้ท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจ าไม่มีก็จะไม่ซ้ือ จะไม่ซ้ือสินคา้อ่ืนแทนเพราะเช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้เดิม ส่วนเหตุผล
ท่ีจะซ้ือสินคา้อ่ืนมาแทนเพราะชอบลองของใหม่ ส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้ดว้ยตวัเองทั้งหมด และชอบมากท่ีสุดคือการ
ลดราคา 
        สิริกาญจน ์ เศรษฐช์ยัยนัต ์ (2556) การศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดระหวา่งผูซ้ื้อ
เคร่ืองส าอางคผ์า่นช่องทางออนไลน์และออฟไลน ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มผูซ้ื้อ
เคร่ืองส าอางคผ์า่นการซ้ือช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครจานวน 200 คน 
ผลการศึกษาพบวา่รูปแบบและพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางค ์ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางผา่น
ช่องทางออนไลนส่์วนใหญ่ซ้ือผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่ซ้ือ ครีม/โลชัน่ บ ารุงผิว 
และ แป้งแต่งหนา้ โดยเฉล่ียกลุ่มท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางคผ์า่นช่องทางออนไลน์จะซ้ือเคร่ืองส าอางคป์ระมาณ 2 คร้ังต่อ
เดือน โดยมีค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ัง เฉล่ีย 1,846 บาท ส่วนกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางคผ์า่นช่องทาง
ออฟไลนส่์วนใหญ่ซ้ือผา่นเคานเ์ตอร์หา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 56 โดยเฉล่ียกลุ่มท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางคผ์า่น
ช่องทางออฟไลนจ์ะซ้ือเคร่ืองส าอางคป์ระมาณ 2 คร้ังต่อเดือน โดยมีค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังเฉล่ีย 1,784 บาท 
ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการจ าแนกกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางคผ์า่นช่องทาง
ออนไลนแ์ละออฟไลน ์โดยกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางคผ์า่นช่องทางออนไลนเ์ห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบั
คุณภาพและราคาเคร่ืองส าอางคท่ี์ถกูกวา่การซ้ือผา่นช่องทางจดัจ าหน่ายอ่ืนมากกวา่กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางคผ์า่น
ช่องทางออฟไลน ์ ในทางตรงกนัขา้มกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางคผ์า่นช่องทางออฟไลนเ์ห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นความ
หลากหลายของรูปแบบ, ราคามีใหเ้ลือกหลายระดบัราคา, ความน่าเช่ือถือของช่องทางจดัจาหน่าย,การจดัหมวดหมู่
ท่ีเป็นระเบียบ คน้หาง่าย, การโฆษณาท่ีน่าสนใจ, การจดัท าบตัรส าหรับสมาชิกและไดรั้บส่วนลด และการ
ใหบ้ริการหลงัการขาย มากกวา่กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางคผ์า่นช่องทางออนไลน ์ ส่วนปัจจยัดา้นเหตุผลการซ้ือ
เคร่ืองส าอางคท่ี์มีอิทธิพลในการจ าแนกกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางคผ์า่นช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลนเ์ป็นสินคา้ท่ี
น าเขา้จากต่างประเทศ และมีความสะดวกโดยกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางคผ์า่นช่องทางออนไลนเ์ห็นดว้ยกบัเหตุผลมี
สินคา้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศและความสะดวกมากกวา่กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางคผ์า่นช่องทางออฟไลน์ 
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3. วธิีการศึกษา 

ประชากรท่ีจะศึกษา คือ กลุ่มลกูคา้ท่ีเขา้มาภายในบูธกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

วยัรุ่น (อายุ 18-25 ปี) และกลุ่มวยัท างาน (อายุ 26-60 ปี) ซ่ึงอาจมีความแตกต่างของปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อการซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์SK-II ภายในบูธกิจกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างท่ีจะใชใ้นงานวิจยัในคร้ังน้ีจะใช่วิธีการสุ่มตวัอย่าง โดยการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบ

ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ซ่ึงจะใชก้ารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and 

Morgan (1970) มีการก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% 

จากการหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) จะไดก้ลุ่มตวัอย่าง

เท่ากบั 384 คน แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะเวลา ผูวิ้จยัจึงมีความประสงคใ์นการท าการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่ม

ตวัอย่าง จ านวน 200 คน ทั้งน้ีเม่ือลดขนาดกลุ่มตวัอย่างลงเป็นจ านวน 200 คน ระดบัความคลาดเคล่ือนจึงเพ่ิมเป็น 
6.93%  

ในการวิจยัเพ่ือจ าแนกความแตกต่างตอ้งใชเ้ง่ือนไขในการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ คือ จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ี
เลือกใชต้อ้งมีมากกวา่ 5 เท่า ของจ านวนแปรตน้ และจ านวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มมีมากกวา่จ านวนตวัแปรตน้ 

ตวัแปรในการศึกษา 

ตวัแปรทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม 

1. ตวัแปรตน้ 

        ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

(Marketing Mix 7Ps) 

Product 

Price 

Place 

Promotion 

People 

Physical  Evidence and Presentation 

Process 

2. ตวัแปรตาม 

        ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 

กลุ่มวยัรุ่น (อาย ุ18-25 ปี) 
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กลุ่มท างาน (อาย ุ26-60 ปี) 

กรอบแนวคิด 
กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยัเพ่ือ “การจ าแนกความแตกต่าง” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูจะเป็นขอ้มูลแบบสอบถาม ค าถามท่ีใชใ้นแบบสอบถามจะเป็นค าถามปลายปิด 

โดยแบบสอบถามในคร้ังน้ีจะตอ้งประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 : สอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 : สอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7’Ps) ใน

การตดัสินเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผิวหนา้ SK-II ภายในบูธกิจกรรม โดยจะเป็นแบบสอบถามแบบ Likert 

Scale 5 ระดบั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     เคร่ืองมือทางสถิติท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห์แบบสอบถามในงานวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

ความส าคญัของปจัจยัสว่นประสมทาง

การตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ 

(Marketing Mix 7Ps) 

 Product 
 Price 
 Place 
 Promotion 
 People 
 Physical  Evidence and 

Presentation 
 Process 

ตวัแปรตน้ : ทีต่อ้งการใชใ้นการเปรยีบเทยีบ 

 

 

 

กลุ่มวยัรุน่ (อาย1ุ8-25ปี) 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มท างาน (อาย2ุ6-60ปี) 

ตวัแปรตาม :  

กลุ่มประชากร 2 กลุ่มทีต่อ้งการ 

เปรยีบเทยีบ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1514  
 

ส่วนท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถามของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง โดยการใชก้ารแจกแจงความถ่ี 

(Frequency Distribution) และแสดงเป็นตารางร้อยละ 

  ส่วนท่ี 2 : วิเคราะห์ขอ้มลู ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7’Ps) ในการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผิวหนา้ SK-II ภายในงานบูทกิจกรรม โดยจะเป็นแบบสอบถามแบบ Likert Scale 5 

ระดบั ซ่ึงมีเกณฑใ์นการวิเคราะห์ 5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบัความคิดเห็น  ส าคญัอยา่งยิ่ง   5 คะแนน 

    ส าคญั     4 คะแนน 

เฉยๆ           3 คะแนน 

ไม่ส าคญั    2 คะแนน 

ไม่ส าคญัอยา่งยิ่ง  1 คะแนน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA   
ตางรางท่ี 1 แสดงความแตกต่างระหวา่งกลุ่มวยัรุ่นและวยัท างาน โดยใชก้ารวิเคราะห์ ANOVA 
ขอ้ท่ี ค าถามในแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ขนาดความ
แตกต่าง
ระหวา่ง
กลุ่ม 

ขนาดความ
แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 

F-Ratio 

37 ระยะเวลาในการรอคอยเหมาะสม 4.080 .5961 4.500 66.220 13.455 

38 ความผิดพลาดมีนอ้ยในแต่ละขั้นตอน 3.990 .5670 3.920 60.060 12.923 

40 แต่ละกระบวนการ ขั้นตอนมีความ
เหมาะสมทางดา้นเวลา 

4.235 .5489 3.645 56.310 12.817 

35 ภายในบูทกิจกรรมมีช่ือแบรนดช์ดัเจน 
น่าเช่ือถือ 

3.980 .6337 4.500 75.420 11.814 

36 มีการใหบ้ริการท่ีดีและใหค้ าแนะน าท่ีดี 4.140 .5934 3.380 66.700 10.034 

33 บรรยากาศภายในบูทกิจกรรม 3.905 .5724 3.125 62.070 9.969 

34 แพก็เกจสินคา้มีรายละเอียดต่างๆบอก
ชดัเจน 

3.950 .6077 3.380 70.120 9.544 
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25 พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการ
บริการมาเป็นอยา่งดี 

4.180 .5825 2.880 64.640 8.822 

24 Push Girl ภายบูทกิจกรรมมีความส าคญั
ต่อการตดัสินใจซ้ือ 

4.455 .5741 2.645 62.950 8.319 

39 มีการก าหนดกระบวนการต่างๆภายใน
บูทอยา่งชดัเจน 

4.185 .5766 2.645 63.510 8.246 

31 ความสวยงามภายในบูทกิจกรรม 3.935 .6805 3.645 88.510 8.154 

29 พนกังานมีอธัยาศยัดีมนุษสมัพนัธ์ดี 4.120 .6225 2.880 74.240 7.681 

5 ความสะดวกในการใชผ้ลิตภณัฑ ์(ใชง่้าย) 4.365 .6113 2.645 71.710 7.303 

4 ยี่หอ้สินคา้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่ง
กวา้งขวาง 

4.450 .6160 2.420 73.080 6.557 

32 พนกังานใส่ยนิูฟอร์มท่ีดูสวยงาม 
น่าเช่ือถือ 

4.095 .6543 2.645 82.550 6.344 

30 พนกังานมีกาละเทศะ 4.130 .5698 1.620 63.000 5.091 

16 สถานท่ีท่ีจดับูทกิจกรรม เหมาะกบัการช้
อปป้ิง 

4.215 .6088 1.805 71.950 4.967 

 
     ผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่าค่า Eigenvalue เท่ากบั .767 และมีค่า Canonical Correlation เท่ากบั .659 เม่ือน ามายก
ก าลงัสอง จะแสดงถึงความสามารถในการจ าแนกกลุ่ม สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มวนัรุ่นและวยั
ท างานไดร้้อยละ 43.421% 
     ค่า Wilks' Lambda เท่ากับ .566 และ Chi-square เท่ากับ 101.377 และค่า sig เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 
แสดงวา่ค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระในกลุ่มวยัรุ่นแตกต่างจากกลุ่มวยัท างาน 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
     ผลการศึกษาความแตกต่างของระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์SK-II ภายในบูธกิจกรรม 
โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ระหว่างกลุ่มวยัรุ่น (อายุ 18-25 ปี) กบักลุ่มวยัท างาน (อายุ 26 - 60 ปี) 
โดยการจ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการ
จ าแนกกลุ่มผูซ้ื้อ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 2 งานวิจยั 
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ซ่ึงผลช้ีวดัจากโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ผลของการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
1. จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบ แบบสอบถามในการศึกษาคร้ัง
น้ีส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 93.5 เป็นเพศชายร้อยละ 4.5 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 26-30 ปี และส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 60.0 สถานภาพสมรสร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 66.0 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 33 รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001 - 
20,000 คิดเป็นร้อยละ 33และรายได ้20,001 - 30,000 ร้อยละ 33 
2. จากการศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ SK-II ภายในบูธกิจกรรม โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
กลุ่มวยัรุ่น (อายุ 18-25 ปี) คิดเป็นร้อยละ 50 กบักลุ่มวยัท างาน (อายุ 26 - 60 ปี) คิดเป็นร้อยละ 50 มีค่าความสามารถ
ในการจ าแนกกลุ่ม เท่ากบั 0.00 มีความสามารถในการอธิบายความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม เท่ากบัร้อยละ 43.42 มี
ความถูกตอ้งในการพยากรณ์ คิดเป็นเท่ากบัร้อยละ 80 ซ่ึงมีค่ามากกว่า Cpro ท่ีมีค่าเท่ากบัร้อยละ 62.5 มีความถูก
ตอ้งในการพยากรณ์กลุ่มท่ี 1 เท่ากบัร้อยละ 75.0 และความถกูตอ้งในการพยากรณ์กลุ่มท่ี 2 เท่ากบัร้อยละ 85.0 
3. จากการศึกษาค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ ระหวา่งกลุ่มโดย One-way ANOVA พิจารณาจาก ค่า Significant ท่ีระดบั 
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่าการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์SK-II ภายในบูธกิจกรรม โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด กลุ่มวยัรุ่น (อาย ุ18-25 ปี) กบักลุ่มวยัท างาน (อาย ุ26 - 60 ปี) ทั้ง2 กลุ่มมีความแตกต่างกนั 
1.) ยี่หอ้สินคา้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 
2.) ความสะดวกในการใชผ้ลิตภณัฑ ์(ใชง่้าย)  
3.) สถานท่ีท่ีจดับูทกิจกรรม เหมาะกบัการชอ้ปป้ิง 
4.) Push Girl ภายบูทกิจกรรมมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ 
5.) พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการบริการมาเป็นอยา่งดี 
6.) พนกังานมีอธัยาศยัดี มนุษสมัพนัธ์ดี 
7.) พนกังานมีกาละเทศะ 
8.) ความสวยงามภายในบูทกิจกรรม 
9.) พนกังานใส่ยนิูฟอร์มท่ีดูสวยงาม น่าเช่ือถือ 
10.) บรรยากาศภายในบูทกิจกรรม 
11.) แพก็เกจสินคา้มีรายละเอียดต่างๆบอกชดัเจน 
12.) ภายในบูทกิจกรรมมีช่ือแบรนดช์ดัเจน น่าเช่ือถือ 
13.) มีการใหบ้ริการท่ีดี และใหค้ าแนะน าท่ีดี 
14.) ระยะเวลาในการรอคอยเหมาะสม 
15.) ความผิดพลาดมีนอ้ยในแต่ละขั้นตอน 
16.) มีการก าหนดกระบวนการต่างๆภายในบูทอยา่งชดัเจน 
17.) แต่ละกระบวนการ ขั้นตอนมีความเหมาะสมทางดา้นเวลา 
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4. จากการวิ เคราะห์ผลโดยใช้ส ถิติ  Discriminant Analysis พบว่าค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์  (Canonical 
Correlation) เท่ากบั 1.617 , ค่า Eigenvalue เท่ากบั 0.659 , ค่า Wilks’ Lambda เท่ากบั 0.000 , Chi-square = 51.320 
และค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระในกลุ่มวยัรุ่น (อายุ 18-25 ปี) กบักลุ่มวยั
ท างาน (อาย ุ26 - 60 ปี) มีความแตกต่างกนั 

 
รูปภาพท่ี 3.1 แสดงความแตกต่างระหวา่งคนทั้ง 2 กลุ่ม 

ข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์SK-II ภายในบูธกิจกรรม โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
กลุ่มวยัรุ่น (อาย ุ18-25 ปี) กบักลุ่มวยัท างาน (อาย ุ26 - 60 ปี) ควรมีการปรับปรุงในปัจจยัท่ีทั้ง 2 กลุ่มใหค้วามส าคญั
ในการตดัสินใจซ้ือ เพ่ือรักษากลุ่มลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่มน้ีไว ้โดยให้ความส าคญัในส่วนประสมทางการตลาดโดยเฉพาะ 
ดา้นบุคคลากร เน่ืองจากการจดักิจกรรมภายในบูธนั้นตอ้งเนน้บุคคลากรในการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพในทุกดา้น เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งสูงสุด และตอกย  ้าใหล้กูคา้กลบัมาซ้ือผลิตภณัฑ ์SK-II อีกในคร้ังต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป  
1.เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาท าการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมี 
การศึกษาโดยใชก้ารวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (DiscriminantAnalysis) หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มวยัรุ่น (อายุ 18-25 
ปี) กบักลุ่มวยัท างาน (อายุ 26 - 60 ปี) ในจงัหวดัอ่ืนๆท่ีมีบูทกิจกรรม SK-II เพ่ือจะไดท้ราบความแตกต่างของทั้ง 2 
กลุ่มท่ีชดัเจนมากข้ึน และไดท้ราบถึงความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือของลกูคา้ในกลุ่มท่ีกวา้งข้ึนทัว่ถึงมากข้ึน 
2. เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีมีเวลาท่ีจ ากดัจึงท าใหเ้ก็บขอ้มลูกลุ่มตวัอย่าไดเ้พียง 200 คน ควรมีการเก็บตวัอย่างให้
มากกวา่น้ี เพ่ือจะไดข้อ้มลูเพ่ิมเติมใหไ้ดข้อ้มลูท่ีกวา้งข้ึน เพ่ือผลวิเคราะห์ท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
3. ในการออกแบบการศึกษาในคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาควรเพ่ิมประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
กลุ่มวยัรุ่น (อาย ุ18-25 ปี) กบักลุ่มวยัท างาน (อาย ุ26 - 60 ปี) เพ่ิมเติมเพ่ือใหผ้ลการศึกษาสามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ได ้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) 

Service Quality that affects Customer’s Satisfaction  
to the Services of the BTS & MRT 

ธนวทิย์ กมลศิริประเสริฐ1และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

Thanawit Kamonsiriprasert and Khanchitpol Yousapronpaiboon 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจภายหลงัการใชบ้ริการ
รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) โดยผูว้ิจยัวดัคุณภาพการบริการทั้ง 5 
ด้านของแบบจ าลอง SERVQUALการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้วิธีการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้ งส้ิน 400 คน ได้มาจากสูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่างในกรณีท่ีทราบจ านวน
ประชากรของ Taro Yamane และน าขอ้มูลมาทดสอบสถิติเชิงอนุมานคือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
regressions) ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้คุณภาพและความพึงพอใจภายหลงัการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า 
BTS และ MRT มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่คุณภาพ
การให้บริการจากผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ, รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS), รถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) 

 

Abstract 
This research is aim to study the quality of service that effects the satisfaction  after taking railcar Bangkok Mass 
Transit System Public Company  service (BTS) and Mass Rapid Transit (MRT) in order that the researchers have 
marked out the 5 parts of SERVQUAL model quality. This research is liked Quantitative research. Methods of 
data collection from questionnaire with people who taking the railcar Bangkok Mass Transit System Public 
Company service (BTS) and Mass Rapid Transit (MRT) in Bangkok area totally 400 persons. Inferential 
statistical analysis was performed multiple regression analysis. The results showed the service quality and service 
Satisfaction effect customer is relatively more. And hypothesis testing found Influencing satisfaction with the 
service Significantly 0.05 
 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Program Young Executive (Weekend) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
email:cassette_rapper@hotmail.com 
2อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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1. บทน า 

 

การขนส่งคือการเดินทางไปปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ เช่น การเดินทางเพ่ือประกอบอาชีพ ท่องเท่ียวหรือศึกษา
เล่าเรียน กิจกรรมการขนส่งเป็นระบบการให้บริการท่ีมีบทบาทต่อประชาชน (เสาวนีย ์ไทยรุ่งโรจน์, 2553) ส่วน
ระบบขนส่งมวลชน (Mass Transit System) คือการขนส่งสาธารณะในเมืองท่ีให้บริการขนยา้ยผูโ้ดยสารคร้ังละ
จ านวนมาก ๆ ไปในแนวทางท่ีก าหนดและมีตารางการเดินรถท่ีแน่นอน แต่ในปัจจุบนัจะพบว่าการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมและการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของประชากรในเขตเมืองใหญ่ ท าใหปั้ญหาการจราจรท่ีเป็นอยู่ทวี
ความรุนแรงมากข้ึนไปอีก การจราจรบนทอ้งถนนในเมืองส าคญั ๆ ติดขดัเป็นประจ าทุกวนัก่อใหเ้กิดความสูญเสีย
อย่างใหญ่หลวงต่อการผลิตและกิจการงาน อากาศเสียและเสียงรบกวนจากการจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนไดม้าถึงจุดท่ีเป็น
อนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิต การเป็นอยูแ่ละสุขภาพของผูค้นในเมือง (นระ คมนามลู, 2547) 
 จากสถิติการขนส่งของกระทรวงคมนาคมในช่วงปี พ.ศ. 2542-2552 พบว่าการเดินทางโดยรถโดยสาร
ธารณะซ่ึงเป็นการเดินทางในเขตเมืองมีปริมาณผูโ้ดยสารสูงท่ีสุด อย่างไรก็ตามปริมาณผูโ้ดยสารมีแนวโนม้ลดลง
ทุกปีเช่นเดียวกบัการเดินทางโดยรถไฟ แต่การเดินทางภายในเมืองโดยใชร้ะบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้าใตดิ้น
และรถไฟลอยฟ้าพบว่ามีแนวโน้มขยายตวัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงผูเ้ดินทางภายในเมืองไดต้ระหนักถึงสภาพ
การจราจรท่ีติดขดัท่ีท าให้เกิดความล่าชา้ในการเดินทาง การส้ินเปลืองเช้ือเพลิงรวมถึงมลภาวะท่ีเกิดจากการใช้
รถยนตส่์วนตวัในการเดินทาง จึงท าใหป้ระชาชนหันมาใชบ้ริการรถไฟฟ้าท่ีมีความแน่นอนในการให้บริการเพ่ิม
มากข้ึน โดยในอนาคตโครงการน้ีจะมีการขยายโครงข่ายเส้นทางรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองดว้ย (ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม, 2554) ซ่ึงการขนส่งทางรางคือ
ระบบการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและยัง่ยืนเน่ืองจากระบบน้ีเน้นการเคล่ือนยา้ยผูเ้ดินทางจ านวนมากจึงช่วย
ประหยดัพลงังาน ซ่ึงแตกต่างจากการเดินทางดว้ยรถยนต์ส่วนตวั ในปัจจุบนั กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี
ระบบขนส่งทางราง ไดแ้ก่ ระบบรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน MRT ระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และรถไฟดีเซลขนส่งผูโ้ดยสารในเมือง (เกษม ชูจารุกลุ, 2555)  
 ดงันั้นเพ่ือเป็นการพฒันาระบบการใหบ้ริการดว้ยคุณภาพการบริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั
ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง การศึกษาในคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาถึงคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็น
แนวทางใหผู้ใ้หบ้ริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) สามารถปรับปรุง
กระบวนการใหบ้ริการของตนเองดว้ยการพฒันาคุณภาพบริการเพ่ือใหง้านใหบ้ริการของตนเองสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูใ้ชบ้ริการไดต่้อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า Payne (1993) ไดก้ล่าวถึงการให้บริการลูกคา้ (Customer service) ว่ามี
ความส าคญัมากข้ึนในปัจจุบนัเน่ืองจากลูกคา้จะมีความคาดหวงัท่ีสูงข้ึนและมีความซบัซอ้น อีกทั้งธุรกิจต่าง ๆ ใช้
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การบริการเป็นเคร่ืองมือในการแข่งขนัและการตลาดสัมพนัธ์ (Relationship marketing) มีความส าคญัและไดรั้บ
ความสนใจจากนกัการตลาดมากข้ึน ดงันั้น เคร่ืองมือท่ีส าคญัในสภาพการแข่งขนัในปัจจุบนัคือการน าเสนอบริการ
ท่ีมีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่งขนัและเป็นคุณภาพท่ีดีกว่าอยู่เสมอจนท าให้ลูกคา้กลบัมาซ้ือซ ้ า โดยปกติแลว้บริษทัท่ี
ผลิตและจ าหน่ายสินคา้และบริการมกัจะมีเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพของสินคา้และบริการของตนเอง ซ่ึง
ตามปกติแลว้คุณภาพท่ีถูกก าหนดข้ึนในบริษทัมกัจะมุ่งเนน้ไปท่ีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนต่าง ๆ ภายใน
บริษทัเป็นหลกั ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้คุณภาพท่ีบริษทัไดก้ าหนดข้ึนนั้นอาจจะไม่ตรงกบัคุณภาพท่ีลูกคา้ตอ้งการ
จนท าให้การก าหนดแผนการตลาดและการน าแผนดงักล่าวไปปฏิบติัไม่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายได้  (Zeithaml, 1981) สอดคลอ้งกบั Lovelock (1996) กล่าวว่าธุรกิจ
สามารถสร้างคุณภาพการบริการไดห้ากมีการส่ือสารให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บบริการแลว้สามารถรับรู้การ
บริการในระดบัการบริการท่ีเหนือความคาดหวงั ความคาดหวงัจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของลูกคา้หรือการบอก
ต่อจากบุคคลรอบขา้ง การโฆษณาของผูใ้ห้บริการจะท าใหลู้กคา้รับรู้คุณภาพของการบริการในระดบัสูงจนท าให้
เกิดการซ้ือซ ้ าและมีความภักดีต่อผูใ้ห้บริการ ซ่ึงในการประเมินคุณภาพการบริการของหน่วยงานบริการนั้น 
Gronroos (1990) ไดเ้สนอแนวคิดท่ีส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพการบริการท่ีเรียกว่า “คุณภาพของการบริการท่ีลูกคา้
รับรู้” (Perceived Service Quality หรือ PSQ) และ “คุณภาพท่ีลกูคา้รับรู้ทั้งหมด” (Total Perceived Quality) แนวคิด
น้ีเป็นการศึกษาวิจยัถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคและผลกระทบจากความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพของสินคา้ท่ีมี
ต่อการประเมินคุณภาพของสินคา้หลงัจากการบริโภคสินคา้นั้น ๆ แลว้ และ Parasuraman และคณะ (1985) คน้
พบว่าคุณภาพการบริการจะเกิดข้ึนหลงัจากลูกคา้ประเมินคุณภาพการบริการซ่ึงเป็น “คุณภาพของการบริการท่ี
ลกูคา้รับรู้” เกิดข้ึนโดยลูกคา้ท าการเปรียบเทียบ “บริการท่ีคาดหวงักบับริการท่ีรับรู้” ซ่ึงกคื็อประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน
หลงัจากท่ีไดรั้บบริการไปแลว้ 
 ดงันั้นแลว้ผูบ้ริหารจึงควรให้ความสนใจต่อกระบวนการส่งมอบการบริการให้ลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บ
ความพึงพอใจสูงสุด การวิเคราะห์ขั้นตอนการส่งมอบบริการเป็นกระบวนการพฒันาและการออกแบบการบริการ
เพ่ือให้เขา้ใจมุมมองของผูใ้ชบ้ริการจากจุดเร่ิมตน้ท่ีมีความคิดท่ีจะใชบ้ริการให้สามารถทราบถึงบทบาทของผูส่้ง
มอบบริการท่ีลูกคา้ติดต่อ ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการโดยน ากลยุทธ์การตลาด
บริการเขา้มาพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดงันั้นการบริการท่ีดีเลิศจึงตอ้งส่งมอบบริการให้มากกว่าการ
สนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและส่งมอบบริการใหเ้หนือกว่าความคาดหวงัของลกูคา้ (ครรชิตพล ยศพร
ไพบูลย,์ 2552) คุณภาพบริการท่ีเป็นเลิศจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ ในยุคปัจจุบนัเป็นยุค
โลกาภิวฒัน์ท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมบริการมีการขยายกิจการและสาขากนัมากข้ึน ควบคู่ไปกบั
การแข่งขนักนัอย่างรุนแรง ซ่ึงถา้ผูใ้หบ้ริการสามารถส่งมอบความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ได ้ลกูคา้ก็จะมีความสุขกบั
งานบริการนั้น (ครรชิตพล ยศพรไพบูลย,์ 2550) 
 

3. วธิีการศึกษา 
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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research method) 
และวิธีการเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูคือ กมุภาพนัธ์ 2558 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี ได้แก่ ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 400 คน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทราบจ านวนท่ีแน่นอน คือจ านวน
ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ในปี พ.ศ. 2553 จ านวนประมาณ 143,141,000 คนและ
จ านวนผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) จ านวนประมาณ 64,913,628 คน ดงันั้นจึงใชสู้ตรการก าหนดตวัอย่าง
ของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2253) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้มีความคลาดเคล่ือน 5% ได้
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คนจากสูตรการก าหนดตวัอย่างในกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรของ Taro Yamane และ
ไดท้ าการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธีสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) เน่ืองจากประชาชนท่ีเขา้รับบริการ
มีความหลากหลายทางดา้นประชากรศาสตร์ โดยจะด าเนินการสุ่มในเดือนกุมภาพนัธ์และมีนาคม 2558 และการ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple regressions)   
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     งานวิจยัเร่ืองคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ท่ีใช้แบบสอบถาม
แบบปลายปิด (Closed-end Questionnaire) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจภายหลงัการใชบ้ริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) ในมิติ
การบริการ 5 ด้าน ผู ้วิจัยได้น าทฤษฎีของ SERVQUAL ท่ีพัฒนาข้ึนโดย Parasuraman et al. (1988) มาเป็น
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลคุณภาพการบริการ ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (BTS) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ีย 10,000-15,000 บาท 
ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี ส่วนใหญ่มีสภาพภาพโสด ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดต่้อเดือนโดยเฉล่ียระหวา่ง 
15,001-20,000 บาท ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ใน
ระดับค่อนขา้งมากและผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ในระดบัมากและ
ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีความพึงพอใจภายหลังการใช้บริการอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมากและผู ้ใช้บริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีความพึงพอใจภายหลังการใช้บริการอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมาก ตามตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปค่าเฉลีย่ของแต่ละด้านของระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการ 
 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 
รถไฟฟ้าระบบขนส่ง 
มวลชนกรุงเทพ (BTS) 

รถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 6.01 0.71 ค่อนขา้งมาก 6.36 0.79 มาก 
ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) 5.82 0.55 ค่อนขา้งมาก 6.55 0.91 มาก 
ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
(Tangibles) 

5.97 0.58 ค่อนขา้งมาก 6.21 0.83 ค่อนขา้งมาก 

ดา้นความใส่ใจ (Empathy) 6.17 0.83 ค่อนขา้งมาก 7.35 1.12 ค่อนขา้งมากท่ีสุด 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 
(Responsiveness) 

5.94 1.03 ค่อนขา้งมาก 5.45 0.59 ค่อนขา้งมาก 

ภาพรวม 5.98 0.27 ค่อนข้างมาก 6.39 0.46 มาก 

 
จากตารางท่ี 1  พบว่าในภาพรวม ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีการรับรู้

คุณภาพการบริการอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก ( x = 5.98, S.D. = 0.27) และผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีการ
รับรู้คุณภาพการบริการอยู่ในระดบัมาก ( x = 6.39, S.D. = 0.46) โดยในดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) พบว่าใน
ภาพรวม ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมาก ( x = 6.01, S.D. = 0.71) และผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ใน
ระดบัมาก ( x = 6.36, S.D. = 0.79) ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) พบวา่ในภาพรวม ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (BTS) มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( x = 5.82, S.D. = 0.55) และ
ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยูใ่นระดบัมาก ( x = 6.55, S.D. = 0.91) ดา้นส่ิงท่ี
สามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) พบว่าในภาพรวม ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีการ
รับรู้คุณภาพการบริการอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก ( x = 5.97, S.D. = 0.58) และผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) 
มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก ( x = 6.21, S.D. = 0.83) ดา้นความใส่ใจ (Empathy) พบวา่ใน
ภาพรวม ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมาก ( x = 6.17, S.D. = 0.83) และผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งมากท่ีสุด ( x = 7.35, S.D. = 1.12) และในดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) พบว่าใน
ภาพรวม ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมาก ( x = 5.94, S.D. = 1.03) และผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งมาก ( x = 5.45, S.D. = 0.59) ตามล าดบั 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1524  
 

ตารางที่ 2 ตารางสรุปค่าเฉลีย่ของแต่ละด้านของระดบัความพึงพอใจภายหลงัการใช้บริการ 
 

ความพงึพอใจภายหลงั 
การใช้บริการ 

รถไฟฟ้าระบบขนส่ง 
มวลชนกรุงเทพ (BTS) 

รถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
ดา้นความพึงพอใจการใชง้าน 6.08 0.60 ค่อนขา้งมาก 6.02 0.89 ค่อนขา้งมาก 
ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 5.80 0.75 ค่อนขา้งมาก 5.92 0.62 ค่อนขา้งมาก 
ดา้นปัญหาท่ีพบจากการใชง้าน 5.78 0.45 ค่อนขา้งมาก 6.01 0.70 ค่อนขา้งมาก 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้  5.80 0.67 ค่อนขา้งมาก 5.31 0.56 ปานกลาง 

ภาพรวม 5.86 0.18 ค่อนข้างมาก 5.81 0.41 ค่อนข้างมาก 
  

จากตารางท่ี 2 พบว่าในภาพรวม ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีความพึงพอใจ
ภายหลงัการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ( x = 5.86, S.D. = 0.81) และผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มี
ความพึงพอใจภายหลงัการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ( x = 5.81, S.D. = 0.41) ซ่ึงในดา้นความพึงพอใจการ
ใชง้าน พบว่าในภาพรวม ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีความพึงพอใจภายหลงัการใช้
บริการอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก ( x = 6.08, S.D. = 0.60) และผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีความพึงพอใจ
ภายหลงัการใชบ้ริการอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก ( x = 6.02, S.D. = 0.89) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบว่าในภาพรวม 
ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีความพึงพอใจภายหลังการใช้บริการอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมาก ( x = 5.80, S.D. = 0.75) และผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีความพึงพอใจภายหลงัการใช้
บริการอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( x = 5.92, S.D. = 0.62) ด้านปัญหาท่ีพบจากการใช้งาน พบว่าในภาพรวม 
ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีความพึงพอใจภายหลังการใช้บริการอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมาก ( x = 5.78, S.D. = 0.45) และผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีความพึงพอใจภายหลงัการใช้
บริการอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก ( x = 6.01, S.D. = 0.70) และในดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ พบว่าในภาพรวม 
ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีความพึงพอใจภายหลังการใช้บริการอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมาก ( x = 5.80, S.D. = 0.67) และผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีความพึงพอใจภายหลงัการใช้
บริการอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 5.31, S.D. = 0.56) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพการให้บริการจากผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (BTS) ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
 

คุณภาพการให้บริการ B S.E. β t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 4.995 0.319 - 15.639 0.000 
1.  ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) -0.006 0.018 -0.021 -0.317 0.752 
2.  ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) -0.035 0.023 -0.103 -1.528 0.128 
3.  ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
(Tangibles) 

0.150 0.024 0.474 6.308 0.000* 

4.  ดา้นความใส่ใจ (Empathy) 0.057 0.017 0.258 3.359 0.001* 
5.  ดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ 
(Responsiveness) 

-0.024 0.012 -0.134 -1.956 0.052 

R = 0.456, Adjust R2 = 0.208, F = 10.172, p < 0.05 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางท่ี 3 พบว่า คุณภาพการให้บริการจากผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) 

สามารถอธิบายความแปรปรวนความพึงพอใจในการใชบ้ริการไดป้ระมาณร้อยละ 20.8 (Adjust R2 = 0.208) โดย
คุณภาพการให้บริการจากผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
(Tangibles) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการมากท่ีสุด (β = 0.474, t = 0.000) รองลงมาคือดา้นความใส่
ใจ (Empathy) (β = 0.258, t = 0.001) ในขณะท่ีคุณภาพการใหบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (BTS) ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) (β = -0.021, t = 0.752) ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) (β = -0.103, 
t = 0.128) และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) (β = -0.134, t = 0.052) เป็นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ ดังนั้ นจึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุปได้ว่าคุณภาพการให้บริการจากผู ้
ใหบ้ริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไดส้มการการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุดงัน้ี 

 
Y = 4.995 + 0.474 ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) + 0.258 ความใส่ใจ (Empathy) 
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพการให้บริการจากผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) ต่อความ
พึงพอใจในการใชบ้ริการ 
 

คุณภาพการให้บริการ B S.E. β t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 4.262 0.410  10.406 0.000 
1.  ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 0.089 0.035 0.172 2.563 0.011* 
2.  ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) 0.031 0.035 0.069 0.886 0.377 
3.  ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
(Tangibles) 

-0.018 0.034 -0.037 -0.546 0.585 

4.  ดา้นความใส่ใจ (Empathy) -0.036 0.027 -0.098 -1.332 0.184 
5.  ดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ 
(Responsiveness) 

0.213 0.051 0.306 4.213 0.000* 

R = 0.395, Adjust R2 = 0.156, F = 7.171, p < 0.05 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ คุณภาพการใหบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) สามารถอธิบายความ

แปรปรวนความพึงพอใจในการใชบ้ริการไดป้ระมาณร้อยละ 15.6 (Adjust R2 = 0.156) โดยคุณภาพการใหบ้ริการ

จากผูใ้หบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) ดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ (Responsiveness) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการมากท่ีสุด (β = 0.306, t = 0.000) รองลงมาคือดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) (β = 0.172, t = 

0.011) ในขณะท่ีคุณภาพการใหบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) (β = 

0.069, t = 0.377) ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) (β = -0.546, t = 0.585) และดา้นความใส่ใจ (Empathy) 

(β = -0.098, t = 0.184) เป็นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) สรุปไดว้า่คุณภาพการใหบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไดส้มการการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุดงัน้ี 

 

 Y = 4.262 + 0.306 การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) + 0.172 ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการให้บริการจากผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ดา้นส่ิงท่ี
สามารถจับต้องได้ (Tangibles) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการมากท่ีสุด (β = 0.474, t = 0.000) 
รองลงมาคือด้านความใส่ใจ (Empathy) (β = 0.258, t = 0.001) ในขณะท่ีคุณภาพการให้บริการจากผูใ้ห้บริการ
รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) (β = -0.021, t = 0.752) ดา้นความ
มั่นใจ (Assurance) (β = -0.103, t = 0.128) และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) (β = -0.134, t = 
0.052) เป็นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุปไดว้่า
คุณภาพการให้บริการจากผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และคุณภาพการให้บริการจากผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
(MRT) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการมากท่ีสุด (β = 
0.306, t = 0.000) รองลงมาคือด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) (β = 0.172, t = 0.011) ในขณะท่ีคุณภาพการ
ให้บริการจากผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) (β = 0.069, t = 0.377) ดา้นส่ิงท่ี
สามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) (β = -0.546, t = 0.585) และดา้นความใส่ใจ (Empathy) (β = -0.098, t = 0.184) เป็น
ปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) สรุปไดว้่าคุณภาพการ
ใหบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาคุณภาพบริการจากผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้าระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และจากผูใ้หบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) ไดด้งัน้ี  

ความพึงพอใจภายหลงัการใชบ้ริการดา้นความพึงพอใจการใชง้าน พบว่าผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (BTS) มีความพึงพอใจการรักษาความปลอดภยัภายในสถานีนอ้ยท่ีสุดและผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า
กรุงเทพ (MRT) มีความพึงพอใจการรักษาความปลอดภยัภายในสถานีนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้าระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) สามารถวางแผนปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงการปรับปรุงมาตรการในการรักษาความปลอดภยัภายในสถานี
ให้มากยิ่งข้ึน โดยอาจจะเป็นการเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าจุดต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนท่ีจะมีผูม้าใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก ซ่ึงหากมีจ านวนเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัไม่เพียงพอกอ็าจจะท าใหก้ารรักษาความปลอดภยัดอ้ยประสิทธิภาพลงไปได ้

ความพึงพอใจภายหลงัการใช้บริการด้านประโยชน์ท่ีได้รับ พบว่า ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (BTS) มีความพึงพอใจการขยายเส้นทางการเดินรถในอนาคตอย่างต่อเน่ืองน้อยท่ีสุดและ
ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีความพึงพอใจความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการน้อยท่ีสุด  ดังนั้น ผู ้
ให้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) สามารถวางแผนปรับปรุง
กระบวนการใหบ้ริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงการด าเนินการการขยายเส้นทางการ
เดินรถในอนาคตอย่างต่อเน่ืองโดยเร็ว โดยมีระบบการบริหารจดัการหรือขั้นตอนการด าเนินงานท่ีจะส่งเสริมให้
ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายไดอ้ย่างรวดเร็วและการปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการโดยรวม
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นับตั้ งแต่การเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีให้บริการ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผูใ้ชบ้ริการดว้ย โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนท่ีจะมีผูใ้ชบ้ริการเป็นจ านวนมาก 

ความพึงพอใจภายหลงัการใช้บริการดา้นปัญหาท่ีพบจากการใช้งาน พบว่า ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) มีความพึงพอใจปัญหาระบบเดินรถขดัขอ้งหรือเกิดเหตุขดัขอ้งทางเทคนิคจนไม่
สามารถใหบ้ริการไดช้ัว่คราวและผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีความพึงพอใจความไม่พอเพียงของจ านวน
ตูร้ถไฟฟ้าให้บริการ ดงันั้น ผูใ้หบ้ริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) 
สามารถวางแผนปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงการจดัท า
แผนการบ ารุงรักษาระบบการเดินรถใหมี้ความรอบคอบและรัดกมุมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากปัญหาระบบการเดินรถ
ท่ีขดัขอ้งในแต่ละคร้ังจะส่งผลกระทบต่อผูใ้ชบ้ริการเป็นจ านวนมาก ดงันั้นทางผูใ้ห้บริการจึงควรจดัท าแผนการ
บ ารุงรักษาระบบการเดินรถให้มีความรอบคอบและรัดกุมมากยิ่งข้ึนและรวมถึงการเพ่ิมจ านวนตูใ้ห้บริการให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยท าการส ารวจปริมาณผูใ้ชบ้ริการในแต่ละปีและท าการเพ่ิมจ านวนตูใ้หส้อดคลอ้งกนั 

ความพึงพอใจภายหลงัการใชบ้ริการดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (BTS) มีความพึงพอใจความเตม็ใจในการใหค้วามช่วยเหลือจากพนกังานนอ้ยท่ีสุดและผูใ้ชบ้ริการ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) มีความพึงพอใจความรวดเร็วต่อการตอบสนองขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ น้อยท่ีสุด ดงันั้น ผู ้
ให้บริการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) สามารถวางแผนปรับปรุง
กระบวนการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงการเพ่ิมจ านวนพนกังานบริการให้
เพียงพอและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนท่ีจะมีผูม้าใชบ้ริการเป็นจ านวน
มาก การท่ีมีจ านวนพนักงานให้บริการท่ีเพียงพอจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการท่ีประสบปัญหาจากการใชบ้ริการสามารถ
ไดรั้บการช่วยเหลือไดอ้ยา่งทนัท่วงทีได ้อีกทั้งควรมีการปรับปรุงระบบการรับเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ จากผูใ้ชบ้ริการ 
ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูใ้ห้บริการสามารถน าเอาขอ้มูลจากผูใ้ช้บริการมาปรับปรุงกระบวนการให้บริการของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
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ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการที่มีผลต่อความตั้งใจ
เชิงพฤตกิรรมของผู้ป่วยต่อการส่งยาทางไปรษณย์ีในโรงพยาบาลรัฐบาล 

The Difference between Expectations and Perceptions of Service Quality 
affecting Patient’s Behavioral Intention to Postal Service Pharmacy in Public 

Hospital 
 

นทเีทพ รัตนวภิานนท์1  และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

Nateethep Rattanavipanon and Khanchitpol Yousapronpaiboon 

บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาอิทธิพลระหว่างคุณภาพบริการใน 5 มิติต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูเ้ขา้
รับบริการส่งยาทางไปรษณีย ์ใชส้ถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและการเปรียบเทียบความต่างแบบ Paired T-Test 
ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้คุณภาพบริการท่ีเหนือกวา่ความคาดหวงัอยา่งมีนยัส าคญั (P - E = 0.34, Sig 
(2-tailed) = .000) และมิติดา้นการดูแลเอาใจใส่เป็นตวัแปรท่ีใชท้ านายมิติความตั้งใจใชบ้ริการของความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่าสมัประสิทธ์ิ = 0.249, sig = 0.018) 
ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ, ความคาดหวัง, การรับรู้, ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
 

Abstract 
 

The objective of this research is  to study an influence between 5 dimensions of service quality to patient’s 
behavioral intention. Inferential statistics of this study are multiple regression and paired T-Test analysis. As the 
findings indicate that the patients have service quality’s perceptions (P) beyond their expectations (E).   (P - E = 
0.34, Sig (2 -tailed) = .000) . Moreover, the empathy is a predictive variable to purchase intention of behavioral 
intention of postal service pharmacy. (unstandardized coefficients = 0.249, sig = 0.018) 
 
Keywords: Service Quality, Expectations, Perceptions, Behavioral Intention 
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บทน า 
 
บทบาทในดา้นคุณภาพบริการเป็นท่ีรู้จกัและถูกให้ความส าคญัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในการเป็นกุญแจ

ส าคญัท่ีน าธุรกิจไปสู่ความส าเร็จและความอยู่รอดขององค์กรท่ามกลางสภาวะแวดลอ้มการแข่งขนั (Dawkins & 
Reichheld, 1990) ระบบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพเป็นอุตสาหกรรมบริการชนิดหน่ึงท่ีมุ่งเนน้การส่งมอบบริการ
ทางดา้นการแพทยใ์ห้กบัผูเ้ขา้รับบริการในโรงพยาบาล ปัจจุบนัองค์การอนามยัโลก (WHO) ไดร่้างแนวทางการ
ปฏิบติัท่ีดีส าหรับเภสัชกร (Good Pharmacy Practice) ทั้งชุมชนและโรงพยาบาล โดยใหค้วามส าคญัถึงคุณภาพการ
บริการจากเภสัชกร (WHO, 2011) แต่อย่างไรก็ตามช่องว่างระหว่างการให้บริการจากเภสัชกรและความคาดหวงั
ของคนไขย้งัเป็นปัญหาส าคญั (Curtiss et al., 2004)  นอกจากน้ีปริมาณคนไขท่ี้มากเกินกว่าก าลงัการท างานของ
พนกังานในโรงพยาบาลรัฐบาลยงัคงเป็นปัญหาส าคญัท่ีทุกโรงพยาบาลพยายามหาทางแกไ้ขในหลายช่องทาง เช่น 
จดัสรรอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น พฒันาหน่วยปฐมภูมิ ลดความซ ้าซอ้นของการรักษา และการส่งยาทางไปรษณีย ์เป็นตน้  
โครงการส่งยาทางไปรษณียจ์ดัตั้งข้ึนภายใตง้านบริการเภสัชกรรม และเป็นโครงการท่ีมีแนวคิดการบริหารแบบ

ลีน (Lean) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดความแออดัของประชาชนในขณะรอรับยาจากเภสัชกรภายในโรงพยาบาล 
(วิศิษฏ์ วามวาณิชย์, 2557) ปัจจุบนัประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญักบัการรับรองคุณภาพในโรงพยาบาลของรัฐ 
(Hospital Accreditation: HA) ซ่ึงการจ่ายยาโดยเภสัชกรก็ถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของการให้บริการใน
ระบบสาธารณสุข (The Healthcare Accreditation Institute, 2013) นอกจากน้ีประเทศไทยได้มีการเตรียมพร้อม
ส าหรับการเป็นประชาคมอาเซียน (Asean Community) ท่ีเกิดข้ึนในปี 2015  
จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูวิ้จยัมีความสนใจในการประเมินความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการ

บริการของผูเ้ข้ารับบริการต่อการส่งยาทางไปรษณีย ์เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้
คุณภาพบริการ และศึกษาถึงปัจจยัดา้นคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของคนไข ้ซ่ึงน าไปสู่
ค าแนะน าในการพฒันาคุณภาพบริการส่งยาทางไปรษณียแ์ละเพ่ิมอตัราการกลบัมาใชบ้ริการซ ้าของคนไขใ้นบริการ
ส่งยาทางไปรษณีย ์เพ่ือการแกไ้ขปัญหาความแออดัในการรับยา และเพ่ิมระยะเวลารับฟังค าอธิบายจากเภสัชกรใน
รูปแบบปกติอยา่งย ัง่ยืน  

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
Gronroos (1978) ไดน้ าเสนอแนวคิดคุณภาพบริการ คือการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการรับรู้และความ

คาดหวงัของลูกคา้ในบริการท่ีไดรั้บจากบริษทั  ดงันั้นคุณภาพบริการจึงเป็นส่ิงส าคญัในมุมมองธุรกิจเพ่ือใหเ้กิด

การส่งมอบบริการท่ีตอบสนองเหนือความคาดหวงัของลูกคา้ซ่ึงเป็นนามธรรม น าไปสู่ความส าเร็จและความ

ไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั (Dawkins & Reichheld, 1990) การศึกษาคุณภาพบริการไดมี้การพฒันาแนวคิดมาตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยเร่ิมจาก Gronroos (1978) ไดก้ าหนดแนวคิดคุณภาพบริการเป็น  2 มิติ ประกอบไปดว้ย มิติ
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คุณภาพบริการเชิงหนา้ท่ี ซ่ึงหมายถึงบริษทัจะท าใหเ้กิดคุณภาพไดอ้ยา่งไร และมิติคุณภาพบริการเชิงเทคนิค ซ่ึง

หมายถึงผลลพัธ์จากบริการท่ีสามารถประเมินผลได ้ ต่อมา Rust and Oliver (1994) ไดพ้ฒันาแนวคิดคุณภาพบริการ 

โดยเพ่ิมมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มในการบริการ Swartz and Brown (1989) ก าหนดแนวคิดการประเมินคุณภาพบริการ
จะเกิดจากหลงัใหบ้ริการแลว้ (After Performance) และขณะท่ีส่งมอบบริการ (During Delivery)  
การศึกษาคุณภาพบริการของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือวดัคุณภาพบริการ 

SERVQUAL ข้ึนซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 มิติ ดงัน้ี ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง ความมัน่ใจ การดูแลเอาใจใส่ และ
รูปลกัษณ์ทางกายภาพ ปัจจุบนัเคร่ืองมือดงักล่าวไดเ้ป็นท่ีนิยมใชเ้พ่ือวดัคุณภาพบริการในหลายภาคส่วน รวมถึงใน
โรงพยาบาลและงานบริการเภสัชกรรม Parasuraman et al. (1988) พฒันาแบบจ าลองคุณภาพบริการภายใตแ้นวคิด
หรือทฤษฎีช่องว่าง 5 ประการท่ีเป็นสาเหตุของความลม้เหลวในการสร้างคุณภาพบริการ  และให้ความส าคญักบั
ช่องว่างท่ี 5 คือการเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพบริการท่ีไดรั้บและความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Gronroos (1978) และ Rust and Oliver (1994) นอกจากน้ีYousapronpaiboon and Johnson (2012) ได้
น าเคร่ืองมือ SERVQUAL มาใชใ้นการประเมินคุณภาพบริการทั้ง  5 มิติของโรงพยาบาลในประเทศไทยต่อคุณภาพ
บริการในภาพรวม พบว่าคุณภาพบริการทั้ง 5 มิติส่งผลต่อคุณภาพบริการในภาพรวม โดยมิติดา้นการตอบสนอง
ส่งผลมากท่ีสุด รองลงมาเป็นมิติดา้นการดูแลเอาใจใส่ 

Fishbein and Ajzen (1975) ก าหนดแนวคิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ว่าเกิดจากอิทธิพลของตวับุคคลอนัเกิดมา
จากทศันคติของแต่ละบุคคลในการแสดงออกพฤติกรรมในอนาคต และอิทธิพลเชิงนามธรรมคือการรับรู้ว่าบุคคล
อ่ืนตอ้งการให้เขาท าพฤติกรรมเหล่านั้นหรือไม่ จากนั้น Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996) และ Sheeran 
(2002) ไดน้ าแนวคิดไปศึกษาต่อจนสรุปไดว้่าความตั้งใจเชิงพฤติกรรมมีความใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออก
จริงมากท่ีสุด ต่อมาไดมี้นกัวิชาการไดน้ าแนวคิดดงักล่าวไปศึกษาต่อมากมาย Ajzen (1985) ไดน้ าแนวคิดมาพฒันา
เป็นทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  จนกระทัง่ Zeithaml et al. (1996) ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือวดัความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
Behavioral Intention Battery ประกอบไปดว้ย 4 มิติตามกรอบแนวคิดวิจยั 
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า Bloemer (1998) และชาญณรงค์ โชคบ ารุงสุข และคณะ (2552) เห็นสอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของการส่งยาทางไปรษณีย ์คือ มิติดา้นการดูแลเอาใจใส่ของคุณภาพบริการส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมในมิติดา้นความตั้งใจในการใชบ้ริการ แต่อยา่งไรกต็ามผลวิจยัไดข้ดัแยง้กบัการศึกษาของ Li , Huang, 
and Yang (2010) ท่ีพบว่ามิติคุณภาพบริการส่วนใหญ่ยกเวน้ดา้นการดูแลเอาใจใส่จะส่งผลในทางบวกต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรม นอกจากน้ี Abu-Khamed (2012) และ ปรัชญาพร อาษานาม และครรชิตพล ยศพรไพบูลย  ์
(2557) มีผลวิจยัสอดคล้องในมิติด้านการตอบสนองและการดูแลเอาใจใส่ท่ีมีความแตกต่างระหว่างการรับรู้ 
(Perception: P) และความคาดหวงั (Expectation: E)  (P-E > 0) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

วธิีการศึกษา 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด าเนินวิจยัโดยใชว้ิธีการส ารวจ (Survey Research 

method) วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามท่ีประยุกตจ์ากเคร่ืองมือ SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) และ 
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Behavioral Intention Battery (Zeithaml et al., 1996) และท าการทดสอบความน่าเช่ือถือไดค่้าสัมประสิทธ์แอลฟา
คือ 0.96 และ 0.74 ตามล าดบั ซ่ึงค่าท่ีไดม้ากกว่า 0.7 จึงมีความน่าเช่ือถือ  ด าเนินการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก 
เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้รับบริการมีความหลากหลายทางดา้นประชากรศาสตร์ ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลคือ
กมุภาพนัธ์ 2558 ถึง  มีนาคม 2558 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป่้วยหรือญาติของผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการ
โครงการส่งยาทางไปรษณียข์องโรงพยาบาลรัฐบาล ซ่ึงเป็นกลุ่มคนไขท่ี้เคยใชบ้ริการทั้งหมดตั้งแต่เปิดโครงการ 17 
มีนาคม 2557 ถึง 30 มกราคม 2558  ผูวิ้จยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาจ านวน 120 ตวัอย่างซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10 
ของประชากรทั้งหมด (ธีรวฒิุ เอกะกลุ, 2543) โดยไม่จ ากดัเพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได ้เกณฑก์ารคดัเลือก
กลุ่มตวัอยา่ง (Inclusion Criteria) คือ ผูท่ี้มารับบริการเคยใชบ้ริการโครงการส่งยาทางไปรษณียอ์ยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

 
กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานวิจยัคร้ังน้ีไดท้ าการทดสอบสมมติฐาน (H1) คือ มิติดา้นคุณภาพบริการ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ความน่าเช่ือถือ 

ความมัน่ใจ รูปลกัษณ์ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง ส่งผลต่อมิติดา้นความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ของผูเ้ขา้รับบริการต่อการส่งยาทางไปรษณียใ์นโรงพยาบาลรัฐบาลทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย การส่ือสารแบบบอก
ต่อ ความตั้งใจใชบ้ริการ พฤติกรรมการร้องเรียน และการอ่อนไหวต่อราคา 

ผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษา คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับบริการต่อการส่งยาทางไปรษณีย์

ในโรงพยาบาลรัฐบาล สามารถสรุปเป็นประเดน็ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวจิยั 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูเ้ขา้ร่วมวิจยัจ านวน 120 ตวัอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.5) 

อายุระหว่าง 46-60 ปี (ร้อยละ 35.8) ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 45.8) ประกอบอาชีพเป็นธุรกิจ
ส่วนตวั (ร้อยละ 30.8) ภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล (ร้อยละ 58.3) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึน

ความตั้งใจเชิงพฤตกิรรม 
(Behavioral Intention) 

1. การส่ือสารแบบบอกต่อ (Word-of-mouth 
Communications) 
2. ความตั้งใจใชบ้ริการ (Purchase Intention) 
3. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining 
Behavior) 
4. การอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity) 

 

คุณภาพบริการ  (Service Quality) 

1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
2. ความมัน่ใจ (Assurance) 
3. รูปลกัษณ์ทางกายภาพ

(Tangibles) 
4. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 
5. การตอบสนอง (Responsiveness) 

       

 

H1 
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ไป (ร้อยละ 28.3) ใชสิ้ทธิการรักษาเป็นเบิกราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 42.5) และมีจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการส่ง
ยาทางไปรษณีย ์1-2 คร้ัง (ร้อยละ 45)  
ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัคุณภาพบริการ 
ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัมีความคาดหวงัต่อมิติคุณภาพบริการส่งยาทางไปรษณียใ์นระดบัสูงมากท่ีสุดในทั้ง 5 ดา้น เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัมีความคาดหวงัในดา้นความมัน่ใจ (Assurance) ( x  = 8.46, S.D. = 0.98) 
สูงมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ( x  = 8.37, S.D. = 0.89) และมิติท่ีผูเ้ขา้ร่วมวิจยัมีความ
คาดหวงัต ่าสุดเป็นดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) ( x  = 8.28, S.D. = 1.06)  ส่วนดา้นการรับรู้ในคุณภาพ
บริการของผูเ้ขา้ร่วมวิจยัทั้ง 5 ดา้นอยูใ่นระดบัสูงมากท่ีสุดเช่นกนั มิติดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) มีระดบั
การรับรู้ของผูเ้ขา้ร่วมวิจยัสูงมากท่ีสุด ( x  = 8.82, S.D. = 0.42) รองลงมาเป็นมิติดา้นความมัน่ใจ (Assurance) ( x  = 
8.81, S.D. = 0.43) และมิติท่ีผูเ้ขา้ร่วมวิจยัมีการรับรู้ต ่าสุดเป็นดา้นรูปลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) ( x  = 8.46, 
S.D. = 0.75) ตามตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของการรับรู้ ความคาดหวัง และคุณภาพบริการทั้ ง 5 มิติต่อการส่งยาทางไปรษณีย์ใน

โรงพยาบาลรัฐบาล 

Dimension of Service Quality 
     Perceived (P)    Expected (E)               P-E 

Mean S.D. Mean S.D. Δ Mean Sig (2-tailed) 
ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 8.79 0.41 8.37 0.89 0.42 0.00* 
การตอบสนอง (Responsiveness) 8.82 0.42 8.28 1.06 0.54 0.00* 
ความมัน่ใจ (Assurance) 8.81 0.43 8.46 0.98 0.35 0.00* 
การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 8.68 0.67 8.41 0.87 0.26 0.00* 
รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) 8.46 0.75 8.32 0.82 0.14 0.07 
คุณภาพรวม (Total Service Quality) 8.71 0.42 8.37 0.75 0.34   0.00* 

 
จากตารางท่ี 1 เม่ือท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก าหนดคุณภาพบริการซ่ึงมาจากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง

การรับรู้ (Perception: P) และความคาดหวงั (Expectation: E) ในคุณภาพบริการส่งยาทางไปรษณียใ์นโรงพยาบาล
รัฐบาล พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัมีความพึงพอใจในภาพรวมของบริการส่งยาทางไปรษณียใ์นโรงพยาบาลรัฐบาล เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มิติดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) เป็นมิติท่ีผูเ้ขา้ร่วมวิจยัพึงพอใจมากท่ีสุดอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติ (Gap = 0.54, sig 2-tailed = 0.000) รองลงมาเป็นมิติดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) (Gap = 
0.42, sig 2-tailed = 0.000) ส่วนมิติท่ีผู ้เข้าร่วมวิจัยมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ 
(Tangibles) (Gap = 0.14, sig 2-tailed = 0.070) จากผลวิจัยแสดงว่ามิติทั้ ง 4 ด้านของคุณภาพบริการส่งยาทาง
ไปรษณียส์ามารถท าให้ผูเ้ขา้รับบริการเกิดความพึงพอใจเน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมวิจยัมีการรับรู้ท่ีมากกว่าความคาดหวงั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) ก็สามารถท าใหผู้เ้ขา้ร่วมวิจยัเกิดความพึงพอใจ
ไดเ้ช่นกนัแต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความตั้งใจเชิงพฤตกิรรม 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1535  
 

เม่ือพิจารณาถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับบริการส่งยาทางไปรษณียใ์นโรงพยาบาลรัฐบาลในภาพรวม 
พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัมีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมโดยรวมต่อบริการอยู่ในระดบัสูงมาก ( x  = 7.79, S.D. = 0.97) และ
หากพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูเ้ขา้รับบริการมีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมต่อบริการในดา้นความตั้งใจ (Purchase 
Intention) อยู่ในระดบัสูงมากท่ีสุด ( x  = 8.75, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ดา้นการส่ือสารแบบบอกต่อ (Word-of-
Mouth Communication) ( x  = 8.64, S.D. = 0.75) ส่วนดา้นพฤติกรรมการร้องเรียนเป็นมิติท่ีมีระดบัความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมสูง ( x  = 6.93, S.D. = 2.16) ซ่ึงถือวา่มีค่าต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัมิติดา้นอ่ืน  
ตารางที่ 2 แสดงอิทธิพลของคุณภาพบริการต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้ เข้ารับบริการส่งยาทางไปรษณีย์ใน

โรงพยาบาลรัฐบาล 

Dimension of Service Quality 
Unstandardized Coefficients of Behavioral Intentions 

การส่ือสาร
แบบบอกต่อ 

ความตั้งใจใช้
บริการ 

การอ่อนไหวต่อ
ราคา 

พฤติกรรม
การร้องเรียน 

ค่าคงท่ี (Constant)  8.661 8.755 6.925 6.813  
ความน่าเช่ือถือ (Reliability) -0.090 -0.125 0.199 0.391 
การตอบสนอง (Responsiveness) -0.086 -0.018 0.346 0.213 
ความมัน่ใจ (Assurance) 0.006 0.044 -0.280 -0.181 
การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 0.238  0.249* 0.171 -0.146 
รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) 0.002 -0.169 -0.262 -0.433 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์อทิธิพลระหว่างคุณภาพบริการต่อความตั้งใจเชิงพฤตกิรรม 
การวิเคราะห์หาอิทธิพลระหว่างคุณภาพบริการต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใชส้ถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) เป็นเคร่ืองมือทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติดา้นคุณภาพบริการทั้ ง 5 ดา้นไม่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในภาพรวม แต่อยา่งไรกต็ามเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ คุณภาพดา้นการดูแลเอาใจใส่ 
(Empathy) ส่งผลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติต่อมิติดา้นความตั้งใจในการใชบ้ริการ (Purchase Intention) เพียงดา้น
เดียวเท่านั้น ผูวิ้จยัจึงขอสรุปตวัแปรตามดงักล่าวเป็นสมการดงัน้ี Purchase Intention = 8.755 + 0.249 Empathy ซ่ึง
หมายความว่าการดูเอาใจใส่ผูเ้ขา้รับบริการของพนกังานส่งผลโดยตรงในทางบวก (ร้อยละ 24.9) ต่อความตั้งใจใน
การใชบ้ริการส่งยาทางไปรษณียใ์นโรงพยาบาลรัฐบาล ตามตารางท่ี 2 

 

สรุปผลการศึกษาและอภิปราย 
 
งานวิจยัเชิงส ารวจในคุณภาพบริการและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับบริการต่อการส่งยาทางไปรษณีย์

ในโรงพยาบาลรัฐบาลไดท้ าการศึกษาในผูท่ี้เขา้รับบริการจ านวน 120 ตวัอย่าง โดยท าการสุ่มแบบตามสะดวก ได้
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทั้งสองขอ้ไวด้งัน้ี ดา้นคุณภาพบริการท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบของผูเ้ขา้รับบริการ
ระหว่างการรับรู้และความคาดหวงัต่อการส่งยาทางไปรษณียใ์นมิติด้านการตอบสนอง (Responsiveness) ซ่ึง
ประกอบดว้ยความรวดเร็ว ความพร้อม และความเต็มใจของบุคลากร  มีระดบัคุณภาพบริการเป็นท่ีพอใจมากท่ีสุด
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  รองลงมาเป็นมิติดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) เช่น ความถูกตอ้ง ความตรงต่อเวลา
ของการบริการ เป็นตน้ และตามดว้ยมิติดา้นความมัน่ใจ (Assurance) และการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ตามล าดบั 
ส่วนมิติดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) มีความแตกต่างในทางบวก (P-E) ท่ีน้อยท่ีสุดและไม่ไดแ้ตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ระดบัความพอใจในคุณภาพบริการขา้งตน้ไดส้อดคลอ้งกบัหลายการศึกษาก่อนหนา้ Abu-Khamed (2012) ซ่ึง

ท าการศึกษาคุณภาพการให้บริการของศูนยใ์ห้บริการดา้นการแพทยใ์นประเทศจอร์แดน ผลท่ีไดย้ืนยนัในทิศทาง
เดียวกันกับงานวิจัย คือคุณภาพบริการในมิติการตอบสนอง (Responsiveness) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
คุณภาพบริการในมิติอ่ืน ในท านองเดียวกนั ปรัชญาพร อาษานาม และครรชิตพล ยศพรไพบูลย ์(2557) ท่ีศึกษาถึง
คุณภาพบริการและความพึงพอใจของลูกคา้ของแผนกเภสัชกรรมในโรงพยาบาลรัฐบาลเช่นกนั ผลท่ีไดส้อดคลอ้ง
กบังานวิจยั คือ มิติคุณภาพบริการดา้นความมัน่ใจ (Assurance) มีความแตกต่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวงั 
(P-E > 0) เป็นไปในทิศทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
โดยสรุปผลการศึกษาพบว่าโครงการส่งยาทางไปรษณียไ์ดท้ าการส่งมอบการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเหนือ

ความคาดหวงัของผูเ้ขา้รับบริการ ยกเวน้มิติดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) ท่ีไม่ไดมี้ความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญั จากนั้นผูวิ้จยัไดน้ าเอาปัจจยัทั้ง 5 มิติของคุณภาพบริการมาหาอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และ
ไดผ้ลเป็นท่ียอมรับในสมมติฐานรองขอ้ท่ีสอง (H1)  ดงัน้ี มิติดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) เป็นปัจจยัพยากรณ์ท่ี
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการ (Purchase Intention) ของคนไขต่้อการส่งยาทางไปรษณีย ์จากผลทดสอบ
สมมติฐานขอ้ท่ีสองผูวิ้จยัจึงเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาคุณภาพดา้นการดูแลเอาใจใส่เป็นอนัดบัแรก เพ่ือ
มุ่งเน้นให้เกิดความตั้งใจใชบ้ริการของคนไขแ้ละน ามาสู่การกลบัมาใช้บริการซ ้ าท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหา
ความแออดัของคนไขใ้นการรับยาแบบปกติและสามารถตอบสนองเป้าหมายทางการเงินขององค์กรอย่างย ัง่ยืน 
(Zeithaml et al., 1996) 
ผลการศึกษาในสมมติฐานขอ้ท่ีสองของงานวิจยั ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของชาญณรงค ์โชคบ ารุงสุข และคณะ 

(2552) ท่ียืนยนัว่ามิติดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ถือเป็นหน่ึงในหลายมิติท่ีส าคญัในการท านายความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมของผูรั้บบริการได ้และผลของ Bloemer (1998) ท่ีมิติการดูแลเอาใจใส่ส่งผลต่อมิติการส่ือสารแบบบอก
ต่อและความตั้งใจใชบ้ริการอย่างมีนยัส าคญั แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาของ Li et al. (2010) ท่ีศึกษาถึงอิทธิพล
ของความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูป่้วยนอกในประเทศไตห้วนั ไดผ้ลเป็นไป
ในทิศทางตรงกันข้ามกับงานวิจยั คือมิติทั้ ง 4 ด้านของคุณภาพบริการส่งผลในทิศทางบวกต่อความตั้ งใจเชิง
พฤติกรรม ในขณะท่ีมิติดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ไม่ไดส่้งผลอยา่งมีนยัส าคญั 
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ข้อเสนอแนะ 
 
จากผลการวิจยัขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับพฒันาคุณภาพบริการส่งยาทางไปรษณียใ์นโรงพยาบาล

รัฐบาลไวด้งัน้ี คุณภาพบริการดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) เป็นมิติท่ีปัจจุบันผูเ้ขา้รับบริการมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด หากโรงพยาบาลตอ้งการคงคุณภาพบริการเหล่าน้ีต่อไปในอนาคต ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะใหจ้ดัท า
เป็นคู่มือส าหรับการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกนั เพ่ือลดความผนัแปรในปัจจยัดา้นบุคคล และอาจ
น าหลกัแนวคิดลีน (Lean) มาประยกุตใ์ชม้ากข้ึนเพ่ือความรวดเร็วของการบริการ ส าหรับดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 
(Tangibles) เป็นมิติท่ีผูเ้ข้ารับบริการมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด และเม่ือหากพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าข้อ
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีสวยงามสะดุดตายงัมีความแตกต่าง (P-E) ในทิศทางลบอยู่ ผูวิ้จยัจึงขอน าเสนอ
แนวทางในการพฒันาโดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ พฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยู่เดิม โดยสามารถท าโดยการแบ่งพ้ืนท่ี
แผนกส่งยาทางไปรษณียใ์หเ้ป็นท่ีชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงปกติจะมีการปะปนกบัแผนกอ่ืนๆ เช่นแผนกวดัความดนัโลหิต 
แผนกท่ีว่างส าหรับคนไขร้อยา เป็นตน้ และโรงพยาบาลอาจจดัท าป้ายแสดงท่ีตั้งใหช้ดัเจน ปราศจากส่ิงบดบงัป้าย
แสดงและเป็นท่ีสังเกตไดง่้าย ส าหรับเคาน์เตอร์ให้บริการอาจตกแต่งดว้ยอุปกรณ์ท่ีเรียบง่ายเพ่ิมเติมท่ีสามารถส่ือ
ความหมายถึงการส่งยาทางไปรษณียไ์ด ้เช่น ตกแต่งดว้ยท่ีทบักระดาษรูปไปรษณีย ์เป็นตน้ นอกจากน้ีในกรณีท่ี
สอง ทางโรงพยาบาลอาจท าการยา้ยสถานท่ีให้บริการไปในท่ีท่ีเหมาะสมและเป็นส่วนตวัมากข้ึน และตอ้งเป็นท่ี
สังเกตไดง่้ายจากคนไขท่ี้ตรวจเสร็จแลว้ ส าหรับดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) เป็นปัจจยัพยากรณ์ท่ีท าให้เกิด
ความตั้งใจใช้บริการของผูบ้ริโภค ดงันั้นแนวทางพฒันาจึงควรเร่ิมตน้ท่ีบุคลากรโดยคดัเลือกพนักงานท่ีมีใจรัก
บริการ ปลูกฝังให้พนักงานเห็นถึงความส าคญัของการท างาน อาจเป็นการตอกย  ้าถึงวตัถุประสงค์ของการจดัตั้ง
โครงการ ท าให้พนกังานเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในองคก์ร นอกจากน้ีอาจจดัตั้งกล่องรับความ
คิดเห็น (Feedback) ของคนไข้เพ่ือท าให้เห็นถึงปัญหาและน าไปสู่แนวทางการแก้ไขอย่างย ัง่ยืนในอนาคต 
นอกจากน้ีในมิติดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะกลยุทธ์ในการพฒันาใหดี้ข้ึนไป โดยท าการ
อบรมเก่ียวกบัการปฏิบติังานให้พนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัเพ่ือคงมาตรฐานความน่าเช่ือถืออย่างสม ่าเสมอ
ของโครงการ และควรมีการติดต่อกลบัไปหาผูเ้ขา้รับบริการตามความเหมาะสมเพ่ือเป็นการยืนยนัถึงความถูกตอ้ง
ของการส่งยาทางไปรษณีย ์ส่วนในมิติการสร้างความมัน่ใจ (Assurance) ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมให้
พนกังานพฒันาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง โดยอาจสนบัสนุนการเพ่ิมคุณวุฒิดา้นการศึกษาใหก้บัพนกังาน 
นอกจากน้ีงานบริการเภสัชกรรมยงัไดมี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ดว้ย
การศึกษาเร่ืองคุณภาพบริการน้ีเป็นเพียงแนวทางหน่ึงเพ่ือยืนยนัถึงประสิทธิภาพการให้บริการของการส่งยาทาง
ไปรษณียใ์นโรงพยาบาลรัฐบาลและน าไปสู่ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมทางบวกของผูเ้ขา้รับบริการ ทั้งน้ีรูปแบบ
การตลาดในดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีควรศึกษา เพ่ือน าผลลพัธ์มาสู่การใช้
บริการของผูเ้ขา้รับบริการรายใหม่ต่อไป 
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เปรียบเทียบความพงึพอใจของผู้ป่วยนอกที่รับบริการทางการแพทย์ในคลนิิกพเิศษนอก
เวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลกบัโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

A Comparison of patient satisfaction at an outpatient department between in 
extended service clinic at Government hospital and Private hospital in Bangkok 

องัคณา สถลชา1 และ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์2 

Angkana Sathonlacha and Khanchitpol Yousapronpaiboon 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทย์
ระหวา่งคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลกบัโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
วิธีการส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูป่้วยนอกท่ีรับบริการจ านวน 400 ราย ทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มอย่างอิสระต่อกนั (Independent t-test) ผลการศึกษาพบว่า ใน
ภาพรวมระดบัความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยร์ะหว่างการให้บริการของคลินิกพิเศษนอก
เวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลกบัโรงพยาบาลเอกชนมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) 
และถา้แยกพิจารณาตามปัจจยัพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการทางการแพทย ์ พบว่ามีระดบั
ความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   (p < .05) ในทุกดา้น ยกเวน้ดา้นค่าใชจ่้ายการบริการ 
 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของผู้ป่วย, คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ, โรงพยาบาลรัฐบาล, โรงพยาบาลเอกชน 
 

Abstract 
Aim of this study was to compare the satisfaction of outpatient medical services between extended service clinic 
at Government hospital and Private hospital in Bangkok by sample survey 400 patients. Testing 2 difference of 
the population mean independent (Independent t-test) of these 2 groups. The results showed that the overall 
satisfaction level of outpatient medical services provided between extended service clinic at Government hospital 
and Private hospital are significantly different statistically (p <. .05). And if separately the fundamentals related 
to the satisfaction of medical services, found that the level of satisfaction differ statistically significantly (p <.05) 
in all areas except the costs of services. 
Keywords: Patient satisfaction, Extended service clinic, Government hospital, Private Hospital 
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การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทย์
ระหวา่งคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลกบัโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
วิธีการส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูป่้วยนอกท่ีรับบริการจ านวน 400 ราย ทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มอย่างอิสระต่อกนั (Independent t-test) ผลการศึกษาพบว่า ใน
ภาพรวมระดบัความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยร์ะหว่างการให้บริการของคลินิกพิเศษนอก
เวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลกบัโรงพยาบาลเอกชนมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) 
และถา้แยกพิจารณาตามปัจจยัพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการทางการแพทย  ์    พบว่ามีระดบั
ความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   (p < .05) ในทุกดา้น ยกเวน้ดา้นค่าใชจ่้ายการบริการ 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของผู้ป่วย, คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ, โรงพยาบาลรัฐบาล, โรงพยาบาลเอกชน 
 

Abstract 
Aim of this study was to compare the satisfaction of outpatient medical services between extended service clinic 
at Government hospital and Private hospital in Bangkok by sample survey 400 patients. Testing 2 difference of 
the population mean independent (Independent t-test) of these 2 groups. The results showed that the overall 
satisfaction level of outpatient medical services provided between extended service clinic at Government hospital 
and Private hospital are significantly different statistically (p <. .05). And if separately the fundamentals related 
to the satisfaction of medical services, found that the level of satisfaction differ statistically significantly (p <.05) 
in all areas except the costs of services. 
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1. บทน า 
 
การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากข้ึน ทั้ งการแข่งขันภายในประเทศและ

ต่างประเทศ การแข่งขนัระหว่างประเทศนั้นหลายๆ ประเทศมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการทาง
การแพทย์และรักษาพยาบาลให้แก่ชาวต่างชาติ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีมีศักยภาพสูง เช่น ผูป่้วยชาวยุโรป และ
ตะวนัออกกลาง ส่วนการแข่งขนัภายในประเทศนอกจากโรงพยาบาลเอกชนจะตอ้งแข่งขนักนัเองแลว้ ยงัจะตอ้ง
แข่งขนักบัโรงพยาบาลของรัฐบาลท่ีมีการพฒันาการบริการมากข้ึน ทั้งในดา้นการให้บริการเฉพาะทาง และการ
ให้บริการนอกเวลาราชการ ซ่ึงหัวใจในการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลจะข้ึนอยู่กับคุณภาพในการให้บริการ 
เน่ืองจากผูเ้ขา้รับบริการทางการแพทยแ์ละญาติต่างมุ่งหวงัการไดรั้บการบริการท่ีดีมีคุณภาพ มีขอ้มูลบ่งช้ีว่าคุณภาพ
ในการดูแลรักษาจะข้ึนอยูก่บัระดบัความพึงพอใจของผูป่้วย (Vuori, 1987) ดงันั้นแต่ละโรงพยาบาลจึงใหค้วามส าคญั
ต่อการพฒันาการให้บริการ ซ่ึงคุณภาพในการให้บริการจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับบริการ และรวมถึง
ความอยูร่อดของโรงพยาบาลดว้ย  
ปัจจุบนัโรงพยาบาลมีลกัษณะงานเป็น 2 สายหลกัคือ สายงานผูป่้วยนอก และสายงานผูป่้วยใน จากผลส ารวจของ

ในปี 2555 พบวา่สัดส่วนผูป่้วยนอกกบัผูป่้วยในท่ีเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลสาธารณสุข คือ 182,599,811และ 
12,445,264 คน ตามล าดบั (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) จะเห็นไดว้่าผูเ้ขา้รับบริการทางการแพทยส่์วนใหญ่เป็น
ผูป่้วยนอก ท าใหแ้ผนกบริการผูป่้วยนอกเป็นบริเวณท่ีมีผูรั้บบริการทางการแพทยจ์ านวนมาก ท าให้ผูรั้บบริการเกิด
ทศันคติท่ีไม่ดีไดง่้าย ส่งผลให้ผูรั้บบริการเกิดความไม่พึงพอใจในคุณภาพการบริการ (ศุภชยั คุณารัตนพฤกษ ์และ
ดวงสมร บุญผดุง, 2532:41) โรงพยาบาลหลายแห่งได้รับการต าหนิจากผูรั้บบริการว่าให้การบริการท่ีล่าช้า ผู ้
ให้บริการตอ้นรับไม่ดี ไม่ให้ความกระจ่างเก่ียวกบัความเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล (วรรณวิไล จนัทราภา และ
พานี สีตกะลิน, 2537:329) ซ่ึงมีผลต่อความสมัพนัธ์และความไวว้างใจระหวา่งผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ  
เหตุผลหลกัท่ีผูรั้บบริการทางการแพทย์เลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาล คือ ความเช่ือมัน่ในคุณภาพการ

รักษาพยาบาล แต่ผูรั้บบริการก็ตอ้งพบกบัอุปสรรคในเร่ืองการให้บริการ เช่น การให้บริการท่ีเปิดท าการในเวลา
ราชการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ และการรอคิวตรวจท่ีใชเ้วลานาน เป็นตน้ จึงท าใหมี้ผูรั้บบริการบางรายหนัไปใชบ้ริการ
โรงพยาบาลเอกชน ท่ีใหบ้ริการท่ีสะดวก รวดเร็วกว่า แต่ก็มีค่าบริการท่ีสูงกว่าเช่นกนั ดงันั้นโรงพยาบาลรัฐบาลบาง
แห่งจึงมีนโยบายขยายช่วงเวลาการให้บริการเพ่ิมเติมข้ึนมาในช่วงนอกเวลาราชการ โดยเรียกว่า “คลินิกพิเศษนอก
เวลาราชการ” เพ่ือใหผู้รั้บบริการมีโอกาสเขา้ถึงการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลไดง่้ายข้ึน โดยมีการเรียกเก็บ
ค่าบริการท่ีถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชน ท าให้ผูรั้บบริการหลายรายท่ีเคยใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนหันมาให้ความ
สนใจใชบ้ริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลมากข้ึน 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาค้นควา้เร่ืองการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับ

บริการทางการแพทย์ในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลกับโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือหาความแตกต่างความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยใ์นคลินิกพิเศษนอก
เวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน และน าขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบริการ
ของแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนให้ไดม้าตรฐาน สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการในโรงพยาบาล จึงมีการทบทวนวรรณกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี Aday and Anderson (1975 : 4-11, 52-80) เป็นนกัวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ ในปี 1970 ไดศึ้กษา
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการรับบริการรักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา โดยสมัภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผูรั้บบริการจ านวน 4,966 คน พบวา่ส่ิงท่ีผูรั้บบริการไม่พอใจมากท่ีสุด คือ ความสะดวกในการรับบริการและ
ค่าใชจ่้ายในการบริการ และ Aday and Anderson ไดก้ล่าวถึงปัจจยัพ้ืนฐาน 6 ประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการทางการแพทยท่ี์จะช่วยประเมินระบบบริการทางการแพทยไ์ด ้ ซ่ึงประกอบดว้ย ความพอใจของ
ความสะดวกท่ีไดรั้บจากการบริการ (Convenience) ความพอใจต่อการประสานงานผูบ้ริการ (Co-ordination) ความ
พอใจต่อการตอ้นรับและการเอาใจใส่ของผูใ้หบ้ริการ (Courtesy) ความพอใจกบัขอ้มลูข่าวสารท่ีไดรั้บ (Medical 
Information) ความพอใจต่อคุณภาพบริการ (Quality of care) และความพอใจต่อค่าใชจ่้ายในการบริการ (Out-of-
pocket cost) ซ่ึงความพึงพอใจของผูรั้บบริการจะมีความสมัพนัธ์กบัการใชบ้ริการสุขภาพ  
 ปัจจัย พ้ืนฐาน 6 ประการของ Aday and Anderson ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ  Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) (1989, อา้งใน รัฐธนนัท์ ภาษยเดช, 2550:36-37) ท่ีไดก้ล่าวถึง
ปัจจยัท่ีเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพและความพึงพอใจของผูป่้วย 11 ประการ คือ ความสะดวกท่ีผูป่้วยจะสามารถเขา้ถึงการ
ดูแลรักษาพยาบาลตามความจ าเป็น (Accessibility of care) ความพร้อมของการดูแลท่ีมีไวใ้ห้ผูป่้วยใช้ไดท้นัทีท่ี
ตอ้งการ (Timeliness of care) การดูแลรักษาท่ีกระท าไดอ้ย่างดี มีประสิทธิภาพ (Effectiveness of care) การบริการท่ี
มีศกัยภาพ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการได ้(Efficacy of care) การใหบ้ริการท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ (Appropriateness of care) การดูแลรักษาท่ีไดผ้ลโดยท่ีมีค่าใชจ่้ายนอ้ย (Efficiency of care) 
การให้บริการท่ีมีการประสานงานภายในองคก์รอย่างทัว่ถึง (Continuity of care) การดูแลท่ีค านึงถึงสิทธิของผูป่้วย 
(Privacy of care) การรักษาความลบัของผูป่้วย (Confidentiality of care) การเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยหรือญาติไดมี้ส่วน
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัความเจบ็ป่วย (Participation of patient and patient family in care) และการเตรียมเคร่ืองมือ
และสถานท่ีไวพ้ร้อมบริการ (Safety of care environment) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิ้จยัไดน้ าทฤษฏีดงักล่าวมาเป็นแนวทางการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี     โดยไดก้ าหนด
ตวัแปรในการศึกษาคือ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการทางการแพทยโ์ดยแบ่งออกเป็น 6 ดา้นคือ ดา้นความสะดวก 
(Convenience) ดา้นการประสานงาน (Co-ordination) ดา้นอธัยาศยั (Courtesy) ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัการให้การรักษา 
(Medical Information) ดา้นคุณภาพบริการ (Quality of care) และดา้นค่าใชจ่้าย (Cost) 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน

การศึกษา ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล คือ เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป่้วยนอกท่ีรับ
บริการทางการแพทยค์ลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลและผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทย์
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โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ผูวิ้จยัจึง
เลือกใชต้ารางค านวณขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) โดยคาดวา่สดัส่วนของลกัษณะ
ท่ีสนใจในประชากรเท่ากบั 0.5 และระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมในการวิจยั
คร้ังน้ีมีจ านวนเท่ากบั 400 ใชก้ารสุ่มแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น  (Non-Probability Sampling) โดยการสุ่มตวัอยา่ง
แบบบงัเอิญ (Accidental sampling) จากประชากรทั้งหมด แลว้จึงท าการคดัเลือกตวัอย่างจากการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) มีเกณฑก์ารคดัเลือก (Inclusion Criteria) คือ ผูป่้วยท่ีมารับบริการโรงพยาบาลมากกวา่ 2 คร้ัง
ข้ึนไป ไดก้ลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยค์ลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลใน
เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 200 คน และกลุ่มตวัอย่างผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยโ์รงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 200 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มอยา่งอิสระต่อกนั (Independent t-test) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษามีลกัษณะประชากรศาสตร์เหมือนกนัคือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31– 40 ปี 

โดยมีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี และเขา้รับบริการทางการแพทยป์ระมาณ 2– 4 คร้ังต่อปี กลุ่ม
ตวัอย่างมีความแตกต่างกนัในการประกอบอาชีพและรายไดต่้อเดือน โดยผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยค์ลินิก
พิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลส่วนมากประกอบอาชีพขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดอ้ยู่
ระหว่าง 20,001–30,000 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเอกชนส่วนมาก
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนหรือโรงงาน และมีรายไดม้ากกวา่ 50,001 บาทต่อเดือน 
ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มอย่างอิสระต่อกนั (Independent t-test) พบว่าใน

ภาพรวมความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยค์ลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาล
กบัโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p-value < .05) ตามตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทาง

การแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลกับโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ประเภทโรงพยาบาล Mean S.D. n t-value t-prob 

คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการของ
โรงพยาบาลรัฐบาล 

3.32 0.519 200 -7.662 .00* 

โรงพยาบาลเอกชน 3.69 0.470 200   

*หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ถา้พิจารณาในแต่ละดา้นตามปัจจยัพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการทางการแพทย ์พบว่า
ระดบัความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยค์ลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาล
กบัโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความสะดวก ดา้นการประสานงาน ดา้นการตอ้นรับและการ
เอาใจใส่ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และดา้นคุณภาพการบริการ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยโรงพยาบาลเอกชนมีความพึงพอใจสูงกว่าคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาล ยกเวน้ดา้น
ค่าใช้จ่ายในการบริการท่ีมีระดบัความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยค์ลินิกพิเศษนอกเวลา
ราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลกบัโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั แต่คลินิกพิเศษนอก
เวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลมีความพึงพอใจสูงกวา่โรงพยาบาลเอกชน ตามกราฟท่ี 1 

 
กราฟท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยค์ลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน โดยพิจารณาตามปัจจยัพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึง
พอใจของผูรั้บบริการทางการแพทย ์

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ในการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยค์ลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของ

โรงพยาบาลรัฐบาล จากการศึกษาพบว่าระดบัความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยค์ลินิกพิเศษนอก
เวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลเม่ือพิจารณาตามปัจจยัพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการทาง
การแพทยใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) และเม่ือแยกพิจารณาในแต่ละปัจจยั พบว่า ดา้นท่ีมีระดบั
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นค่าใชจ่้ายการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) ส่วนดา้นคุณภาพการ
บริการ ดา้นการประสานงาน ดา้นการตอ้นรับและเอาใจใส่ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และดา้นความสะดวก มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39 , 3.35 , 3.34 , 3.30 และ 3.20 ตามล าดบั) ตามตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทย์
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลโดยพิจารณาตามปัจจยัพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการทางการแพทย ์

ปัจจยัพืน้ฐานที่เกีย่วข้องกบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ
ทางการแพทย์ 

ระดบัความพงึพอใจของผู้ป่วยนอกที่รับบริการทาง
การแพทย์คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการของ

โรงพยาบาลรัฐบาล 

x̄  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1. ด้านความสะดวก (Convenience) 3.20 0.569 ปานกลาง 
2. ด้านการประสานงาน (Co-ordination) 3.35 0.553 ปานกลาง 
3. ด้านการต้อนรับและการเอาใจใส่ (Courtesy) 3.34 0.624 ปานกลาง 
4. ด้านข้อมูลข่าวสาร (Medical information) 3.30 0.562 ปานกลาง 
5. ด้านคุณภาพการบริการ (Quality of care) 3.39 0.531 ปานกลาง 
6. ด้านค่าใช้จ่ายการบริการ (Cost) 3.44 0.702 มาก 

รวม 3.32 0.518 ปานกลาง 
 

และในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน จาก
การศึกษาพบว่าระดบัความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเอกชน เม่ือพิจารณาแยก
ตามปัจจยัพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการทางการแพทยใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) 
และเม่ือแยกพิจารณาในแต่ละปัจจยั พบว่าดา้นการตอ้นรับและการเอาใจใส่ ดา้นการประสานงาน ดา้นความสะดวก ดา้น
คุณภาพการบริการ และดา้นขอ้มูลข่าวสาร มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79 , 3.72 , 3.70 , 3.70 และ 
3.66 ตามล าดบั) ส่วนดา้นค่าใชจ่้ายการบริการ มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) ตามตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยข์อง

โรงพยาบาลเอกชน โดยพิจารณาตามปัจจยัพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการทางการแพทย ์

ปัจจยัพืน้ฐานที่เกีย่วข้องกบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ
ทางการแพทย์ 

ระดบัความพงึพอใจของผู้ป่วยนอกที่รับ 
บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน 

x̄  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1. ด้านความสะดวก (Convenience) 3.70 0.542 มาก 
2. ด้านการประสานงาน (Co-ordination) 3.72 0.499 มาก 
3. ด้านการต้อนรับและการเอาใจใส่ (Courtesy) 3.79 0.514 มาก 
4. ด้านข้อมูลข่าวสาร (Medical information) 3.66 0.523 มาก 
5. ด้านคุณภาพการบริการ (Quality of care) 3.70 0.496 มาก 
6. ด้านค่าใช้จ่ายการบริการ (Cost) 3.34 0.693 ปานกลาง 

รวม 3.69 0.470 มาก 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าในภาพรวมระดบัความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยค์ลินิก

พิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลกบัโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และถา้แยกพิจารณาตามปัจจัยพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการทางการแพทย ์จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดบัความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทาง
การแพทยค์ลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลกบัโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครใน
ดา้นความสะดวก ดา้นการประสานงาน ดา้นการตอ้นรับและการเอาใจใส่ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และดา้นคุณภาพการ
บริการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีได้ตั้ งไว ้และ
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในภาพรวมเช่นกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงพยาบาลภาครัฐมีขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรมากกว่า
โรงพยาบาลภาคเอกชน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทยท่ี์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ส่งผลต่อการให้การบริการ
ของโรงพยาบาลภาครัฐอาจท าไดไ้ม่ทัว่ถึง (ศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล. 2554 : 1) ถึงแมจ้ะเป็นคลินิกพิเศษนอกเวลา
ราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่คลินิกในเวลาราชการแลว้ก็ตาม จากปัญหาดงักล่าวและความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ท าใหผู้ป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยค์ลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของ
โรงพยาบาลรัฐบาลกบัโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นผูวิ้จยั
จึงมีข้อเสนอแนะให้โรงพยาบาลรัฐบาลน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการกระบวนการบริการ เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ในการกรอกขอ้มูล และการใชร้ะบบซอร์ฟแวร์เพ่ือเ ช่ือมโยงขอ้มูลของผูรั้บบริการไปยงัแผนกต่างๆ 
และมีการจดัอบรมบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในงานบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริการใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 
ส่วนดา้นค่าใชจ่้ายในการบริการนั้น พบวา่ผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยค์ลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของ

โรงพยาบาลรัฐบาลกบัโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั โดยใน
รายละเอียดจะพบว่าผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยค์ลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลมี
ระดบัความพึงพอใจดา้นค่าใชจ่้ายในการบริการอยู่ระดบัมาก ซ่ึงสวนทางกบัดา้นอ่ืนๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูรั้บบริการ
รู้สึกว่าค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนมีความคุม้ค่ากบัการบริการท่ีไดรั้บ ถึงแมค้ลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาล
รัฐบาลจะมีค่าใชจ่้ายในการบริการท่ีสูงกวา่คลินิกในเวลาราชการก็ตาม แต่ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนกย็งัถกูกวา่โรงพยาบาล
เอกชน รวมถึงผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นขา้ราชการก็ยงัสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลไดด้ว้ย (อรสุดา ศรีผ่อง. 2556 : 10) ซ่ึง
สวนทางกบัระดบัความพึงพอใจของผูป่้วยนอกท่ีรับบริการทางการแพทยร์ะหว่างการใหบ้ริการของโรงพยาบาล
เอกชนท่ีมีระดับความพึงพอใจในดา้นค่าใช้จ่ายในการบริการอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองค่าใช้จ่ายในการ
บริการของโรงพยาบาลเอกชนมีราคาค่อนขา้งสูง ถึงแมก้ารใหบ้ริการดา้นต่างๆ จะดีกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลก็ตาม 
แต่ผูรั้บบริการยงัมองว่าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนยงัไม่คุ ้มค่ากับการบริการท่ีได้รับ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีข้อเสนอแนะให้
โรงพยาบาลเอกชนควรพิจารณาเร่ืองค่าใชจ่้ายการบริการใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน เช่น มีการปรับลดค่าใชจ่้าย
การบริการบางรายการ หรืออาจจะเพ่ิมคุณภาพการบริการให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าไดรั้บบริการคุม้ค่า
กบัค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายไป 
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คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในเชิงพฤตกิรรมการใช้บริการซ ้าของแผนก 
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Service Quality affecting Repurchasing Behavior Intension of Customers at 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการกบัความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม 
(Behavior Intension) การใช้บริการซ ้ าของแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลเอกชน โดยการเก็บแบบสอบถามจาก
ตัวอย่างจ านวน  400 คน เม่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 พบวา่คุณภาพบริการ ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ และดา้นความเอาใจใส่ต่อผูใ้ชบ้ริการมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) ท่ีระดบันัยส าคญัเท่ากบั 0.00 กล่าวคือ คุณภาพบริการทั้งสอง
ดา้นมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) การใช้บริการซ ้ าและมีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยอยูท่ี่ 0.228 และ 0.210  ตามล าดบั  
 
ค าส าคัญ :  คุณภาพบริการ ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการใช้บริการซ า้ แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลเอกชน 
  

Abstract 
The purposes of this study are to investigate the service quality affecting repurchasing behavior intension of 
customers at dental clinic of  private hospitals. From total number of 400 customers. The study found that the 
relationship between the service quality and the behavior intension by using regression analysis models showed 
(A significance level of 0.05) that the service quality (tangibles and empathy) influencing  the behavior intension 
(with significance level of 0.000) similarly to the service quality effect to the customer behavior intension and 
related to positive relationship (Regression coefficient is 0.228 and 0.210).  
 
Keywords: Service Quality, Behavior Intension, Dental Clinic, Private Hospital 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัปัญหาสุขภาพทางช่องปากเป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีส าคญัอนัดบัตน้ๆท่ีคนไทยให้ความส าคญั ประกอบกบั
การเจริญเติบโตของธุรกิจทนัตกรรมในประเทศไทยมีแนวโนม้การขยายตวัท่ีสูง ซ่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการของ
ลกูคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนท าใหโ้รงพยาบาลมีความต่ืนตวัในการเติบโตของตลาดท่ีเพ่ิมมากข้ึน โรงพยาบาลหลายแห่งจึงมีการ
แข่งขนักนัในการท าการตลาดซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากการโฆษณา การท ากิจกรรมทางการตลาดต่างๆเพ่ือใหล้กูคา้เขา้
มาใชบ้ริการมากยิ่งข้ึนประกอบกบันกัวิจยัไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองคุณภาพบริการมากยิ่งข้ึน โดยมีการพยายามหา
เคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการวดัคุณภาพของการบริการ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลลพัธ์ และสามารถน าขอ้มูลมาประยุกตใ์ช้
เป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์เพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการโรงพยาบาล 
     Parasuraman et al., (1985) ได้พัฒนาเคร่ืองมือในการวัดคุณภาพของการบริการท่ี เรียกว่า แบบจ าลอง 
SERVQUAL ซ่ึงถูกน ามาใชอ้ย่างแพร่หลายในงานดา้นบริการดา้นต่างๆ  เพราะคุณภาพบริการ(Service Quality) 
นับว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการวางแผนการตลาดทั้ งยงัช่วยสร้างความไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนั (Competitive 
Advantage) กล่าวคือธุรกิจใดก็ตามท่ีมีความโดดเด่น มีความเขม้แข็งในการบริการมากกว่าคู่แข่ง จะสามารถอยู่ใน
ตลาดไดย้าวนานและยัง่ยืนมากยิ่งกว่า (Bitner et al., 2000; Chebat and Kollias, 2000; Devaraj et al., 2001; Getz 
O’Neill and Carlsen, 2001; Johlke and Duhan, 2000; Johnson and Sirikit, 2001) ปัจจุบนัค าว่า “คุณภาพบริการ” 
(Service Quality) หลายองค์กรไดต้ระหนกัและให้ความสนใจมากข้ึน เน่ืองจากสามารถเพ่ิมมูลค่าในการท าก าไร
ใหก้บัองคก์ร (Seth et al., 2004) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในธุรกิจท่ีผูรั้บบริการสามารถมีส่วนร่วมไดสู้ง เช่น โรงพยาบาล 
(Prattana et al., 2012) มลูค่าในการเพ่ิมก าไรจะมากยิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเกิดความพึงพอใจและมีการกลบัมาใช ้
      จากเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูวิ้จยัสนใจท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความ
ตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการใชบ้ริการซ ้ าของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัคุณภาพบริการ (Service Quality) กบัความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) การใชบ้ริการซ ้ าของ
แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลเอกชนโดยวดัจากคุณภาพการบริการใน 5 ด้าน (Reliability, Responsiveness, 
Assurance, Empathy and Tangibles) ของแบบจ าลอง SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985:1988; Agbor, 2011) 
และทฤษฎีความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) โดย Alexandris, 2002; Castro et al., 2007; Zeithaml, 
2000; Zeithaml et al., 1996  ทั้ง  4 ดา้น (Word of Mouth Communication, Revisit, Price sensitivity, Complaining) 
ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลส าคญัเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาดา้นคุณภาพของการบริหารการจดัการทางดา้น   
ทนัตกรรมในโรงพยาบาลเอกชนไดอ้ย่างเหมาะสม และส่งผลใหมี้การพฒันาคุณภาพบริการท่ีมีต่อผูม้ารับบริการ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด และสามารถท าใหเ้กิดการกลบัมาใชบ้ริการซ ้าอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     จากการทบทวนวรรณกรรมในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา พบวา่นกัวิจยัไดใ้หค้วามส าคญัในการวดัคุณภาพของการบริการ
เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเหตุผลท่ีว่า คุณภาพบริการ สามารถเพ่ิมมลูค่าในการท าก าไรใหก้บัองคก์ร (Seth et al., 2004) 
การศึกษาของ Parasuraman et al., (1988); Parasuraman and Grewal, (2000) ไดพ้ฒันาแบบจ าลอง ท่ีเรียกวา่ 
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SERVQUAL ซ่ึงไดแ้บ่งองคป์ระกอบท่ีผูรั้บบริการจะใชว้ดัคุณภาพการส่งมอบบริการของผูใ้หบ้ริการไว ้ เป็น 5 ดา้น
ดงัน้ี Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance และ Empathy ซ่ึงแบบจ าลองน้ี สามารถน าไปใชไ้ดห้ลากหลาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ แมแ้ต่ในอุตสาหกรรมโรงพยาบาล กส็ามารถน าแบบจ าลอง SERVQUAL มาใชไ้ด ้
(Parasuraman et al., 1990; Yousapronpaiboon, 2013) นอกจากน้ี  ยงัมีผลงานวิจยัท่ีท าการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
     ทองใบ กาญจนาภรณ์ (2523) ไดท้ าการศึกษา อิทธิพลเชิงสาเหตุระหวา่งคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของลกูคา้ 
และคุณค่าบริการท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการบริษทัน าเท่ียวในประเทศไทยซ่ึง
ผลปรากฏว่า สาเหตุท่ีส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของลูกคา้มากท่ีสุดเรียงตามล าดบัคือความ
พึงพอใจของลกูคา้ คุณค่าบริการ และทั้งสามอยา่งน้ีมีความสมัพนัธ์กนั 
     Alexandris et al., 2002; Castro et al., 2007; Zeithaml, 2000; Zeithaml et al., 1996 ได้ ก ล่ าว ไ ว้ว่ า ผ ล ก าร
ตอบสนองความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม ของลูกคา้ประกอบไปดว้ยปัจจยัทั้งหมด 4 ดา้น คือปัจจยัการบอกเล่าปากต่อ
ปาก (word of  Mouth ) ปัจจยัการเปล่ียนผูใ้หบ้ริการ (Switch) ปัจจยัความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity) และ
ปัจจยัการตอบสนองภายนอก (External Response)  คือการต าหนิติเตือนหรือร้องเรียนของลูกคา้(complain) จาก
การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัความตั้งใจใน
เชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) การใชบ้ริการซ ้า 
     Koutroumanis (2005) ท าการศึกษาความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการบริการในอุตสาหกรรมร้านอาหาร โดยเน้น
การศึกษาในเร่ืองปัจจยัของคุณภาพบริการ และวฒันธรรมขององค์กร ต่อการกลบัมาใช้บริการซ ้ า รูปแบบของ
การศึกษาจะเช่ือมโยงจากสามเร่ืองหลกัๆคือ 1. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavior intension) โดยใช ้โมเดลของ 
Zeithaml et al. (1996) 2. คุณภาพบริการ (Service Quality) ของ Parasuraman et al. (1985, 1988, 1991) และ3. 
วฒันธรรมองค์กร โดย Cameron and Quinn (1999) ประกอบดว้ยกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 293 คน จาก ภัตตาคาร
ทั้ งหมด 6 แห่ง ใน ฟอริดา และ คอนเนคติกัต ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการมีความสัมพันธ์กับ 
วฒันธรรมองคก์ร และ คุณภาพบริการมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจในการกลบัมาใชบ้ริการซ ้า  
    Lim (2006) ไดท้ าการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ความภกัดีของลูกคา้และ
ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการใชบ้ริการซ ้ าในอนาคตของศูนยอ์อกก าลงักายในประเทศเกาหลี โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผู ้
เขา้มาใชบ้ริการศูนยอ์อกก าลงักายผลจากการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการ มีผลต่อความพึงพอใจ ความภกัดี และ ความ
ตั้งใจในเชิงพฤติกรรม ของลกูคา้ในอนาคต ซ่ึงบ่งบอกถึง ความตอ้งการในการกลบัมาใชบ้ริการซ ้า   
     Murti (2013) ไดท้ าการศึกษา คุณภาพบริการ และ ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการใชบ้ริการทางการแพทยเ์พ่ือสุขภาพ
ในอินเดีย โดยท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการ ความพึงพอใจในการใช้บริการ และความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมการใชบ้ริการซ ้ า โดยเนน้การศึกษาในโรงพยาบาล จากการศึกษาพบว่า จากคุณภาพบริการท่ีเหมาะสม จะท า
ใหเ้กิดความพึงพอใจในการบริการ และพฒันาไปเป็นความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชบ้ริการซ ้าต่อไป 
     Ryu and Han, 2010; Zeithmal, 1996; Swonson and Davis, 2003. Zineldin‘s, (2006) ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของลกูคา้ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ คุณภาพบริการ
ท่ีดี เชิงบวกของลกูคา้แสดงถึงความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการซ ้า รวมไปถึงการบอกกล่าวในส่ิงท่ีดี 
การกลบัมาซ้ือซ ้าและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้     
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     จากขอ้มูลขา้งตน้พบวา่ยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัความตั้งใจ
ในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) การใชบ้ริการซ ้ าของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชน ดงันั้นผูวิ้จยัจึง
สนใจการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) 
การใชบ้ริการซ ้าของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) การใชบ้ริการซ ้ าเพ่ือน าขอ้มูลจากการศึกษาท่ีไดม้าวางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนาการบริการแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลเอกชน และสามารถไปใช้กับการพัฒนาระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
      

3. วธิีการศึกษา 
 
     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจยัเชิงพรรณนาดว้ยวิธีการส ารวจ 
(Survey Research Method) และวิธีการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามโดยมีเน้ือหาของแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย
ขอ้มูลเบ้ืงอตน้ของประชากร คุณภาพบริการ และความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลคือ 1-28 
กมุภาพนัธ์ 2558 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยเขา้รับบริการท่ีแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชน 
ในส่วนของวิธีการคดัเลือกตวัอย่างการศึกษาคร้ังน้ีมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ราย จากการค านวณโดยใช้
หลกัของ Taro Yamane (1967)โดยไม่จ ากดัเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพและรายได ้ผูศึ้กษาไดท้ าการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
จากการสุ่มแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑค์วามเตม็ใจและยินดี
ท่ีจะใหข้อ้มลู  โดยการค านวณ ในระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง
ได ้0.05  (ธานินทร์ ศิลป์จารุ 2552) เพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถามครบตามขนาดท่ีก าหนด 
โดยกรอบแนวคิดของการวิจยัแบ่งออกเป็นตวัแปลตน้ ซ่ึงไดแ้ก่คุณภาพบริการ ทั้ง 5 ดา้น ส่วนตวัแปลตามคือ ความ
ตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) การใชบ้ริการซ ้าของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 4 ดา้น 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการกบัความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม 
(Behavior Intension) การใชบ้ริการซ ้ าของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชน โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) และวิธีการทาง
สถิติท่ีใชค่้าความแปรปรวนในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (ANOVA) ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 33-41  ปี การศึกษาอยู่ใน ระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สูงกว่า 
40,000 บาทข้ึนไป มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีความถ่ีในการเขา้รับบริการ 1-2 คร้ังต่อปี ส าหรับการศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการกบัความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) การใชบ้ริการซ ้ าของ
แผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชน โดยใชท้ฤษฎีของ Parasuraman et al. (1988) และใชเ้คร่ืองมือ SERVQUAL 
ใน 5 ดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้ะแนนคุณภาพบริการท่ีไดรั้บของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชนมากท่ีสุด
คือการรับรู้ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ (Assurance) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.65 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 1.37 
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รองลงมาคือดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้(Reliability) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.56 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 1.38
ดา้นความเป็นรูปลกัษณ์ของการบริการ (Tangibles) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.54 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 1.45
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.54 เบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั  1.11 และดา้น
ความเอาใจใส่ต่อผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.27 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 1.45  ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 ตารางสรุปค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพบริการท่ีไดรั้บในแต่ละดา้น 

คุณภาพบริการ (service quality) ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คะแนน 

การรับรู้ดา้นความเป็นรูปลกัษณ์ของการบริการ (Tangibles) 6.54 1.45 สูง 
การรับรู้ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้(Reliability) 6.65 1.38 สูง 
การรับรู้ดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ (Responsiveness) 6.54 1.11 สูง 
การรับรู้ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance) 6.65 1.37 สูง 
การรับรู้ดา้นความเอาใจใส่ต่อผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) 6.27 1.45 ค่อนขา้งสูง 

 
     ส่วนข้อมูลท่ีผูใ้ช้บริการแสดงออกถึงความตั้ งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) โดยใช้ทฤษฎีของ 
Alexandrid et al., 2002; Castro et al., 2007; Zeithaml, 2000; Zeithaml et al.,1996  มาประเมินความตั้ งใจในเชิง
พฤติกรรม (Behavior Intension)การใชบ้ริการซ ้ าของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดา้น 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการให้คะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านการต าหนิหรือร้องเรียนของลูกค้า (Complaining) มี
ค่าเฉล่ียท่ี 6.46 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 1.48 รองลงมาคือ ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการอีก (Revisit) ค่าเฉล่ีย
เท่ ากับ  6.15 ค่ า เบ่ี ยงเบนมาตรฐาน เฉ ล่ีย เท่ ากับ  1.54  ด้านการบอกกล่าวปากต่อปาก  (Word of Mouth 
Communication) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.13 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 1.612 และ ดา้นความอ่อนไหวต่อราคา 
(Price sensitivity) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.69 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 1.66 ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที่  2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตั้ งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) 

ผูใ้ชบ้ริการทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชน 
ความตั้งใจในเชิงพฤตกิรรม (Behavior Intension) ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
คะแนน 

ดา้นการบอกกล่าวปากต่อปาก (Word of Mouth 
Communication) 

6.13 1.62 ค่อนขา้งสูง 

ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการอีก (Revisit) 6.15 1.54 ค่อนขา้งสูง 
ดา้นความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity) 5.69 1.66 ค่อนขา้งสูง 
ดา้นการต าหนิหรือร้องเรียนของลกูคา้ (Complaining) 6.46 1.48 สูง 
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     ดงันั้น เม่ือน าขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้มาศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการกบัความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม 
(Behavior Intension) การใชบ้ริการซ ้ าของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชน โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เสน้ (Linear Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จึงพบวา่ คุณภาพบริการ ดา้นความเป็นรูปลกัษณ์ของการ
บริการ (Tangibles) และดา้นความเอาใจใส่ต่อผูใ้ช้บริการ (Empathy) มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจในเชิงพฤติกรรม 
(Behavior Intension)การใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการเท่ากบั 0.000 กล่าวคือ คุณภาพการบริการของแผนกทนัตก
รรมโรงพยาบาลเอกชน มีผลต่อความตั้ งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) การมาใช้บริการซ ้ าและมี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยอยูท่ี่ 0.228 และ0.210 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่3 ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (regression coefficient) ของตวัแปรคุณภาพการบริการกบัความ

ตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการใชบ้ริการซ ้ าของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชนโดยรวม 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 Constant 2.090 .238  8.872 .000 

 คุณภาพการบริการของของแผนกทนัตก
รรมโรงพยาบาลเอกชน 

.640 .037 .654 17.256 .000 

a. Dependent Variable: ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมการใชบ้ริการซ ้าของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาล
เอกชน 

     
             หากศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการ 5 ดา้นกบัความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) 
การใช้บริการซ ้ าของผูใ้ช้บริการ โดยวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear regression analysis) ท่ีระดบันัยส าคญั 
0.05 พบวา่ คุณภาพบริการดา้นความเป็นรูปลกัษณ์การบริการของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชนมีอิทธิพลต่อ
ความตั้ งใจใน เชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) การใช้บ ริการซ ้ าของผู ้ใช้บ ริการเท่ ากับ  0.000 และมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยอยู่ท่ี 0.228 โดยเม่ือคุณภาพบริการดา้นความ
เป็นรูปลกัษณ์ของการบริการ (Tangibles) ของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชนมีค่าเปล่ียนไป 1 หน่วย ท าให ้
ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension)ในการใชบ้ริการซ ้ า จะเปล่ียนไป 0.228  คุณภาพการบริการดา้น
ความเอาใจใส่ต่อผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) ของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในเชิง
พฤติกรรม (Behavior Intension) การใชบ้ริการซ ้ า มีค่าเท่ากบั 0.000 และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยอยู่ท่ี 0.210 โดยเม่ือคุณภาพการบริการดา้นความเอาใจใส่ต่อผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) 
ของแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลเอกชนมีค่าเปล่ียนไป 1 หน่วย ท าให้ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior 
Intension) การใชบ้ริการซ ้า จะเปล่ียนไป 0.210 ดงัตารางท่ี 4  
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Regression coefficient) ของตวัแปรคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้นของ
แผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชนกบัความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม ภาพรวม ในการใชบ้ริการซ ้ าของ
แผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชน 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 Constant 2.028      .245  8.264 .000 

 คุณภาพบริการดา้นความเป็นรูปลกัษณ์ของ
การบริการ (Tangibles)  

 .228       .055            .258 4.143   .000 

 คุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือ

ไวใ้จได ้(Reliability)  

-.006 .075 -.006 -.073    .942 

 คุณภาพการบริการดา้นการตอบสนอง
ต่อลกูคา้ (Responsiveness)  

.118 .081 .135 1.448   .148 

 คุณภาพการบริการดา้นการใหค้วาม
เช่ือมัน่ (Assurance)  

.081 .077 .093 1.504   .292 

 คุณภาพการบริการดา้นความเอาใจใส่
ต่อผูใ้ชบ้ริการ (Empathy)  

.210 .057 .251 3.678   .000 

a. Dependent Variable: ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) การใชบ้ริการซ ้าของแผนกทนัตก
รรมโรงพยาบาลเอกชน 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     การศึกษาคุณภาพบริการ (Service Quality) ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavior Intension) การใช้
บริการซ ้ าของแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชน ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าแบบสอบถามนั้นส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 67 มีอายุระหว่าง 33-41  ปี ร้อยละ 47.8  มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 65.3  
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 40,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 35 และมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ55.3 และมี
ความถ่ีในการเขา้รับบริการ 1-2 คร้ัง/ปี  ร้อยละ 82 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของแผนกทันตกรรม
โรงพยาบาลเอกชนมากท่ีสุดคือการรับรู้ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance)มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.6475 รองลงมาคือ
การรับรู้ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้(Reliability) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.564 ดา้นความเป็นรูปลกัษณ์ของการบริการ 
(Tangibles) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.54 ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.5375 และดา้น
ความเอาใจใส่ต่อผูใ้ช้บริการ (Empathy) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.268 นอกจากน้ีแล้ว ความตั้ งใจในเชิงพฤติกรรม
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(Behavior Intension) ท่ีผูเ้ขา้รับบริการแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชนแสดงออกเพ่ือแสดงถึงความตอ้งการใน
การกลบัมาใชบ้ริการซ ้า เรียงล าดบัมากท่ีสุดไปนอ้ยสุด ดงัน้ี ดา้นการต าหนิหรือร้องเรียนของลูกคา้ (Complaining) 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.46  ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการอีก (Revisit) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.153  ดา้นการบอกกล่าวปากต่อปาก 
(Word of Mouth Communication) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.13  และความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 5.69 และเม่ือมอง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการ(Service Quality) กบัความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม
(Behavior Intension) ของผูใ้ชบ้ริการแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชน โดยใชค่้าทางสถิติ Regression Analysis 
ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม(Behavior Intension) ของ
ผูใ้ช้บริการแผนกทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชน แต่เม่ือลองพิจารณาลงไปเป็นรายดา้น จะพบว่า มีเพียง 2 ดา้น
เท่านั้นท่ีผล มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ดา้นความเป็นรูปลกัษณ์ของการบริการ (Tangibles) และ
ดา้นความเอาใจใส่ต่อผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) เพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาล ผูบ้ริหารจึงควรให้ความส าคญัในเร่ือง
ของการพฒันารูปลกัษณ์อย่างต่อเน่ือง เช่น พ้ืนท่ีในการรักษาตอ้งมีความสะอาด เขา้ถึงง่าย มีการจดัแบ่งโซนการ
บริการอย่างชดัเจน มีการจดัตกแต่งแผนกใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีสวยงามน่าสนใจ อุปกรณ์ท่ีใชต้อ้งทนัสมยั สะอาด 
รวมถึงบุคลากรทางการแพทยท่ี์จะตอ้งมีบุคลิกแบบมืออาชีพ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยใหข้อ้มูลในการรักษาแก่ผูเ้ขา้
รับบริการอย่างละเอียดและควรเนน้ใหมี้การอบรมบุคลิกภาพใหม้ากข้ึน และโรงพยาบาลเองควรมีการ เพ่ิมช่องทาง
ในการนดัเขา้รับบริการใหง่้ายมากยิ่งข้ึนเช่น มีการจองคิวแบบ ออนไลน์ เพ่ือใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจและยงัเป็น
การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของทนัตกรรมโรงพยาบาลเอกชนมากยิ่งข้ึนไปเป็นตน้ การเอาใจใส่ต่อผูใ้ชบ้ริการ นั้นเป็น
ส่ิงท่ีส าคญัอย่างมากผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้พนักงานมีจิตใจในการให้บริการท่ีดี (Service Mind) และเน้นการ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองใหบ้ริการดว้ยความยิ้มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ร่ืนเริง และ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ซ่ึงจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจในการบริการและท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความภกัดีอาจเป็น
ลกูคา้ประจ าในอนาคตต่อไป 
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ผลกระทบของภูมทิศัน์บริการต่อคุณภาพบริการที่รับรู้ 

ในห้องแสดงรถยนต์ใช้แล้วของบริษทัลสิซ่ิง 

The Impact of Servicescape on Perceived Service Quality  

at a Leasing Company’s Used Car Showroom  

อรชา ชินะโกสิต1 และ ณฐัพล พนัธ์ุภกัดี2 

Oracha Chinagosit1 and Nuttapon Punpugdee2 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของภูมิทศันบ์ริการต่อ คุณภาพบริการท่ีรับรู้

ในมิติท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ในกรณีหอ้งแสดงรถยนตใ์ชแ้ลว้ของบริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึง   ก าหนดใหล้กูคา้ท่ีใชบ้ริการของ

หอ้งแสดงรถยนตใ์ชแ้ลว้ดงักล่าวจ านวน 400 คน ร่วมในการศึกษาน้ี  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม   

การวิเคราะห์ขอ้มลูในการวิจยัน้ี ประกอบดว้ยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย   

 

ค าส าคัญ: ภูมิทัศน์บริการ, คุณภาพบริการท่ีรับรู้, รถยนต์ใช้แล้ว 

 

Abstract 

This survey research aims to investigate the impact of the servicescape on intangible dimensions of perceived 

service quality. The study will be conducted with 400 customers who visit a used car showroom at a leasing 

company. The instrument in this study is a questionnaire. Descriptive statistical analyses will be performed in 

forms of frequency, percentage, mean, and standard deviation. In addition, inferential statistical analyses, 

including correlation and regression analyses, will be employed.  

 

Keywords: Servicescape, Perceived Service Quality, Used Car7 

 

 

                                                           
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  10900  email: orachady@hotmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  10900 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                    1562  
 

 

1. บทน า 

 

     รถยนต ์ เรียกไดว้่าเป็นอีกหน่ึงความจ าเป็นของการด ารงชีวิตของสงัคมไทยในปัจจุบนั สงัคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคม
ท่ีมีประชากรเป็นกลุ่มคนฐานะปานกลาง  ดงันั้นการเลือกซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้จึงไดรั้บความสนใจและเป็นทางเลือกจาก
กลุ่มคนฐานะปานกลาง ซ่ึงส่งผลใหธุ้รกิจการซ้ือขายรถยนตใ์ชแ้ลว้มีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน    
     ขอ้มลูกรมขนส่งทางบก (กรมขนส่งทางบก, 2557: ออนไลน์) พบวา่ ปริมาณรถยนตใ์หม่จดทะเบียนสะสมรวม
ทุกประเภทของประเทศไทย ณ วนัท่ี 30  กนัยายน  2557  มีจ านวน 34,510,096 คนั  ซ่ึงหากจ าแนกรถยนตต์ามอายุ
การใชง้าน  พบวา่ รถยนตท่ี์มีอายกุารใชง้าน 1 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด  คือ 3,566,749 คนั รองลงมา ไดแ้ก่ รถยนตท่ี์มี
อายกุารใชง้าน 2 ปี จ านวน 3,013,465 คนั รองลงมา ไดแ้ก่ รถยนตท่ี์มีอายกุารใชง้าน 3 ปี จ านวน 2,912,344 คนั 
ทั้งน้ีจากขอ้มูลเชิงนโยบายและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมรถยนต ์ พบวา่อุตสาหกรรมรถยนตใ์ชแ้ลว้น้ีมี
ศกัยภาพในการเสริมสร้างเศรษฐกิจสูง อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดธุรกิจเช่ือมโยง ทั้งไปขา้งหลงั (Backward Linkage) และ
ขา้งหนา้ (Forward Linkage) ท่ีหลากหลาย ซ่ึงธุรกิจเช่ือมโยงท่ีส าคญัตวัหน่ึงคือ ธุรกิจเก่ียวกบัสินเช่ือรถยนตแ์ละ
การเช่าช้ือรถยนต ์  เป็นท่ีตอ้งการของประชาชนซ่ึงมีก าลงัซ้ือ (Capacity) ท่ีแตกต่างกนั  โดยสามารถจ าแนกธุรกิจ
เก่ียวกบัสินเช่ือรถยนตแ์ละการเช่าช้ือรถยนตไ์ดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ บริการเช่าซ้ือ (Hire Purchase) เช่าแบบลีสซ่ิง 
(Financial Lease) เช่าซ้ือสินคา้อุปโภค (Consumer Finance) และเช่าลีสซ่ิงแบบด าเนินงาน (Operating Lease)   
     ส าหรับภาพรวมธุรกิจรถยนตใ์ชแ้ลว้ของประเทศไทยปี 2558  (กรุงเทพฯธุรกิจ, 2558: ออนไลน์) มีการแข่งขนัท่ี
รุนแรงและการเพ่ิมข้ึนของผูป้ระกอบการรถยนตใ์ชแ้ลว้ ทั้งจากรายใหม่ และรายเดิมท่ีขยายสาขาการใหบ้ริการ  
ดงันั้นการจะเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขนัและสร้างความแตกต่างเพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหก้บัธุรกิจรถยนตใ์ชแ้ลว้จึง
เป็นส่ิงท่ีควรน ามาศึกษาและพิจารณา ส่ิงส าคญัประการหน่ึงในการสร้างความแตกต่างทางธุรกิจคือการใหก้ารบริการท่ี
มีคุณภาพ ซ่ึง Parasuraman และคณะ (1985) เสนอวา่คุณภาพการบริการท่ีกล่าวถึงน้ีมี 5 มิติ คือ ความเช่ือถือวางใจได ้
การตอบสนอง การใหค้วามเช่ือมัน่ ความเอาใจใส่ และ ความเป็นรูปธรรม ซ่ึงสามารถแบ่งมิติทั้งหา้น้ีออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ มิติท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangibles) ซ่ึงประกอบดว้ยความเช่ือถือวางใจได ้ ความตอบสนอง ความเช่ือมัน่ และความเอา
ใจใส่ และมิติท่ีจบัตอ้งได ้ (Tangibles) หรือความเป็นรูปธรรม  ซ่ึงมิติท่ีจบัตอ้งไดน้ี้ ใกลเ้คียงกบัภูมิทศันบ์ริการ 
(Servicescape) (Bitner, 1992) ซ่ึงหมายถึง สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในอุตสาหกรรมบริการ โดยภูมิทศันบ์ริการของ
หอ้งแสดงรถยนตใ์ชแ้ลว้ของบริษทัลิสซ่ิงในการศึกษาน้ีถูกก าหนดใหเ้ป็นตวัแปรท่ีมีผลกระทบกบัคุณภาพบริการของ
หอ้งแสดงรถยนตใ์ชแ้ลว้ในมิติท่ีจบัตอ้งไม่ได ้  ผูป้ระกอบการรถยนตใ์ชแ้ลว้จึงควรใหค้วามสนใจกบัภูมิทศันบ์ริการ 
เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อการรับรู้และการสัมผสับริการของลูกคา้ น ามาซ่ึงความประทบัใจ อีกทั้งเพ่ือเป็นการพฒันา
และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการในดา้นต่างๆ เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถน าไปใชว้างแผนปฎิบติังานและก าหนดกล
ยทุธ์ในเร่ืองคุณภาพบริการใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์ร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
     แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ภูมิทศัน์บริการ คุณภาพ
บริการท่ีรับรู้ และความสัมพนัธ์ระหวา่งภูมิทศัน์บริการและคุณภาพบริการท่ีรับรู้โดยมีรายละเอียดในหวัขอ้
ต่อไปน้ี 
 
 2.1  ภูมิทศัน์บริการ 
     ภูมิทศันบ์ริการ (Servicescapes) คือสภาวะแวดลอ้มทางกายภาพของสถานท่ีในการใหบ้ริการ และเป็นส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรมจบัตอ้งได ้ โดยส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีความส าคญัอยา่งยิ่งกบัธุรกิจบริการ เน่ืองจากวิธีท่ีจะท าใหล้กูคา้
สามารถรับรู้ไดถึ้งส่ิงท่ีจบัตอ้งไดย้ากอยา่งในบริการ ท าโดยผา่นส่ิงท่ีสามารถมองเห็นหรือสมัผสัได ้ เช่น การ
ออกแบบตกแต่งสถานท่ีบริการ ป้ายหนา้ร้าน อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ และบรรยากาศโดยรอบ ไม่วา่จะเป็นแสง สี 
เสียง กล่ิน อุณหภูมิ เป็นตน้ (Fitzsimmons & Fitzsimons, 2006, p.224) 
     ภูมิทศันบ์ริการประกอบดว้ย 3 มิติ  (Biter, M.J. 1992) 
     1). บรรยากาศในสถานบริการ (Ambient Conditions)   หมายถึง สภาวะต่าง ๆ รอบตวัท่ีลกูคา้สามารถรับรู้ได้
ดว้ยประสาทสมัผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การมองเห็น (Sight) เสียง (Sound) กล่ิน (Scent) สมัผสั (Touch) รสชาติ (Taste) 
รวมถึงอุณหภูมิสภาวะสภาพอากาศ  โดยบรรยากาศของการใหบ้ริการน้ีจะมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อภาพพจน์
การบริการของธุรกิจเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนกังาน และบุคคลท่ีมา
ติดต่อสามารถรับรู้ไดว้า่ควรปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะเหมาะสมในแต่ละสถานท่ีท่ีใหก้ารบริการ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการสร้างบรรยากาศ มีดงัน้ี 
     1.1 การปรับอากาศ (Air Conditioning) การรักษาอุณหภูมิภายในสถานท่ีใหบ้ริการรวมถึงดูแลคุณภาพของ
อากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม จะช่วยใหลู้กคา้รู้สึกสบาย ในทางตรงกนัขา้ม ถา้สถานท่ีใหบ้ริการมีผูค้นแออดัในขณะท่ี
เคร่ืองปรับอากาศท างานลม้เหลว จะท าใหล้กูคา้เกิดความรู้สึกไม่สบายตวัหายใจไม่ค่อยออก และจะสงัเกตไดช้ดัถึง
ความผิดพลาดของธุรกิจบริการ (Bitner, 1992 และ Zeithaml, et al., 2009, pp. 331-332) 
     1.2 การจดัแสง (Lighting) โดย Kurtichand & Eakin, (1993) (อา้งใน Lin, 2004) เสนอวา่ ประเภทของแสงจะ
ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของแต่ละบุคคลท่ีใชใ้นการประเมินสถานท่ีใหบ้ริการ และมีอิทธิพลต่ออารมณ์และ
จิตใจ นอกจากนั้น Bitner. (1992) เสนอวา่ แสงท่ีจา้มากเกินไปหรือแสงท่ีนอ้ยเกินไปอาจท าใหค้วามสามารถในการ
มองเห็นลดลง และอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัดวงตาได ้ ขณะท่ี Bateson & Hoffman (2011) กล่าววา่ การจดัแสง
สามารถน ามาใชเ้พ่ือก าหนดอารมณ์ น ้าเสียง และการเคล่ือนไหว เช่น หอ้งท่ีมีแสงสลวัจะท าใหเ้กิดความรู้สึกผ่อน
คลาย ในทางตรงกนัขา้มสภาพแวดลอ้มท่ีมีแสงสวา่งมกัจะมีเสียงดงั มีการพดูคุยระหวา่งลกูคา้ดว้ยกนั หรือกบั
พนกังานบ่อยมากข้ึน ดงันั้น แนวทางในการสร้างบรรยากาศท่ีดีจึงควรเลือกใชป้ระเภทและชนิดของแสงให้
เหมาะสมกบัสถานท่ีใหบ้ริการ 
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     1.3 สี (Color) เป็นหน่ึงในการส่ือความหมายท่ีเห็นไดช้ดัในภูมิทศัน์บริการ มีอิทธิพลอยา่งมากต่ออารมณ์และ
ความรู้สึกส่วนบุคคล (Lin, 2004) สีท่ีองคก์รต่าง ๆ ใชใ้นการตกแต่งภายนอกและภายใน ท าใหเ้กิดความประทบัใจ
คร้ังแรก (Bateson & Hoffman, 2011, p. 221) โดยสีท่ีมีผลทางจิตวิทยา สามารถแบ่งได ้ 3 คุณลกัษณะ (วีระพงศ ์
มาลยั, 2554; Bateson & Hoffman, 2011 และ Lovelock, 2005)  คือ 1) เน้ือสี (Hue) คือสีบริสุทธ์ิ สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ลกัษณะคือ สีโทนร้อนจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกต่ืนเตน้ เร้าใจ กระฉบักระเฉง กระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจท่ี
รวดเร็ว และสีโทนเยน็จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกสงบ สดช่ืน ซ่ึงการเลือกใชสี้จะข้ึนอยูก่บัความหมายของสีและ
โครงสร้างสี เช่น สีแดงใหค้วามรู้สึกมีพลงั รุนแรง อนัตราย สีเหลืองใหค้วามรู้สึกแจ่มใส ร่าเริง สีน ้าเงินให้
ความรู้สึกสงบ เคร่งขรึม เป็นตน้ 2) น ้าหนกัสี (Value) คือระดบัความสวา่งของสีเพ่ือท าใหภ้าพดูมีมิติมากข้ึน โดย
แสงท่ีสวา่ง (Tints) จะใหค้วามรู้สึกปลอดโปร่งกวา่แสงโทนมืด (Shade) 3) ความสดหรือความเขม้ขน้ของสี 
(Intensity) คือการก าหนดความสวา่งหรือความมืดใหก้บัสี สีท่ีมีความเขม้ขน้สูงใหค้วามรู้สึกต่ืนตวั รุนแรง และ
สะดุดตา ส่วนสีท่ีมีความเขม้ขน้ต ่าใหค้วามรู้สึกสงบ หม่นหมอง ไม่สะดุดตา และสีท่ีมีความเขม้ขน้ปานกลางให้
ความรู้สึกผอ่นคลาย สบายตา เช่น สีฟ้าแบบทอ้งฟ้า (Blue Sky) ใหค้วามรู้สึกสดใสกว่าสีฟ้าแบบทอ้งทะเลลึก 
(Deep Blue) เป็นตน้ 
    1.4 เสียงรบกวน (Noise) หรือเสียงท่ีไม่พึงประสงคจ์ะคอยกวนใจลูกคา้จนอาจท าใหลู้กคา้หนัเหความสนใจจาก
บรรยากาศโดยรอบของสถานท่ีใหบ้ริการ ขณะท่ีเสียงท่ีน่าพึงพอใจจะช่วยดึงความสนใจจากลกูคา้ได ้ เช่น ภายใน
หอ้งอาหารควรมีวิธีกนัไม่ใหเ้สียงจากหอ้งครัว หอ้งลา้งจาน และหอ้งสุขา สามารถเลด็ลอดเขา้ไปยงัหอ้งอาหาร 
เพราะหากลกูคา้ไดย้ินเสียงกดช าระลา้ง ในระหวา่งม้ืออาหาร อาจท าใหล้กูคา้ไม่รู้สึกร่ืนรมยก์บัอาหารม้ือนั้น 
จ าเป็นตอ้งมีวิธีการก าจดัเสียงรบกวนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง (ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย,์ 2548 และ Bateson & Hoffman, 
2011) โดย Kryter (1985) (อา้งใน Lin, 2004) เสนอวา่ เสียงท่ีมีความดงัจะรับรู้ไดว้า่เป็นส่ิงเร้าเชิงลบโดยเฉพาะเม่ือ
ไดย้ินเสียงท่ีไม่คาดคิดหรือเสียงท่ีดงัมากเกินไปอาจส่งผลใหผู้ท่ี้ไดย้ินมีสมาธิลดลง และอาจสร้างความหงุดหงิด
หรือความตึงเครียดได ้ ดงันั้น การใชเ้สียงท่ีมีความพอดี ไม่ดงัหรือเบาเกินไปก็จะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีน่าร่ืนรมย์
ได ้
     1.5 เสียงดนตรี (Music) งานวิจยัหลายช้ินระบุวา่ เสียงดนตรีในสถานท่ีใหบ้ริการส่งผลกระทบต่อยอดขายอยา่ง
นอ้ย 2 ทางคือ อยา่งแรกเสียงดนตรีช่วยเพ่ิมการรับรู้ถึงบรรยากาศของร้านและมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของผูบ้ริโภค 
อยา่งท่ีสองท่วงท านองของดนตรีมีผลต่อระยะเวลาท่ีใชใ้นร้าน และงานวิจยัยงัพบอีกวา่ ดนตรีมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ยกตวัอยา่งเช่น การเล่นเพลงท่ีมีจงัหวะเร็วจะช่วยใหกิ้จกรรมในสถานบริการด าเนิน
เร็วข้ึน เป็นการเพ่ิมอตัราการหมุนเวียนในร้าน ในทางตรงกนัขา้ม เพลงท่ีมีจงัหวะชา้จะช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคใช้
เวลาในร้านนานข้ึนเพ่ือเพ่ิมการใชจ่้ายในร้านใหม้ากข้ึน เป็นตน้ อน่ึง การเปิดเพลงในสถานท่ีบริการยงัช่วยให้
พนกังานหรือผูใ้หบ้ริการมีแนวโนม้ท่ีจะท างานไดอ้ยา่งมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลใหลู้กคา้ไดรั้บ
ประสบการณ์ท่ีดี (Bateson & Hoffman, 2011; Bitner, 1992; Lovelock, et al., 2005 และ Zeithaml, et al., 2009. 
p.331) 
     1.6 กล่ิน (Scent) มีงานวิจยัหลายช้ินท่ียืนยนัวา่ การใชก้ล่ินท่ีมีความฟุ้ งและมีคุณภาพจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการเพ่ิมยอดขายและดึงดูดลกูคา้ใหเ้ขา้ร้าน ( Baron. 1997: abstract) ส าหรับธุรกิจคา้ปลีกต่าง ๆ ได้
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หนัมาใหค้วามสนใจเร่ืองกล่ินมากข้ึน เน่ืองจากการรับรู้กล่ินของผูบ้ริโภคจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือ
สินคา้หรือบริการได ้ อาทิเช่น ร้านกาแฟท่ีมีกล่ินหอมอโรม่าของกาแฟจะช่วยดึงดูดใหผู้ท่ี้เดินผา่นไปมาอยากเขา้มา
ใชบ้ริการ หรือร้านเบเกอร่ีจะใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่นการใชพ้ดัลม หรือการเปิดประตูร้าน  เพ่ือช่วยกระจายกล่ินหอม
ของขนมปังไปยงัผูท่ี้เดินผา่นไปผา่นมาบริเวณนั้นไดรั้บรู้กล่ินและอยากลองรับประทาน หรือร้านดอกไมจ้ะใชก้ล่ิน
ความหอมท่ีเป็นธรรมชาติของดอกไมเ้พ่ือดึงดูดใจลกูคา้ใหอ้ยากซ้ือกลบับา้น เป็นตน้ 
     1.7 รสชาติ (Taste) เป็นการใชป้ระสาทสมัผสัส่วนสุดทา้ยเพ่ือเติมเตม็การรับรู้ของลกูคา้ องคก์รบริการควรสร้าง
โอกาสในการส่งเสริมการขายโดยใหล้กูคา้สามารถทดลองชิมรสชาติก่อนการซ้ือจริงได ้ (Bateson & Hoffman, 
2011) เช่น ร้านไอศกรีมจะใหลู้กคา้สามารถชิมรสชาติของไอศกรีมโดยตกัใหชิ้มเพียงหน่ึงค า ร้านกาแฟจะให้
เคร่ืองด่ืมขนาดทดลองระหวา่งท่ีลกูคา้นัง่เล่นภายในร้านเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหแ้ก่ลกูคา้ เป็นตน้  
     2). พ้ืนท่ีการใหบ้ริการ (Space/Function) Lovelock และคณะ (2005) เสนอวา่ ในการออกแบบพ้ืนท่ีการ
ใหบ้ริการควรใหค้วามส าคญัในการจดัรูปแบบของพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ ซ่ึงจะค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั เพ่ือใหล้กูคา้
ไดรั้บความพึงพอใจ และสามารถใชพ้ื้นท่ีใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนส าคญัท่ีควรน ามาพิจารณา 
(Bitner, 1992) ดงัน้ี 
     2.1 ผงัการจดัวาง (Spatial Layout) ในการจดัผงัเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ควรให้
ความส าคญักบัขนาดและรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสถานท่ี โดยจดัวางอยา่งเป็นระเบียบเพ่ือให้
พนกังานและลูกคา้สามารถใชง้านอุปกรณ์หรือพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งสะดวก 
     2.2 การใชพ้ื้นท่ี (Functionality) การออกแบบตกแต่งพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ ควรเนน้เร่ืองความเหมาะสมของ
สถานท่ี และความสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น  
     3). ป้าย สญัลกัษณ์ และส่ิงของประดบัต่าง ๆ (Signs, Symbols and Artifacts)  มีความส าคญัในการสร้าง
ความรู้สึกประทบัใจใหก้บัผูค้นท่ีเดินผา่นไปมาและใชใ้นการส่ือสารถึงรูปแบบการบริการ (Zeithaml, et al., 2009 
p. 336) ป้ายท่ีสามารถส่ือสารไดช้ดัเจนจะท าใหพ้นกังานและลกูคา้เขา้ใจถึงวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริง ซ่ึงธุรกิจบริการ
อาจใชเ้ป็นขอ้บงัคบัในการปฏิบติั เช่น ป้ายบอกทางเขา้-ทางออก ป้ายหา้มสูบบุหร่ี ป้ายหา้มเขา้ เป็นตน้ หรืออาจใช้
เพ่ือโนม้นา้วใหป้ฏิบติัตาม เช่น ป้ายท่ีมีสญัลกัษณ์ขยะรีไซเคิล เป็นตน้ ป้ายและสญัลกัษณ์ท่ีดีจะช่วยลดความรู้สึก
กดดนัและความตึงเครียดได ้(Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2006, p. 227 และ Zeithaml, et al., 2009, pp. 333-334) 
ในส่วนส่ิงของประดบัต่าง ๆ ท่ีใชต้กแต่งสถานบริการจะช่วยส่ือถึงภาพลกัษณ์ขององคก์รบริการนั้น ๆ ได ้เช่น การ
ใชผ้า้ปูโต๊ะสีขาวในบรรยากาศแสงไฟสลวัส่ือไดถึ้งการบริการเตม็รูปแบบในราคาท่ีค่อนขา้งสูง ในขณะท่ีการใช้
เคานเ์ตอร์บริการท่ีท าจากพลาสติกในบรรยากาศแสงไฟสวา่งส่ือไดถึ้งการบริการท่ีตรงขา้มกบัอยา่งแรก เป็นตน้ 
โดยควรเลือกของตกแต่งใหมี้ความรู้สึกกลมกลืนดูแลว้เขา้กนักบัรูปแบบของร้าน (Zeithaml, et al., 2009, p. 335) 
     กล่าวสรุปคือมิติทั้งสามจะท าหนา้ท่ีเป็นส่ิงเร้า (Stimulus) ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มการบริการและใช้
ในการอธิบายความเป็นลกัษณะตวัตนของภูมิทศันก์ารบริการ ทั้งน้ีลูกคา้และพนกังานขององคก์รจะรับรู้ส่ิงเร้าต่าง 
ๆ ในลกัษณะภาพรวมของส่ิงแวดลอ้ม (Holistic Environment) และเกิดการตอบสนองภายในตวับุคคล (Internal 
Responses) ซ่ึงไดแ้ก่ ทางความคิด (Cognitive) ทางอารมณ์ (Emotional) และทางสรีรวิทยาหรือทางร่างกาย 
(Physiological) แลว้จึงถ่ายทอดออกมาเป็นพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล มีปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งลูกคา้และ
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พนกังาน รวมถึงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานดว้ยกนัและระหวา่งลูกคา้ดว้ยกนั (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2549, 
หนา้ 170-171; Bateson & Hoffman, 2001; Bitner, 1992,  และ Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2006, p. 225) 
 2.2  คุณภาพบริการ 

     Parasuraman และคณะ (1985) เห็นวา่คุณภาพบริการสามารถแบ่งออกได ้10 มิติ ดงัน้ี 

     1. ความไวว้างใจได ้(Reliability) เก่ียวขอ้งกบัความถูกตอ้งในกระบวนการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ความสามารถใน
การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งตั้งแต่แรก และสามารถใหบ้ริการแก่ลกูคา้ไดต้ามท่ีสญัญาไวอ้ยา่งครบถว้น 

     2. การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) คือความตั้งใจและความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการของพนกังาน
รวมไปถึงความเหมาะสมของระยะเวลาใหบ้ริการดว้ย เช่น พนกังานจะตอ้งใหบ้ริการและแกปั้ญหาของลกูคา้อยา่
งวดเร็วตามความตอ้งการของลูกคา้ 

     3. ความสามารถของผูใ้หบ้ริการ (Competence) หมายถึงคุณสมบติัในการมีทกัษะและความรู้ความสามารถใน
การใหบ้ริการ นัน่คือ พนกังานท่ีใหบ้ริการลูกคา้ตอ้งมีความรู้ความช านาญ และความสามารถในงานท่ีใหบ้ริการ 

     4. การเขา้ถึงการบริการ (Access) หมายถึงความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร เช่นสามารถโทรศพัทติ์ดต่อได้
ตลอดเวลา การบริการท่ีมอบแก่ลกูคา้ตอ้งอ านวยความสะดวกในดา้นเวลาและ สถานท่ี ไม่ใหล้กูคา้ตอ้งคอยนาน 
ท าเลตอ้งมีความเหมาะสม สะดวกสบายในการเดินทาง 

     5. ความมีอธัยาศยั (Courtesy) พนกังานท่ีใหบ้ริการลูกคา้ตอ้งมีอธัยาศยัไมตรี มีความสุภาพ และมีมนุษยสมัพนัธ์
ท่ีดี รวมไปถึงการแต่งกายท่ีสุภาพและเหมาะสมของพนกังานดว้ย 

     6. การติดต่อส่ือสาร (Communication) ความสามารถในการอธิบายลกูคา้ใหเ้ขา้ใจอยา่งถกูตอ้ง โดยใชภ้าษาท่ี
เขา้ใจง่าย เช่น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริการ รวมทั้งอตัราหบ้ริการแก่ลกูคา้ไดต้ามท่ีสญัญาไวอ้ยา่งครบถว้น 

     7. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ไดแ้ก่ ช่ือเสียงขององคก์ร ลกัษณะท่ีน่าเช่ือถือของพนกังานท่ีติดต่อกบัลกูคา้ 
ความซ่ือสตัย ์น่าไวว้างใจ ความเช่ือถือไดแ้ละการน าเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลกูคา้ 

     8. ความปลอดภยั (Security) การบริการท่ีส่งมอบแก่ลูกคา้ไม่มีอนัตราย ความเส่ียง และปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ 
ความปลอดภยัของร่างกาย ทรัพยสิ์น และความเป็นส่วนตวั 

     9. การเขา้ใจและการรู้จกัลกูคา้ (Understanding / Knowing the customer) การเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และ
เรียนรู้เก่ียวกบัความตอ้งการส่วนตวั ใหค้วามสนใจลกูคา้เฉพาะบุคคล และสามารถจ าช่ือลกูคา้ได ้

     10. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพขององคก์ร ลกัษณะภายนอกของ
พนกังาน รวมถึงอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการต่างๆ 

     ซ่ึงต่อมา Parasuraman และคณะ (1988) ไดจ้ดักลุ่มมิติทั้ง 10 ใหม่โดยใหเ้หลือเพียง 5 มิติ ดงัน้ี 

     1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) บริการท่ีใหแ้ก่ผูรั้บบริการตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ผูรั้บบริการ สามารถ
คาดคะเนคุณภาพการบริการไดช้ดัเจน เช่น สถานท่ีท่ีใหบ้ริการมีความสะดวก สบาย และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การใหบ้ริการ สวยงาม ทนัสมยั เป็นตน้ 
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     2. ความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจได ้(Reliability) ผูใ้หบ้ริการมีความสามารถในการปฏิบติังาน ท าใหผู้รั้บบริการ
เกิดความรู้สึกไวว้างใจไดว้า่ การใหบ้ริการมีความถูกตอ้งเท่ียงตรง 

     3. การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) ผูใ้หบ้ริการมีความพร้อมและเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดต้ามตอ้งการ 

     4. การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) ผูใ้หบ้ริการมีความรู้และมีอธัยาศยัท่ีดีในการใหบ้ริการ และความสามารถของ
ผูใ้หบ้ริการส่งผลใหผู้รั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ 

     5. การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) ผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการโดยค านึงถึงจิตใจ และความ
แตกต่างของผูรั้บบริการตามลกัษณะของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั 
 
2.3  ภูมิทศัน์บริการและคุณภาพบริการที่รับรู้ 
     ในดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)  ซ่ึงเป็นมิติท่ีจบัตอ้งได ้ เทียบเคียงไดก้บั ภูมิทศันบ์ริการ ท่ี
ไดท้บทวนไวใ้นส่วนแรก  โดย Parasuraman  (1988) กล่าวไวว้า่  มิติทั้ง 5 ของคุณภาพบริการ ถกูก าหนดใหมี้ความ
เป็นอิสระต่อกนันั้น ในความจริงแลว้ อาจจะมีความสัมพนัธ์กนักไ็ด ้  กล่าวคือ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
หรือภูมิทศันบ์ริการน้ี  อาจจะเป็นส่ิงท่ีมีผลกระทบกบัคุณภาพการบริการอีก 4 มิติท่ีเหลือ ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นมิติท่ี
จบัตอ้งไม่ได ้คือ ดา้นความน่าเช่ือถือหรือวางใจได ้ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ และ
ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ  ซ่ึงขอ้เสนอของ Parasuraman น้ี ไดถ้กูทดสอบในงานวิจยั
หลายงาน ในหลากหลายธุรกิจ   
     Reimer (2004) ไดวิ้จยัเก่ียวกบัผลกระทบของภูมิทศันบ์ริการต่อคุณภาพบริการท่ีรับรู้ โดยใชก้ลุ่มธุรกิจ ธนาคาร 
และ ภตัตาคาร  Holder (2009) ไดท้ างานวิจยัเก่ียวกบั ผลกระทบต่อการเปล่ียนภูมิทศันบ์ริการและคุณภาพบริการท่ี
รับรู้ของแผนกแม่และเด็กในโรงพยาบาล  Areni และ  Kim (1993, 1994) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัอิทธิพลของการใช้
เสียงเพลงและการจดัแสงไฟกบัพฤติกรรมการซ้ือไวน ์ซ่ึงงานวิจยัเหล่าน้ีไดผ้ลสรุปในแนวเดียวกนัวา่  
สภาพแวดลอ้มภายนอก หรือ ภูมิทศันบ์ริการมีอิทธิพลต่อคุณภาพบริการท่ีรับรู้ในมิติท่ีจบัตอ้งไม่ไดท้ั้ง  4 มิติ 
     ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบผลกระทบของภูมิทศันบ์ริการต่อคุณภาพบริการท่ีรับรู้ ใน 4 มิติ
ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ในกรณีของหอ้งแสดงรถยนตใ์ชแ้ลว้ของบริษทัลิสซ่ิง ซ่ึงยงัไม่มีผูศึ้กษามาก่อนโดยมีกรอบแนวคิด
ในการศึกษา ดงัรูปท่ี 1 
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รูปที ่1  ผลกระทบของภูมิทศัน์บริการต่อมิติท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องคุณภาพบริการท่ีรับรู้ 

3.  วธิีการศึกษา 
 

    การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) น้ีมีการออกแบบเหมือนดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัอย่าง 

     ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือกลุ่มลกูคา้ท่ีใชบ้ริการหอ้งแสดงรถยนตใ์ชแ้ลว้ท่ีบริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึง 
ขนาดของตวัอยา่งจากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัค านวณหาโดยวิธีการของ Taro Yamane ซ่ึงใชก้ าหนดขนาด
ตวัอยา่งท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีผูศึ้กษาไม่ทราบขนาดกลุ่มประชากร โดยการศึกษาน้ี ไดก้ าหนดค่าความเช่ือมัน่ไว ้95 
% และยอมรับความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5% ซ่ึงค านวณแลว้ไดข้นาดตวัอยา่ง 385  ผูศึ้กษาใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ท าการสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก (Convenience 
Sampling)  

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูท้  าการวิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีค าถามเก่ียวกบัภูมิทศันบ์ริการและ 
คุณภาพบริการท่ีรับรู้ ในมิติท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ นอกเหนือไปจากขอ้มูลประชากรศาสตร์ 
 

ภูมิทศันบ์ริการ 

ความเชือถือวางใจได ้

การตอบสนอง 

การใหค้วามเช่ือมัน่ 

การเอาใจใส่และเขา้ใจ 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้จะน าขอ้มลูมาวิเคราะห์ ดงัน้ีคือ 1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ซ่ึงท าในรูปแบบของ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Diviation)  และ 2)  การ

วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation)  และ การวิเคราะห์การถดถอย  

( Regression) 

 

4.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หากจากการศึกษาพบวา่ ภูมิทศันบ์ริการมีอิทธิพลต่อมิติท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องคุณภาพบริการในหอ้งแสดงรถยนต ์

ใชแ้ลว้ของบริษทัลิสซ่ิง ผลท่ีไดน้ี้สามารถน ามาพฒันาและปรับปรุงคุณภาพบริการใหก้บับริษทัลิสซ่ิงหรือผูป้ระกอบ

ธุรกิจจดัจ าหน่ายรถยนตใ์ชแ้ลว้ รวมถึงศูนยบ์ริการรถยนตใ์หม่ทัว่ไป หรือแมแ้ต่ธุรกิจงานบริการดา้นอ่ืน  ๆ เพ่ือเป็นการ

เพ่ิมความแข็งแกร่งของคุณภาพงานบริการใหก้บัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดในการปลูกและบริหารจดัการปาล์มน า้มัน 
ในภาคกลางของประเทศไทย 

MARKETING FEASIBILITY STUDY OF CULTIVATING AND MANAGING 
OIL PALMIN CENTRAL THAILAND 

ภควดี ศักดิ์ชัยกุล1และ ยุรพร ศุทธรัตน์2 
Phakhawadee Sakchaikul1 and Yuraporn Sudharatna2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือศึกษาขอ้มลูทัว่ไป สภาพปัจจุบนั ปัญหา และอุปสรรค และมา
วิเคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นการตลาดในการปลกูและบริหารจดัการปาลม์น ้ามนัในภาคกลางของประเทศไทยโดย
ใชข้อ้มลูจากหน่วยงานราชการและเอกชนและสมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลกูปาลม์น ้ามนั 12 รายและนกัวิชาการ 3 ราย 
ผลการศึกษาพบวา่ปริมาณการผลิตยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการน ้ามนัปาลม์ท่ีเพ่ิมข้ึน การท่ีปริมาณผลปาลม์และ
น ้ามนัปาลม์ท่ีออกสู่ตลาดลดลงส่งผลใหแ้นวโนม้ราคาผลปาลม์และน ้ามนัปาลม์ดิบมีความผนัผวนค่อนขา้งมาก
นอกจากน้ี ภายใตก้รอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 คู่แข่งท่ีเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่คือมาเลเซียและ
อินโดนีเซียมีตน้ทุนการผลิตสินคา้ต ่ากวา่การน าเขา้น ้ามนัปาลม์ราคาถกูจากประเทศดงักล่าวจะมีผลกระทบท าให้
ราคาผลผลิตปาลม์น ้ามนัในประเทศตกต ่าลง ดงันั้น เกษตรกรควรเร่งหาแนวทางลดตน้ทุนการผลิตเพ่ิมผลผลิต และ
รัฐบาลเองก็จ าเป็นตอ้งเร่งจดัท าแผนรองรับอุตสาหกรรมน้ี 

ค าส าคัญ: ปาล์มน า้มัน, การศึกษาความเป็นไปได้ 

Abstract 

The objectives of this research were to study the current conditions, problems and obstacles and then analyzed the 
marketing feasibility of cultivating and managing oil palm in central Thailand. Data were collected through 12 oil 
palm farmers, 3 agriculturists and informants from government sectors. The results showed that supply was not 
enough to meet the growth of palm oil demand. As a result of decreasing of fruit and oil of palm, price inclined to 
fluctuate. Moreover, to be competitive in the AEC in 2015, the major competitors are Malaysia and Indonesia 
whose cost of production was lower than Thailand. Thus, farmers should seek the method to reduce the cost, to 
improve the productivity and the government needed to concentrate in the industry plan.  

Keywords: oil palm, feasibility study 
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1.บทน า  

ปาลม์น ้ามนัจดัเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพดีท่ีสุดท่ีสามารถน ามาแปรรูปเป็นส่วนผสมของน ้ามนั (ประกายตา หลีก
ภยั, 2554) ดงันั้น จึงมีการน าน ้ ามนัปาลม์มาใชใ้นงานอุตสาหกรรมและใชเ้พ่ือการอุปโภคบริโภคอยา่งแพร่หลาย
(บา้นเมือง, 2550: อรัญญา ศรีวโิรจน,์ 2554: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) นอกจากประโยชนท่ี์หลากหลายแลว้
น ้ามนัปาลม์ยงัมีความไดเ้ปรียบดา้นราคาจ าหน่ายเม่ือเทียบกบัน ้ามนัพืชชนิดอ่ืน น ้ามนัปาลม์มีราคาถกูท่ีสุด ท าให้
เป็นท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายและส่งผลใหผ้ลผลิตน ้ามนัปาลม์โลกเพ่ิมข้ึนไม่เพียงพอกบัความตอ้งการบริโภค เกิด
ปัญหาการขาดแคลนน ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิทัว่โลกในปี พ.ศ. 2551 (อรัญญา ศรีวิโรจน,์ 2554) ปาลม์น ้ามนัจึง
กลายเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัมีส่วนแบ่งการผลิตสูงกวา่อุตสาหกรรมน ้ามนัชนิดอ่ืน (อินทนิล นิลเกตุ, 2557)  

แนวทางการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ท าใหห้ลายประเทศหนัมา
สนใจท าการเพราะปลกูปาลม์น ้ามนัเพ่ิมข้ึน (นงคราญ มณีวรรณ รสมาลิน ณ ระนอง และณฐัพล สุขกนัตะ, 2552)
ปัจจุบนัประเทศท่ีเป็นผูผ้ลิตปาลม์น ้ามนัรายใหญ่ของโลกจึงเป็นประเทศอินโดนีเซียมาเลเซีย และประเทศไทย 
ตามล าดบั (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)  

ส าหรับประเทศไทยสามารถปลกูปาลม์น ้ามนัไดผ้ลผลิตดีโดยใหผ้ลผลิตน ้ามนัต่อพ้ืนท่ีในแต่ละปีสูงกวา่
มะพร้าว และถัว่เหลืองประมาณ 10 เท่า (ประกายตา หลีกภยั, 2554) อยา่งไรกต็ามกย็งัคงเกิดวิกฤตถึงขั้นท่ีน ้ามนั
ปาลม์ขาดตลาดตามมาดว้ยปรากฏการณ์สินคา้ท่ีตอ้งใชน้ ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิในกระบวนการการผลิตมีราคาเพ่ิมข้ึน
อยา่งมาก สร้างความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนกระทัง่รัฐบาลตอ้งอนุญาตใหมี้การน าเขา้น ้ามนัปาลม์จาก
ต่างประเทศเกิดผลเสียทางโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศข้ึนอยา่งกวา้งขวาง (อรัญญา ศรีวิโรจน์, 2554) 

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนคณะกรรมการนโยบายปาลม์น ้ามนัแห่งชาติของประเทศไทยจึงไดจ้ดัท าแผนพฒันา
อุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ปี พ.ศ. 2551-2555 ท่ีส่งเสริมใหมี้การปลกูปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีเหมาะสม
ทุกภูมิภาคของประเทศ (ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) และตั้งเป้าหมายขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัใหไ้ด ้10 
ลา้นไร่ในปี พ.ศ. 2572 โดยจะปลกูเพ่ิมปีละ400,000 ไร่ (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2556) 

ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองแผนพฒันาอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ และแผนพฒันาพลงังานทดแทน
และพลงังานทางเลือกของประเทศไทย ผูว้ิจยัจึงท าการวิจยัความเป็นไปไดใ้นการปลูกและบริหารจดัการปาลม์
น ้ามนั โดยเลือกศึกษาขอ้มลูทัว่ไป สภาพปัจจุบนั ปัญหา และอุปสรรคในการปลูกและบริหารจดัการปาลม์น ้ามนัใน
พ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย เน่ืองจากมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจใน
การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการในการตดัสินใจลงทุนท าธุรกิจหรือธุรกิจเกษตร รวมถึงไดท้ราบผลตอบแทน
ในการปลูก น าไปใชป้ระกอบเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการท าสวนปาลม์น ้ามนั ทั้งพิจารณาก าหนด
แนวทางในการวางแผนด าเนินการปลกูปาลม์น ้ามนัของเกษตรกรและเป็นประโยชนต่์อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไป
ส่งเสริมการปลูกและบริหารจดัการปาลม์น ้ามนัของเกษตรกร เพ่ือใหป้ระเทศไทยมีความมัน่คงทางพลงังานและมี
ประสิทธิภาพสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศไดใ้นระยะยาวในการเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) 
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2.ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  

ความเป็นไปไดข้องโครงการเป็นการศึกษารายละเอียดในทุกขั้นตอนของโครงการ พิจารณาความเหมาะสม 
ตลอดจนการประเมินผลประโยชนเ์ปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายท่ีใชไ้ปในโครงการซ่ึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
จะตอ้งวิเคราะห์เช่ือมโยงในดา้นการตลาดดา้นเทคนิคการจดัการ และดา้นการเงินใหก้ระจ่างเพ่ือเป็นขอ้มลูส าหรับ
การตดัสินใจในการด าเนินโครงการ (ชยัยศ สนัติวงษ,์ 2539: สมชยั หนูนวล, 2554: กมลพร สอนศรี, 2555) ดงันั้น 
การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการจึงมีความส าคญัคือท าใหส้ามารถเลือกใชท้รัพยากรทุนท่ีดินแรงงาน และการ
จดัการไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพผลตอบแทนของการลงทุนท่ีไดมี้ความคุม้ค่า ถา้ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ
มากกวา่ตน้ทุนแลว้ถือวา่การลงทุนนั้นมีความเป็นไปไดแ้ละสมควรไดรั้บการพิจารณาใหด้ าเนินการ (ชยัยศ สนัติ
วงษ,์ 2539) 

อารีย ์เช้ือเมืองพาน (2542) ไดอ้ธิบายถึงการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในภาคการเกษตรวา่มี
ลกัษณะเช่นเดียวกนักบัการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการทั้งน้ีเพราะในสภาวการณ์ปัจจุบนัการผลิตในภาค
การเกษตรมิไดมี้จุดประสงคเ์พียงการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้นแต่รวมไปถึงการผลิตเพ่ือการคา้ซ่ึงจะสงัเกตไดจ้าก
รูปแบบการท าการเกษตรในปัจจุบนัเป็นธุรกิจเกษตรมากข้ึนดงันั้นการลงทุนในภาคการเกษตรจึงจ าเป็นตอ้งมีการ
ด าเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องการลงทุนก่อนท่ีจะด าเนินงาน 

การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องการลงทุน ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ ชยัยศ สนัติวงษ ์(2539) และอารีย ์เช้ือเมือง
พาน (2542) ท่ีไดน้ าเสนอไวว้า่การวิเคราะห์ความเป็นไปไดน้ั้น ประกอบดว้ย 3 ประเดน็ คือ  

1.  การวิเคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นการตลาดช่วยกลัน่กรองความคิดริเร่ิมและประเมินความเป็นไปไดข้อง
โครงการในแง่การตลาด ประกอบไปดว้ย สภาพตลาดโดยสรุปการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดการวิเคราะห์ 
SWOT รวมไปถึงการคาดคะเนอุปสงคข์องผลิตภณัฑใ์นอนาคตและส่วนแบ่งตลาดของโครงการนั้น โดยค านึงถึง
อุปสงคก์ารจดัจ าหน่ายสถานการณ์แข่งขนัและกลยทุธ์ทางการตลาด 

2.  การวเิคราะห์ดา้นเทคนิคหรือการวิเคราะห์ดา้นการจดัการ เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละคาดคะเน
ตน้ทุนของโครงการรวมถึงการพิจารณาวิเคราะห์ดา้นอ่ืนๆ เพ่ือหาช่องทางท่ีจะท าใหต้น้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุด 

3. การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินเป็นศึกษาวา่การด าเนินงานดงักล่าวจะมีผลประกอบการก าไร
หรือขาดทุนอยา่งไรนอกจากน้ียงัท าใหท้ราบถึงฐานะทางการเงินของแต่ละช่วงเวลา 

โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน า้มันของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการปลกูปาลม์มากท่ีสุดในพ้ืนท่ีภาคใต ้โครงสร้างอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนัของประเทศไทยมี
ผูป้ลกูเป็นเกษตรกรสวนปาลม์แบ่งออกเป็น รายยอ่ย 1.88 แสนครัวเรือน สวนของโรงงานสกดั และสวน
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บริษทัเอกชนปาลม์จากเกษตรกรสวนปาลม์รายยอ่ย จะขายใหก้บัผูร้วบรวมหรือ ลานเท ซ่ึงซ้ือผลปาลม์น ้ามนัจาก
เกษตรกร แบ่งเป็น ผลปาลม์ทะลายและผลปาลม์ร่วง จากนั้นจะเขา้สู่กระบวนการสกดั โดยโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์
ดิบและโรงกลัน่น ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิ 

การผลติ และการพฒันาผลผลติ 

โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดิบผลิตน ้ามนัปาลม์ดิบ (CPO) เกรด A และ B ซ่ึงเป็นน ้ามนัท่ีสกดัไดจ้ากเปลือก
นอกของผลปาลม์ และน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ ซ่ึงเป็นน ้ามนัท่ีสกดัไดจ้ากเน้ือของเมลด็ในปาลม์ และน ้ามนัทั้งสอง
ชนิดน้ีมีคุณสมบติัทางเคมีและองคป์ระกอบกรดไขมนัท่ีแตกต่างกนั  

การพฒันาผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร (food use) สามารถใชใ้นอุตสาหกรรม เนยขาว มาการีนหรือเนย
เทียม ครีมเทียม ไขมนัและน ้ามนัทอด ใชผ้สมกบัโกโกบ้ตัเตอร์ น ามาสะกดัเอาวิตามินอีเพ่ือท าเป็นอาหารเสริม
สุขภาพ และใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์ส่วนอุตสาหกรรมท่ีไม่ใชใ้นอาหาร (non food use) คือการน าไปใช้
ทดแทนน ้ามนัดีเซล ใชเ้ป็นโคลนส าหรับเคร่ืองขดุเจาะ เป็นส่วนผสมของสบู่ อุตสาหกรรมออริโอเคมิคอล 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองส าอาง ยาและเคมีภณัฑ ์พลาสติกและสารหล่อล่ืน เป็นตน้ 

 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

รัตนวดี เขียวบวั (2554) ท าการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ความตอ้งการปาลม์น ้ามนัในประเทศไทยโดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณความตอ้งการปาลม์น ้ามนัของประเทศไทย พบวา่ปริมาณ
ความตอ้งการปาลม์น ้ามนัของประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของความตอ้งการพลงังานทดแทนแต่
ปริมาณการผลิตปาลม์น ้ามนัของประเทศไทยยงัเพ่ิมข้ึนในสดัส่วนท่ีนอ้ยกวา่ 

ณฎัฐนาถ จนัทร์มุ่ย (2552) ท าการศึกษาโครงสร้างการผลิตปาลม์น ้ามนั และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อ
อุปทานปาลม์น ้ามนัของประเทศไทย พบวา่ ท่ีดินในการผลิตปาลม์น ้ามนั แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น พ้ืนท่ีเพาะปลกู และ
พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิต โดยมีพ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตเฉล่ียประมาณร้อยละ 85 ของพ้ืนท่ีปลกูทั้งหมดในประเทศ และมีแนวโนม้
ขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน ใชแ้รงงานภาคครัวเรือนร้อยละ 70 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 30 เป็นแรงงานจากการจา้งงาน ใน
การศึกษาดา้นตน้ทุน แบ่งเป็นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียร้อยละ 74 และตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียร้อยละ 26 โดยตน้ทุนคงท่ีในการ
ผลิตมีแนวโนม้ลดลงผูป้ระกอบการปาลม์น ้ามนัมีการใชเ้มลด็พนัธ์ุ 2 สายพนัธ์ุดว้ยกนั คือ พนัธ์ุเทเนอร่า พนัธ์ุ
ลกูผสมสุราษฎร์ธานี ปริมาณผลผลิตปาลม์น ้ามนัของประเทศไทย มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง และสามารถป้อนเขา้
สู่กระบวนการแปรรูปไดท้ั้งหมด 

นงคราญ มณีวรรณ รสมาลิน ณ ระนอง และณฐัพล สุขกนัตะ (2552) ท าการวิจยั เร่ือง ความเป็นไปไดใ้นการ
ปลกูปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจดัภาคกลางในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันครนายกพบวา่ การใชปู้น
โดโลไมทร่์วมกบัปุ๋ยเคมีและ/หรือน ้าหมกัชีวภาพ มีผลใหป้าลม์น ้ามนัมีความยาวของทางใบและความยาวใบยอ่ยสูง
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กวา่แปลงท่ีใชปุ๋้ยเคมีอยา่งเดียวและแปลงควบคุมอยา่งเด่น ชดัผลผลิตรุ่นแรกท่ีเกบ็ไดเ้ปรียบเทียบกนัพบวา่วิธีการท่ี
ใชปู้นโดโลไมทร่์วมกบัปุ๋ยเคมีและน ้าหมกัชีวภาพใหผ้ลผลิตสูงสุด 

ศกัด์ิศิลป์โชติสกลุ และพฑัฒิดา กฎีุรัตน์ (2554, 62-71) ท าการวิจยัเร่ืองการวิจยัทดสอบการเจริญเติบโตของ
ปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวนัตกพบวา่ เม่ือเกษตรกรมีการดูรักษาสวนปาลม์อยา่งเหมาะสมโดยใช้
พนัธ์ุปาลม์ท่ีดีตน้ปาลม์มีแนวโนม้เจริญเติบโต และใหผ้ลผลิตสูงกวา่สวนปาลม์ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีท าใหมี้
รายไดเ้ฉล่ียต่อไร่มากกวา่พ้ืนท่ีในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 

3. วธิีการศึกษา  
 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) คือ มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณ ผูว้ิจยัใชวิ้ธีการคน้หาและรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิ เพ่ือน ามาการวิเคราะห์
ความเป็นไปไดใ้นการปลูกและบริหารจดัการปาลม์น ้ามนัในภาคกลางของประเทศไทย 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ เกษตรกรท่ีลงทะเบียนเป็นผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย 22 จงัหวดั ในปีท่ีท าการส ารวจ ปี 2558 จากขอ้มูลระบบการข้ึนทะเบียนผูป้ลกูปาลม์น ้ามนักบักรม
ส่งเสริมการเกษตร ขอ้มลูล่าสุด มีเกษตรกร จ านวน 4,195 ครัวเรือน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) 

กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัเกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสมัภาษณ์โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi Structure Interview) จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ก าหนดตามท่ี Baker and Edwards 
(2012, p 10)  ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม คือ ตั้งแต่ 12 - 20 คน ในงานวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัก าหนดกลุ่มตวัอยา่งใน
การสมัภาษณ์โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัในเขต
ภาคกลางของประเทศไทยจ านวน 12 ราย นกัวิชาการ และเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการปลูก
ปาลม์น ้ามนัในเขตภาคกลางของประเทศไทย จ านวน 3 ราย รวมกลุ่มตวัอยา่งในการสมัภาษณ์ 15 ราย 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสมัภาษณ์ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนมี 2 ฉบบัคือ แบบสมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์
น ้ามนั ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามเก่ียวกบั การปลูกปาลม์น ้ามนั การปฎิบติัในการบ ารุงดูแลรักษา วิธีการบริหารและการ
จดัการ การลงทุนและผลตอบแทนของการปลกูปาลม์น ้ามนั ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค ในการปลกูและบริหารจดัการ
ปาลม์น ้ามนัในภาคกลางของประเทศไทย และแบบสัมภาษณ์นกัวิชาการและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งถึงความ
เป็นไปไดใ้นการปลูกและบริหารจดัการปาลม์น ้ามนัในภาคกลางของประเทศไทย โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้าง
ข้ึนมาส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีไปหาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของถอ้ยค า 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัแบ่งวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่การเกบ็รวบรวมขอ้มลูดา้นเอกสาร (Review Data) 
และการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field Data) โดยใชวิ้ธีการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi Structure 
Interview) โดยก าหนดค าถามออกเป็นประเดน็ต่างๆใหค้รอบคลุมและเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท าการวิจยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัท าการวิเคราะห์ขอ้มลูทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยในเชิงคุณภาพผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความ
น่าเช่ือถือของขอ้มลู (Trustworthiness) ดว้ยวิธีการยืนยนัความถกูตอ้งของขอ้มลู (Member Checking) ตรวจสอบ
ความไวว้างใจไดข้องขอ้มลู (Dependability) ความสามารถในการนาผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้(Transferability) 
และการยืนยนัผลการวิจยั (Conformability) 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย  
 
สภาพปัจจุบัน การปลูกและบริหารจดัการปาล์มน า้มันในภาคกลางของประเทศไทย 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการน าปาลม์น ้ามนัไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือบริโภคในรูปของน ้ามนัพืชท่ีใชใ้นการ
ประกอบอาหาร และใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร และอีกส่วนใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานทดแทน
คือ ไบโอดีเซล และส่วนท่ีสามใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ เช่น สบู่ ผงซกัฟอก เคร่ืองส าอาง 
ผลิตภณัฑเ์คมีต่าง ๆ และอาหารสตัว ์พิจารณาในแง่ของการผลิต พบวา่ ในปี 2558 พ้ืนท่ีการปลกูปาลม์ในภาคกลาง
มีรวมทั้งหมด 442,932 ไร่ สามารถเกบ็เก่ียวไดแ้ลว้ 439,091 ไร่ คิดเป็นผลผลิตรวม 1,062,068 ตนั คิดเป็น 2,419 
กิโลกรัมต่อไร่ซ่ึงถือวา่มากเป็นอนัดบัสองของทั้งประเทศรองจากภาคใตเ้พียงภาคเดียว  

สถานการณ์การผลิตปาลม์น ้ามนัของประเทศไทยไม่สามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตท่ีส าคญั เช่น มาเลเซียและ
อินโดนีเซีย เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตของไทยสูงกวา่ ภาคกลางมีตน้ทุนการผลิตรวมต่อไร่ 8,556.90 บาท และ
ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 1,486.16 บาท ในขณะท่ีประเทศไทยมีค่าเฉล่ียตน้ทุนการผลิตรวมต่อไร่ 8,928.16 บาท และ
ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 4,513.8 บาท 

ในส่วนของโครงสร้างอุตสาหกรรมนั้น พบวา่ โครงสร้างอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ของภาค
กลางประกอบดว้ย 5 ส่วนหลกัไดแ้ก่เกษตรกรผูป้ลกูปาลม์โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดิบโรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองและผูบ้ริโภคซ่ึงการเปล่ียนแปลงในแต่ละส่วนจะมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนันอกจากน้ียงัมีอีก 
3 ส่วนประกอบท่ีเขา้มามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมไดแ้ก่ ผูร้วบรวมผลผลิต หรือลานเท คลงัรับฝากน ้ามนั และ
องคก์รวิชาชีพ ชมรม สมาคมท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี วสัดุพลอยไดจ้ากทุกส่วนของตน้ปาลม์ยงัสามารถน าไปใชป้ระโยชนต่์อไปได ้เป็นการเพ่ิมมูลค่า 
เช่น การใชป้ระโยชนจ์ากล าตน้โดยน าเน้ือไมม้าท าเป็นแผ่นไมส้ าหรับท าผนงัหอ้ง เพดาน รวมถึงการน าไปท า
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เฟอร์นิเจอร์ ส่วนทางใบปาลม์กน็ ามาใชค้ลุมโคนตน้ซ่ึงต่อไปกจ็ะยอ่ยสลายเป็นปุ๋ย ท่ีส าคญัพบวา่ทางใบปาลม์มี
วิตามินอีสูง หากในอนาคตสามารถสกดัออกมาใชป้ระโยชนไ์ด ้หรือแมก้ระทัง่น ามาใชเ้ป็นอาหารสตัว ์ส่วนทะลาย
เปล่าของปาลม์หลงัจากแยกผลปาลม์ออกไปสามาถน ามาใชเ้พาะเห็ดฟาง หรือน ามาท าเป็นเช้ือเพลิง เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมมลูค่าได ้

 
ปัญหา อุปสรรค ของการปลกูและบริหารจดัการปาล์มน ้ามนัในภาคกลางของประเทศไทย 

จากการศึกษาพบวา่ ถึงแมว้า่ปริมาณผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ปาลม์น ้ามนัจะมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน แต่ผลผลิต
น ้ามนัปาลม์ดิบกลบัมีแนวโนม้ท่ีค่อนขา้งผนัผวน ปริมาณผลปาลม์สดในแต่ละฤดูกาลผลิตไม่สม ่าเสมอ ผลผลิต
เฉล่ียต่อไร่ต ่ากวา่ประเทศคู่แข่ง ทั้งน้ีเพราะตอ้งเผชิญกบัความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศอยา่งรุนแรง ไม่วา่
จะเป็นการเผชิญภาวะฝนแลง้ในช่วงกลางปี และภาวะอุทกภยัในช่วงปลายปี รวมถึงพนัธ์ุไม่ดี(พนัธ์ุปลอม) ส่งผลให้
ปริมาณผลปาลม์และน ้ามนัปาลม์ท่ีออกสู่ตลาดลดลงอยา่งมากจนเป็นเหตุใหเ้กิดปัญหาน ้ามนัปาลม์ขาดตลาด และ
ระดบัราคาปรับตวัสูงข้ึนต่อเน่ือง ส่งผลใหแ้นวโนม้ราคาผลปาลม์และน ้ามนัปาลม์ดิบมีความผนัผวนค่อนขา้งมาก 

ผูป้ลกูในภาคกลางมีการปลกูปาลม์น ้ามนัเป็นอาชีพเสริม ท าใหมี้ความหลากหลาย พ้ืนท่ีปลูกกระจดักระจาย 
ส่งผลใหข้าดการสนบัสนุนจากภาครัฐ เกษตรกรชาวสวนปาลม์ จึงมีปัญหาดา้นวิชาการ ขาดโอกาสเขา้ถึงขอ้มลู
ข่าวสาร ขาดความรู้ เร่ืองการจดัการสวนปาลม์ การดูแลรักษาสวน การใส่ปุ๋ย การป้องกนัก าจดัศตัรูปาลม์และการ
เกบ็เก่ียวทะลายปาลม์ ท าใหไ้ดผ้ลผลิตต ่า ซ่ึงส่งผลใหมี้ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยสูงข้ึน นอกจากน้ี การสนบัสนุนใน
ดา้นปัจจยัการผลิต การจดัการเร่ืองการตลาด และการขาดอ านาจในการต่อรอง ท าใหป้ระสิทธิภาพการผลิตปาลม์
น ้ามนัต ่า 

 
ความเป็นไปได้ในการปลูกและบริหารจดัการปาล์มน ้ามันในภาคกลางของประเทศไทย 
 

การจดัการสวนปาล์มน า้มนัเพื่อเพิม่ผลผลติ 
ความเป็นไปไดใ้นการเพ่ิมผลผลิตโดยการบริหารการปลกูคือ ตอ้งค านึงถึงพนัธ์ุปาลม์น ้ามนัท่ีเหมาะสม จาก

การศึกษาพบวา่ ควรเป็นพนัธ์ุลูกผสมเทเนอร่า พ้ืนท่ีปลูกตอ้งเป็นพ้ืนท่ีนาร้าง มีการไถ่ยกร่อง เพ่ือใหน้ ้าช้ืนตลอด 
ปาลม์น ้ามนัเป็นพืชท่ีใชป้ริมาณปุ๋ยมาก ควรใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์โดยปุ๋ยเคมีท่ีใชใ้หใ้ชปุ๋้ยเชิงเด่ียวหรือแม่ปุ๋ย 
และเพ่ิมธาตุโบรอน 3 ชอ้นโต๊ะต่อปี ธาตุโบรอนจะช่วยในการเร่งดอก และธาตุแมกนิเซียม คือ คีเซอร์ไรด ์1 แกว้
ต่อตน้ต่อปี ในช่วงการดูแลรักษาตอ้งสงัเกตอาการของตน้ปาลม์น ้ามนัและใหปุ๋้ยตามอาการท่ีขาด จะช่วยลดตน้ทุน 
และส่ืงส าคญั คือ การใหน้ ้าแก่ปาลม์น ้ามนัตอ้งเพียงพอ เพราะปาลม์น ้ามนัเม่ือใหน้ ้าจะท าใหน้ ้าหนกัผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
4- 5 กิโลกรัม การลงทุนใหน้ ้ากบัตน้ปาลม์โดยการติดตั้งระบบน ้าแบบสปริงเกอร์แนบชิดล าตน้ต่อตน้ปาลม์หน่ึงตน้ 
จะไดผ้ลผลิตท่ีคุม้ค่าสามารถคืนก าไรไดใ้นปีแรก  

 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
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การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด 

1.  การวเิคราะห์ตามแนวคิดส่วนผสมทางการตลาด พบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(product) จากการพฒันาพนัธ์ุปาลม์น ้ามนัและการจดัการท าใหส้ามารถปลูกปาลม์น ้ามนัท่ีมี
คุณภาพไดใ้นพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย จึงควรเลือกพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีและไม่ใช่พนัธ์ุปลอม   
เพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพผลผลิตตามท่ีตลาดตอ้งการ ปัจจุบนัอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์มีการขยายตวัอยูใ่นเกณฑสู์งท่ีสุดใน
บรรดาพืชน ้ามนัทั้งหมด สาเหตุท่ีน ้ามนัปาลม์มีอตัราการขยายตวัของการบริโภค และมีสดัส่วนการบริโภคมากท่ีสุด 
เน่ืองจากไดรั้บการส่งเสริมและคุม้ครองจากรัฐผลิตภณัฑจ์ากโรงสกดัขนาดเลก็จะไดน้ ้ามนัเกรด B ราคาจะต ่ากวา่
น ้ามนัเกรด A ประมาณ กิโลกรัมละ 1 บาท ส่วนโรงสกดัขนาดกลางและขนาดใหญ่มีกระบวนการผลิตแบบแยก
น ้ามนัจากเมลด็ในและเน้ือปาลม์ บางโรงอาจไม่มีการแยกน ้ามนัจากเมลด็ใน ส่งเมลด็ในขายใหโ้รงงานอ่ืนอีกทอด
หน่ึงถือเป็นน ้ามนัพืชท่ีมีการใชบ้ริโภคมากท่ีสุดในประเทศ 

ดา้นราคา (price) แหล่งรับซ้ือผลผลิตหรือลานเทเป็นบริษทัเอกชน ราคาจึงข้ึนอยูก่บัอุปสงคอุ์ปทาน และ
นโยบายของหน่วยงานรัฐ การก าหนดราคา เป็นราคาเฉล่ียน ้ามนัปาลม์ดิบอยูท่ี่กิโลกรัมละ 34.15 บาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 17.31 เม่ือเทียบกบัปีก่อนในขณะท่ีราคาเฉล่ียผลปาลม์สดในประเทศอยูท่ี่กิโลกรัมละ 5.37 บาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 20.94 เม่ือเทียบกบัปีก่อนราคาปรับเปล่ียนเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกบัราคาพืชน ้ามนัในตลาดโลก โดยราคา
น ้ามนัปาลม์ดิบขายส่งในกรุงเทพและราคาผลปาลม์สดท่ีเกษตรกรขายได ้เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 14.64 และ 14.89 ต่อ
ปี ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบในประเทศไทยจะอา้งอิงกบัราคาในตลาดมาเลเซียและอุปสงคอุ์ปทานของไทย ส่วนราคาขาย
ส่งของน ้ามนัปาลม์บรรจุขวดจะถกูควบคุมโดยกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงผูผ้ลิตน ้ามนัพืชจะไม่
สามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นราคาท่ีสูงกวา่ราคาควบคุม 

ดา้นสถานท่ี (place) พิจารณาตลาดในประเทศพบวา่ แหล่งรับซ้ือผลผลิตหรือลานเทเป็นบริษทัเอกชนท่ี
พร้อมรับซ้ือผลผลิตท่ีมีคุณภาพตลาดเป้าหมายของน ้ามนัปาลม์ในประเทศไทยจะอยูท่ี่อุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมไบโอดีเซล ส่วนตลาดในต่างประเทศน ้ามนัปาลม์ดิบท่ีไดอ้าจมีการส่งออกบา้ง แต่มีปริมาณนอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 ของปริมาณน ้ามนัปาลม์ดิบท่ีผลิตไดท้ั้งหมด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (promotion) การตลาดของน ้ามนัปาลม์ดิบไม่ค่อยมีลกัษณะของการส่งเสริม
การตลาดเพราะเป็นการตกลงระหวา่ง 3 ฝ่าย คือ โรงสกดั โรงกลัน่ และกรมการคา้ภายใน อ านาจต่อรองข้ึนอยูก่บั
ปริมาณน ้ามนัปาลม์ดิบในตลาดขณะนั้น ซ่ึงจะถกูควบคุมโดยกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ใหเ้ป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทั้งประเทศ 

 
2. การวเิคราะห์ห่วงโซ่ของความต้องการ (Demand Chain) 
ความตอ้งการใชบ้ริโภคน ้ามนัปาลม์มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอตัราเฉล่ียต่อปีร้อยละ 8.12 การส่งออกน ้ามนัปาลม์

เพ่ิมข้ึนในอตัราเฉล่ียต่อปีร้อยละ 8.81 ตลาดส่งออกน ้ามนัปาลม์ท่ีส าคญัของไทยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียน ไดแ้ก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และอิรัก เป็นตน้ โดยส่งออกในรูปของน ้ามนัปาลม์ดิบ 
น ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิผา่นไฮโดรจิเนชัน่ ผา่นออกซิเดชัน่แลว้ เมลด็ปาลม์ และเน้ือเมลด็ปาลม์ 
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ปริมาณการผลิตน ้ามนัปาลม์เพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีนอ้ยกวา่การเพ่ิมข้ึนของความตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์ผลผลิตท่ี
ไดส่้วนใหญ่แปรรูปเป็นน ้ามนัปาลม์เพ่ือใชใ้นการบริโภคภายในประเทศเป็นหลกัส่งผลใหป้ริมาณน ้ามนัปาลม์จาก
เดิมท่ีมีสต๊อกคงเหลือมีปริมาณลดลงเน่ืองจากความตอ้งการบริโภคและความตอ้งการเพ่ือเป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตใบโอ
ดีเซลท่ีเพ่ิมข้ึน และการขยายตวัของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

 นอกจากน้ี ราคาน ้ามนัปาลม์มีราคาถกูกวา่น ้ามนัพืชชนิดอ่ืนท่ีทดแทนกนัไดท้ าใหส่้วนแบ่งทางการตลาด
ของน ้ามนัพืชประเภทน ้ามนัปาลม์มีส่วนแบ่งทางการตลาดเกินคร่ึงหน่ึงของปริมาณความตอ้งการบริโภคโดยเฉล่ีย
ร้อยละ 60 ขณะท่ีราคาน ้ามนัปาลม์ปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนท าใหผู้บ้ริโภคหนัไปบริโภคน ้ามนัถัว่เหลือง น ้ามนัดอก
ทานตะวนั น ้ามนัมะพร้าว และอ่ืน ๆ แทนเพราะคุณภาพดีกวา่ส่งผลใหป้ริมาณการบริโภคน ้ามนัปาลม์ลดลง 

 
3. การวเิคราะห์ SWOT พบวา่ 

จุดแข็ง (Strengths) จากการท่ีภาคกลางเป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกิจของประเทศ การด าเนินการผลิต และ
แปรรูปไดค้รบวงจรจะท าใหส้ามารถลดตน้ทุนในการขนส่ง เป็นโอกาสของภาคกลางในการเพ่ิมมลูค่าใหก้บัน ้ามนั
ปาลม์ นอกจากน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการส่งเสริมการปลกูปาลม์น ้ามนัตามโครงการพืชพลงังาน 
ประกอบกบัแผนพฒันาอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ปี 2551-2555 โดยเฉพาะการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลกู
ปีละ 500,000 ไร่ รวม 2.5 ลา้นไร่ รวมถึงโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี 
(พ.ศ. 2551-2565) โดยเฉพาะการใชน้ ้ามนัปาลม์เป็นวตัถุดิบหลกั เพ่ือทดแทนการน าเขา้พลงังานจากต่างประเทศ
และมุ่งส่งเสริมการใชน้ ้ามนัไบโอดีเซล B3 B5 และพฒันาถึง B10 ท าใหมี้เกษตรกรผูส้นใจริเร่ิมปลกูปาลม์น ้ามนั
เพ่ิมมากข้ึนในภาคกลางเพราะมีภูมิอากาศเหมาะสมและผลผลิตต่อไร่ใกลเ้คียงกบัภาคใต ้เพ่ือรองรับกบัยุทธศาสตร์
พลงังานทดแทน และลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนต่อความมัน่คงทางดา้นอาหารของประเทศ 

จุดอ่อน (Weaknesses) การท่ีราคาน ้ามนัปาลม์ดิบมกัผนัผวนตามตลาดต่างประเทศ และภาคกลางสามารถ
ปลกูพืชไดห้ลายชนิดใหผ้ลผลิตดี ท าใหเ้กษตรกรมกัปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีในการปลูกพืชไร่แต่ละชนิดตามแรงจูงใจดา้น
ราคาและผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ท าใหป้ริมาณผลผลิตอาจไม่สม ่าเสมอ ประกอบกบับางพ้ืนท่ีเป็นดินเปร้ียวตอ้งใช้
สารเคมีในการท าการเกษตรแต่ยงัไม่มีปริมาณท่ีไม่เหมาะสมแน่นอนกบัสภาพดินในระยะยาวอาจส่งผลต่อการเส่ือม
ของคุณภาพดิน นอกจากน้ีสภาวะภูมิอากาศท่ีผนัผวน เกษตรกรผูป้ลกูปาลม์ไม่สามารถควบคุมได ้ท าใหผ้ลผลิตมี
ไม่แน่นอน เกิดการขาดแคลนตอ้งน าเขา้จากประเทศท่ีตน้ทุนต ่ากวา่ และการน าเขา้ส่งผลใหร้าคาในประเทศต ่าลง 

โอกาส (Opportunities) พิจารณาการปลกูปาลม์น ้ามนั ซ่ึงปลูกไดเ้พียงประมาณ 42 ประเทศทัว่โลกเท่านั้น 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีเหมาะสมปลกูปาลม์น ้ามนัจะอยูร่ะหวา่งเสน้รุ้งท่ี 10 เหนือ-ใตเ้สน้ศูนยสู์ตร หรือไม่เกินเสน้รุ้งท่ี 20 
เหนือ-ใตเ้สน้ศูนยสู์ตร จึงท าใหป้ระเทศในอาเซียนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งมาเลเซียและอินโดนีเซีย กลายเป็นแหล่งผลิต
ปาลม์น ้ามนัหลกัของโลก โดยประเทศไทยกเ็ป็นหน่ึงในประเทศท่ีอยูบ่ริเวณท่ีเหมาะสมส าหรับปลกูปาลม์น ้ามนั อยู่
ตรงจุดท่ีไดเ้ปรียบและสามารถปลกูไดดี้เช่นกนัปัจจุบนั ทางการตลาดการส่งออกปาลม์น ้ามนัยงัไม่แน่นอนข้ึนอยู่
กบัปริมาณการผลิต อยา่งไรกต็ามไดมี้การพยายามรวมกลุ่มของเกษตรกร ผูป้ระกอบการลกัษณะเดียวกนัเพ่ือ
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วตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาน ้ามนัปาลม์ในประเทศ เช่น สมาคมปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์แห่งประเทศไทยสมาคม
โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์สมาคมโรงกลัน่น ้ามนัปาลม์ท าใหผู้ป้ลกูสามารถหาความรู้ ค าแนะน าได ้นอกจากน้ี ท าเล
ท่ีตั้งของภาคกลางกมี็ความเหมาะสมและสะดวกต่อการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน ้า สามารถเช่ือมโยง
กระจายสินคา้ทั้งในรูปสินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูปออกไปทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ   

อุปสรรค (Threats) การมีสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนในบางคร้ัง หรือปัญหาน ้าท่วมสามารถน ามาซ่ึงความ
เสียหายต่อการปลกูปาลม์น ้ามนั และจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนทั้งจากแรงงานอพยพ และแรงงานในพ้ืนท่ีท าให้
อาจตอ้งเผชิญปัญหาดา้นการจดัสรรทรัพยากรท่ีดินท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหส้มดุล แต่การปลกูปาลม์ตอ้งอาศยัพ้ืนท่ีมาก 
ท าใหเ้กษตรกรไม่ท าเป็นอาชีพหลกั มีการปลกูกนักระจดักระจาย รัฐใหก้ารดูแลยาก นอกจากน้ี การเปิดเสรีการคา้ 
ภายใตก้รอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 มีผลกระทบกบัสินคา้ปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ของ
ไทย เน่ืองจากประเทศผูผ้ลิตรายใหญ่ทั้งสอง คือมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นคู่แข่งส าคญัของไทยมีตน้ทุนการ
ผลิตสินคา้ต ่ากวา่การน าเขา้น ้ามนัปาลม์ราคาถกูจากประเทศดงักล่าวจะมีผลกระทบท าใหร้าคาผลผลิตปาลม์น ้ามนั
ในประเทศตกต ่าลง รัฐบาลจ าเป็นตอ้งเร่งจดัท าแผนรองรับ 

 

5. สรุปผลการศึกษา  
 
สรุปผลการศึกษาขอ้มลูทัว่ไป สภาพปัจจุบนั การปลูกและบริหารจดัการปาลม์น ้ามนัในภาคกลางของ

ประเทศไทยในส่วนความเป็นไปไดด้า้นการตลาด พบวา่การปลกูปาลม์น ้ามนัในภาคกลางมีความเหมาะสมในเร่ือง
ของสภาพภูมิอากาศ และปัจจุบนัพ้ืนท่ีการปลูกปาลม์ในภาคกลางมีมากเป็นอนัดบัสองของทั้งประเทศรองจาก
ภาคใตเ้พียงภาคเดียวทั้งมีเทคนิคหรือการจดัการท่ีดีจะท าใหผ้ลผลิตเพ่ิมมากข้ึนและมีคุณภาพดว้ยซ่ึงในการใชน้ ้ามนั
ปาลม์เป็นไปอยา่งหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภค ท าใหป้ริมาณการผลิตยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการน ้ามนั
ปาลม์ท่ีเพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรมอาหารและไบโอดีเซล  

การท่ีปริมาณผลปาลม์และน ้ามนัปาลม์ท่ีออกสู่ตลาดลดลงเน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ
อยา่งรุนแรงนโยบายของรัฐบาลและอุปสงคอุ์ปทาน รวมทั้งพนัธ์ุท่ีปลกูส่งผลใหแ้นวโนม้ราคาผลปาลม์และน ้ามนั
ปาลม์ดิบมีความผนัผวนค่อนขา้งมากชาวสวนควรรวมกลุ่มเพ่ือรวบรวมผลผลิตส่งยงัโรงงานโดยตรงเพ่ือลดการ
ผา่นพ่อคา้คนกลาง นอกจากน้ีราคาปาลม์น ้ามนัท าใหผู้ป้ลกูในภาคกลางป้องกนัความเส่ียงโดยปลกูปาลม์เป็นอาชีพ
เสริมพ้ืนท่ีปลกูกระจดักระจายส่งผลใหก้ารสนบัสนุนจากภาครัฐเขา้ไม่ทัว่ถึง 

ส่วนการเปิดเสรีการคา้ภายใตก้รอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 คู่แข่งท่ีเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่
คือมาเลเซียและอินโดนีเซียมีตน้ทุนการผลิตสินคา้ต ่ากวา่การน าเขา้น ้ามนัปาลม์ราคาถกูจากประเทศดงักล่าวจะมี
ผลกระทบท าใหร้าคาผลผลิตปาลม์น ้ามนัในประเทศตกต ่าลง ดงันั้น เกษตรกรควรเร่งหาแนวทางลดตน้ทุนการผลิต 
เพ่ิมผลผลิตต่อไร และรัฐบาลจ าเป็นตอ้งเร่งจดัท าแผนรองรับ ในส่วนการวิเคราะห์ดา้นเทคนิคหรือดา้นการจดัการ
และดา้นการเงินจะน าตีพิมพต่์อไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการบริโภคกบัความพงึพอใจของผู้บริโภคขนมเป๊ียะ
ร้านแสงจนัทร์กบัร้าน X ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

The Relationship between the Consumer behavior and Satisfaction of 
consumers moon cake “Sang-Jan” and “X” in the city of Nakhonsithammarat 

           ศศิธร อสิรธราดล1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
Sasithorn Itsarataradon and Phusit Wonglorsaichon 

  

บทคดัย่อ 
ผลการวิจยัพบว่า เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ส่วนความพึงพอใจการบริโภคขนมเป๊ียะ
ร้าน X เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
บริโภคกบัความพึงพอใจในการซ้ือขนมเป๊ียะแสงจนัทร์ พบว่า พฤติกรรมการบริโภคมีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะแสงจนัทร์ทั้งดา้นสถานท่ีซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการซ้ือ,ผูมี้
อิทธิพลต่อการซ้ือ,ค่าใชจ่้ายในการซ้ือและจ านวนคร้ังในการซ้ือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภค
กบัความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะX พบว่า พฤติกรรมการบริโภคมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
บริโภคขนมเป๊ียะXทั้งดา้นสถานท่ีซ้ือ,แหล่งขอ้มลูท่ีมีผลต่อการซ้ือและผูมี้อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ  
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะของร้านแสงจันทร์, ความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะของ
ร้านX, พฤติกรรมการบริโภค 
 

Abstract 
The result was as follows: Given the each side found the products are on average the most and Satisfaction of 
consumers moon cake “ X” given the each side found the products are on average the most. The Relationship 
between the Consumer behavior and Satisfaction of consumers moon cake “Sang-Jan”found Consumer behavior 
is associated satisfaction of consumers moon cake “Sang-Jan”in place, time, resources that affect the purchase, 
influential to buy, cost of purchase and  number of times in the purchase. The Relationship between the Consumer 
behavior and Satisfaction of consumers moon cake “X”found Consumer behavior is associated satisfaction of 
consumers moon cake “X”in place, resources that affect the purchase and influential to buy.  
Keywords: Satisfaction of consumers moon cake “Sang-Jan” , Satisfaction of consumers moon cake“ X” , 
Consumer behavior  
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1. บทน า 
     สภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจขนมเป๊ียะในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชนั้น จากการส ารวจภายในพ้ืนท่ี
มีกลุ่มธุรกิจขนมเป๊ียะขนาดเดียวกนักบัร้านขนมเป๊ียะแสงจนัทร์เพียงแค่รายเดียว มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มเดียวกนั 
และในปัจจุบนัน้ีขนมเป๊ียะเป็นท่ีแพร่หลายมากข้ึน เน่ืองจากมีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาทั้งดา้นรูปลกัษณ์ 
รสชาติ เกิดความหลากหลายมากข้ึน ท าให้ขนมเป๊ียะไม่ใช่เป็นเพียงขนมเป๊ียะท่ีใช้ไหวต้ามเทศกาลเท่านั้น แต่
ผูบ้ริโภคยงัใชเ้ป็นของขวญัของฝาก ของทานเล่นไดทุ้กโอกาสและทุกสถานการณ์อีกดว้ย และเม่ือตลาดขนมเป๊ียะ
ขยายเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ร้านขนมเป๊ียะแสงจนัทร์เกิดส่วนแบ่งทางการตลาดถูกแบ่งเพ่ิมข้ึน ยอดขายของธุรกิจลด
นอ้ยลง มีผูป้ระกอบการจ านวนมากใหค้วามสนใจเขา้มาสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ทั้งรายยอ่ย รายใหญ่ หรือรายใหม่ ๆ และยงั
มีการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์ใหเ้กิดความหลากหลาย ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจใหผู้บ้ริโภคหนัมาสนใจผลิตภณัฑม์าก
ข้ึน ท าใหม้ลูค่าการตลาดของธุรกิจเกิดการขยายตวั อีกทั้งผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลง
ไป จากเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคกบัความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคร้านขนมเป๊ียะแสงจนัทร์กบัร้านขนมเป๊ียะ X ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  ท าให้
ทราบถึงระดบัความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะของร้านขนมเป๊ียะแสงจนัทร์กบัร้าน X ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เพ่ือท่ีจะน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาเป็นข้อเสนอและค าแนะน าต่อผูบ้ริหารน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการบริหารงาน และก าหนดแนวทางพัฒนากลยุทธ์การตลาดส าหรับ
ผลิตภณัฑข์นมเป๊ียะแสงจนัทร์ ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด เป้าหมาย และขยายส่วนแบ่งการตลาด
ของผลิตภณัฑข์นมเป๊ียะแสงจนัทร์ในอนาคตต่อไป 
กรอบแนวคิด 

ตวัแปรต้น   ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 
 
 

พฤติกรรมการบริโภคขนมเป๊ียะ 

 

 ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคขนม
เป๊ียะต่อร้านแสงจนัทร์ทางดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นส่งเสริมการจดัจ าหน่าย 
 ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคขนม
เป๊ียะร้าน X ทางดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด ไดแ้ก่ 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นส่งเสริมการจดัจ าหน่าย 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความพงึพอใจ 
     “ความพึงพอใจ คือ ความพอใจท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคท่ีไดม้า ไดใ้ช ้ไดบ้ริโภค หรือผลประโยชน์จากสินคา้และ
บริการ ดงันั้นความพึงพอใจจึงเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในตวัสินคา้และบริการ ใน รูปของความสามารถในการบ าบดัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงท่ีมาและสาเหตุของการเกิดอาจมีไดต่้างๆ เช่น สุขภาพท่ีดีข้ึน ความสวยงาม ความสะดวก 
ความสบาย รสชาติ ความทนทาน ความหรูหรา ความภาคภูมิใจ ความมัน่คง ความมีอ านาจ และอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีทั้งท่ี
เป็นรูปธรรมและส่วนท่ีเป็นนามธรรม เร่ืองของอรรถประโยชน์จึงเก่ียวขอ้งกบัรสนิยม แผนความพอใจ และความ
นึกคิดสดัส่วนบุคคล” (นราทิพย ์ชุติวงศ,์ 2544) 
 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) 
     ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจน ามาใช้ เพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์างการตลาดเคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกวา่ 4Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการขาย ซ่ึงตวัแปรต่าง ๆ ในแต่ละ P เป็นดงัน้ี (Kotler, 1997, p. 98)  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) คือ ส่ิงท่ีผ่านกระบวนการผลิตและเสนอขายสู่ทอ้งตลาดเพ่ือความสนใจ การจดัหา การ
ใชห้รือการบริโภคท่ีสามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละส่ิงท่ีสัมผสัไม่ได ้เช่น สี ราคา 
คุณภาพ บรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด 
ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑต์อ้งมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมี
ผลท าใหผ้ลิตภณัฑน์ั้นสามารถขายได ้
2. ราคา (Price) คือ จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ/์บริการเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์
จากการใชผ้ลิตภณัฑ/์บริการท่ีคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป 
3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือในส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจในตราสินคา้หรือบริการ หรือ
ความคิด หรือต่อบุคคลนั้น โดยใชก้ารจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการหรือเพ่ือเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ ์ 
4. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม
ใช ้เพ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถานบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนั
การตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษา
สินคา้คงคลงั  
 
แนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 6Ws และ 1H  
     การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะ
ช่วยใหน้กัการตลาดก าหนดกลยุทธ์ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสมค าถามท่ีช่วย
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย ใครอยู่ในตลาด (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
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(What) ท าไมผู ้บริโภคจังซ้ือ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Whom) ผู ้บริโภคซ้ือเม่ือใด (When) 
ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How)  
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
     (มณีรัตน์ รัตนพนัธ์,2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขนมลากรอบ กรณีศึกษา
จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขนมลากรอบทุกปัจจยัมีความส าคญั
ระดบัมาก มีเพียงปัจจยัตรายี่ห้อท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป เพียงปัจจยัเดียวท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือระดบัปาน
กลาง และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขนมลากรอบสูงสุด 8 อนัดบัแรก คือ ขนมมีรสชาติกลม
กล่อม ขนมสะอาด ปลอดภยั ขนมกรอบน่ารับประทาน ขนมมีปริมาณเหมาะสมกบัราคา บรรจุภณัฑส์ะดวกต่อการ
บริโภค บรรจุภณัฑแ์สดงรายละเอียดวนัท่ีผลิตและวนัหยดอาย ุบรรจุภณัฑแ์สดงราคาอยา่งชดัเจน และบรรจุภณัฑมี์
การออกแบบท าใหม้องเห็นผลิตภณัฑท่ี์อยูภ่ายใน 
     (ขวญัพร ลียวฒันานุพงศ์,2551) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคร้านโฮมเบเกอร่ี 
ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่กลุ่มผูบ้ริโภคจะรู้จกัร้านโฮมเบเกอร่ีจากเพ่ือน ประเภทของส่ือท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจ
ซ้ือเบเกอร่ี คือ ส่ือบุคคล ดงันั้นการเลือกซ้ือใชส่ื้อของโฮมเบเกอร่ีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
คือ การเลือกใชส่ื้อบุคคล ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบว่าดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดา้นรสชาติของผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดา้นบรรจุ
ภณัฑผ์ูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดา้นการเก็บรักษาผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก และในดา้น
ราคาผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมากเช่นกนั  
     (ศกัเกษม เจริญ,2554) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะครูสมทรง ผลการวิจยัพบว่า มี
วตัถุประสงค์หลกัในการซ้ือ คือ ซ้ือเพ่ือเป็นของฝาก จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจพบว่า ความพึงพอใจในการ
บริโภคขนมเป๊ียะครูสมทรงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้น
ราคาและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลดาอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับการพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ความสดใหม่ขอองวตัถุดิบอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและสถานท่ีจอดรถอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความพึง
พอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะครูสมทรงโดยภาพรวมแตกต่างกนัไปตามอายุ เช้ือสาย ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือนและวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูท่ี้เคยซ้ือขนมเป๊ียะทั้ง 2 ร้านไดแ้ก่ ร้านแสงจนัทร์และร้าน X ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงโดยเฉล่ียผูซ้ื้อจะซ้ือ 1-2 คร้ังต่อเดือน และมีจ านวนเฉล่ียต่อเดือน 2,000 คน 
(แหล่งขอ้มลู : จากการสัมภาษณ์เจา้ของร้านขนมเป๊ียะแสงจนัทร์) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั มีขั้นตอนการสุ่มโดย
ใช้สูตรของการค านวณของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgon)ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความ
คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเท่ากบั 384 คน แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้น
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เวลาและงบประมาณ ผูวิ้จยัจึงมีความประสงค์ท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 200 ตวัอย่าง ท่ี
ความคลาดเคล่ือน 6.58% 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-Ended Questions) จ านวน 1 ชุด ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ค าถามทั้งหมด 45 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคขนมเป๊ียะ จ านวน 7 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะของร้านแสงจนัทร์กบัร้าน X  จ านวน 
24  ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบ Likert-Scale 5 ระดบั คือ ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไม่เห็นดว้ย เฉยๆ เห็นดว้ย และเห็น
ดว้ยอยา่งยิ่ง 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการบริโภคขนมเป๊ียะกบัความพึงพอใจในการ
บริโภคขนมเป๊ียะของกลุ่มผู ้ซ้ือขนมเป๊ียะร้านแสงจันทร์กับกลุ่มผู ้ซ้ือขนมเป๊ียะ X ในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยผูศึ้กษาเป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองจากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช การเก็บรวบรวมขอ้มลูจะท าการเก็บขอ้มูลช่วงเดือนธนัวาคม 2557 จากสถานท่ีหลกัท่ี
ขายขนมเป๊ียะของทั้ง 2 ร้าน ไดแ้ก่ บริเวณหา้งสหไทยสรรพสินคา้ บริเวณร้านโกพงศพ์ลาซ่า บริเวณร้านขนมเป๊ียะ
แสงจนัทร์ บริเวณตลาดนัดเสาร์-อาทิตยโ์ดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยเลือก
เฉพาะคนท่ี เคยซ้ือขนมเป๊ียะของร้านขนมเป๊ียะแสงจันทร์และร้านขนมเป๊ียะ X ในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาจะน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติและใชส้ถิติในการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง โดยใชก้าร
แจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) เพ่ือน าเสนอขอ้มลูดว้ยตารางแบบร้อยละ (Percentage) 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคขนมเป๊ียะ วิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคขนมเป๊ียะของกลุ่มผูซ้ื้อทั้ง 2 ร้าน ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการบริโภคโดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และค่าความถ่ี 
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะของกลุ่มผูซ้ื้อขนมเป๊ียะร้านแสงจนัทร์กบักลุ่มผูซ้ื้อขนมเป๊ียะร้าน X 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการบริโภค โดยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความพึงพอใจดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการบริโภคขนมเป๊ียะ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
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จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการจดัจ าหน่าย ซ่ึงลกัษณะขอ้ความเป็นตวัเลือกให้ตอบโดยมีการก าหนดใหค้วามส าคญั
ต่อดา้นต่างๆแบบ Likert-Scale โดยในแต่ละขอ้จะมีค าถามประกอบไปดว้ยค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั ไดแ้ก่ ไม่เห็น
ดว้ยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตามล าดับ โดยใช้สถิติหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ โดยการทดสอบค่า Pair t-test และทดสอบสมมติฐานระหว่างกลุ่ม
ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ศึกษาความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวัแปรตน้เชิงลกัษณะกบัตวัแปรตามเชิงปริมาณใช้การ
วิเคราะห์ขอ้มลูแบบทางเดียว One-way ANOVA 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 ผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายตุั้งแต่ 25-34 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000บาท 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤตกิรรมการบริโภคขนมเป๊ียะของกลุ่มผู้บริโภคขนมเป๊ียะ 
     จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคซ้ื์อเพ่ือเป็นของฝาก โดยสถานท่ีซ้ือ คือ ร้านขายส่ง-
ขายปลีกทัว่ไป ช่วงท่ีซ้ือคือช่วงเทศกาลปีใหม่ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการซ้ือ คือ จากค าบอกเล่า ผูมี้อิทธิพลต่อการ
เลือกซ้ือ คือ ตวัเอง โดยมีค่าเฉล่ียในการซ้ือแต่ละคร้ัง 101-500 บาท มีการซ้ือจ านวน 1 คร้ังต่อเดือน 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความพงึพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะของร้านแสงจนัทร์กบัร้านขนมเป๊ียะ X  
     จากผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะของร้านแสงจนัทร์อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้น
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนความพึงพอใจการบริโภคขนมเป๊ียะร้าน X อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั ตามตารางท่ี 1  
 
ความพงึพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะ ร้านแสงจนัทร์ ร้าน X 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ขนาดใหเ้ลือกตามความเหมาะสม 3.93 0.79 3.45 0.74 

ไสข้นมรสชาติอร่อย ถกูปาก 4.15 0.78 3.48 0.75 

ความสดใหม่ของวตัถุดิบ 4.23 0.77 3.45 0.81 
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ความพงึพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะ ร้านแสงจนัทร์ ร้าน X 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความสม ่าเสมอของรสชาติ 4.23 0.66 3.51 0.85 

ความสะอาด 4.14 0.65 3.65 0.82 

ขายอยา่งเพียงพอ ไม่ขาดสต๊อค 3.83 0.89 3.65 0.85 

คุณภาพและไดม้าตรฐาน 4.01 0.79 3.54 0.87 
ความทนัสมยัของรสชาติและไสข้นมท่ี
ปรับเปล่ียนไปตามเวลา 3.51 0.83 3.54 0.87 

บรรจุภณัฑส์วยงามดึงดูดใจ 3.66 0.89 3.54 0.9 

บรรจุภณัฑส์ะดวกต่อการบริโภค 3.76 0.82 3.50 0.85 

บอกแหล่งผลิตชดัเจน 4.08 0.79 3.67 0.89 

โภชนาการทางอาหาร/สุขภาพ 4.06 0.84 3.55 0.93 

ปัจจยัด้านราคา 

ความหลากหลายของราคา 4.09 0.74 3.59 0.84 

การก าหนดราคาไดม้าตรฐาน 4.09 0.84 3.45 0.95 
ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบั
คุณภาพของขนมเป๊ียะ 4.15 0.63 3.51 0.81 

ป้ายบอกราคาชดัเจน 4.06 0.85 3.53 0.95 

ปัจจยัด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

จ านวนสถานท่ีจดัจ าหน่ายหาซ้ือไดง่้าย 4.03 0.80 3.59 0.84 
ท าเลท่ีตั้งมีความสะดวกสบายต่อการ
ซ้ือ 3.92 0.84 3.51 0.83 
รูปแบบและการจดัตกแต่งร้าน สร้าง
ความประทบัใจ 
 

3.93 
 

0.77 
 

3.55 
 

0.94 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ความ
น่าสนใจ กระตุน้การตดัสินใจซ้ือ 3.71 0.85 3.31 0.78 

การจดัโปรโมชัน่ในการลดราคา 3.61 0.87 3.38 0.89 

พนกังานมีการแนะน าสินคา้ท่ีเป็น 3.71 0.86 3.39 0.89 
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ความพงึพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะ ร้านแสงจนัทร์ ร้าน X 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประโยชน ์

พนกังานท่ีใหบ้ริการรวดเร็ว 3.91 0.84 3.45 0.88 
พนกังานขายมีอธัยาศยัและพดูจา
ไพเราะ น่าซ้ือ 3.96 0.75 3.56 0.91 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะร้านแสงจันทร์และ
ร้าน X 
 
ส่วนที่ 4 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการบริโภคกบัความพงึพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะแสงจนัทร์  
     จากผลการศึกษา พบว่า สถานท่ีซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะร้านแสงจนัทร์ใน
เร่ือง ความสดใหม่ของวตัถุดิบ ความสม ่าเสมอของรสชาติ ความสะอาด คุณภาพและไดม้าตรฐาน บรรจุภณัฑ์
สวยงามดึงดูดใจ และบรรจุภณัฑส์ะดวกต่อการบริโภค ช่วงเวลาในการซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
บริโภคขนมเป๊ียะร้านแสงจันทร์ในเร่ือง ไส้ขนมรสชาติอร่อยถูกปาก ความทันสมยัของรสชาติและไส้ขนมท่ี
ปรับเปล่ียนไปตามเวลาและพนกังานขายมีอธัยาศยัดีพูดจาไพเราะ น่าซ้ือ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการซ้ือขนมเป๊ียะมี
ความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะร้านแสงจันทร์ในเร่ือง บอกแหล่งผลิตชัดเจน และมี
โภชนาการทางอาหาร/สุขภาพ ผูมี้อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือขนมเป๊ียะมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการบริโภค
ขนมเป๊ียะร้านแสงจันทร์ในเร่ือง จ านวนสถานท่ีจัดจ าหน่ายหาซ้ือได้ง่าย ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนมเป๊ียะมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะร้านแสงจนัทร์ในเร่ือง ความหลากหลายของราคาและความ
เหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพของขนมเป๊ียะ จ านวนคร้ังในการซ้ือขนมเป๊ียะมีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะร้านแสงจนัทร์ในเร่ือง ความทนัสมยัของรสชาติและไสข้นมท่ีปรับเปล่ียนไปตามเวลา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนั้นพบวา่ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
 
ส่วนที่ 5 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการบริโภคกบัความพงึพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะ X 
     จากผลการศึกษา พบว่า สถานท่ีซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะร้าน X ในเร่ือง 
ความสดใหม่ของวตัถุดิบ ความสม ่าเสมอของและบรรจุภณัฑส์ะดวกต่อการบริโภค แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ขนมเป๊ียะมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะร้าน X ในเร่ืองมีโภชนาการทางอาหาร/สุขภาพ 
ผูมี้อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือขนมเป๊ียะมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะร้าน X ในเร่ือง 
จ านวนสถานท่ีจดัจ าหน่ายหาซ้ือไดง่้าย ท าเลท่ีตั้งมีความสะดวกสบายต่อการซ้ือ และรูปแบบและการจดัตกแต่งร้าน
สร้างความประทบัใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนั้นพบวา่ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
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อภิปรายผล 
 
สามารถอภิปรายผลการศึกษา โดยแบ่งเป็นประเดน็ต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 
1.ความพงึพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะของร้านแสงจนัทร์กบัร้านขนมเป๊ียะ X 
     จากการศึกษาความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะของทั้ง 2 ร้าน พบว่า ความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก จากแนวคิดสรุปรายงานช้ินน้ีพบว่ามีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
(นราทิพย ์ชุติวงศ์, 2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือความพอใจท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคท่ีไดม้า ไดใ้ช ้ไดบ้ริโภค หรือ
ผลประโยชน์จากสินค้าและบริการ ดังนั้ นความพึงพอใจจึงเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในตัวสินค้าและบริการในรูปของ
ความสามารถในการบ าบดัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี จากการศึกษาความ
พึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะของทั้ ง 2 ร้านดา้นผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเน่ืองจากมีความ
สม ่าเสมอของรสชาติ มีความสะอาด มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน จากแนวคิดสรุปรายงานผลช้ินน้ีพบว่า (Kotler, 
1997, p. 98) กล่าวว่า ส่ิงท่ีผา่นกระบวนการผลิตและเสนอขายสู่ทอ้งตลาดเพ่ือความสนใจ การจดัหา การใชห้รือการ
บริโภคท่ีสามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละส่ิงท่ีสัมผสัไม่ได ้เช่น สี ราคา คุณภาพ 
บรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์
ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑต์อ้งมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้
ผลิตภณัฑน์ั้นสามารถขายได ้
 
2.ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการบริโภคกบัความพงึพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะแสงจนัทร์และขนมเป๊ียะ X 
     จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคกบัความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะแสง
จนัทร์ พบว่า สถานท่ีซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือ ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือ และจ านวนคร้ังในการซ้ือ มีความพึงพอใจในการซ้ือขนมเป๊ียะร้านแสงจนัทร์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนจากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคกบัความพึงพอใจ
ในการบริโภคขนมเป๊ียะ X พบว่า สถานท่ีซ้ือ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการซ้ือ และผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือ มีความพึง
พอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะร้าน X ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05จากแนวคิดสรุป
รายงานช้ินน้ีผลพบว่ามีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของขวญัพร ลียวฒันานุพงศ์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคร้านโฮมเบเกอร่ี ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบว่า
ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดา้นรสชาติของผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก ดา้นบรรจุภณัฑ์ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดา้นการเก็บรักษาผูบ้ริโภคมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก และในดา้นราคาผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมากเช่นกนั งานวิจยัของศกัเกษม 
เจริญ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะครูสมทรง ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในการ
บริโภคขนมเป๊ียะครูสมทรงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้น
ราคาและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลดาอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับการพิจารณาเป็น
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รายขอ้ พบว่า ความสดใหม่ขอองวตัถุดิบอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและสถานท่ีจอดรถอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความพึง
พอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะครูสมทรงโดยภาพรวมแตกต่างกนัไปตามอายุ เช้ือสาย ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือนและวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
     จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 25-34 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000บาท มีวตัถุประสงคซ้ื์อเพ่ือเป็นของฝาก 
โดยสถานท่ีซ้ือ คือ ร้านขายส่ง-ขายปลีกทัว่ไป ช่วงท่ีซ้ือคือช่วงเทศกาลปีใหม่ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการซ้ือ คือ จาก
ค าบอกเล่า ผูมี้อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ คือ ตวัเอง โดยมีค่าเฉล่ียในการซ้ือแต่ละคร้ัง 101-500 บาท มีการซ้ือจ านวน 1 
คร้ังต่อเดือน ความพึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะของร้านแสงจนัทร์อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ส่วนความพึงพอใจการบริโภคขนมเป๊ียะร้าน X อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคกบัความ
พึงพอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะแสงจนัทร์ พบว่า พฤติกรรมการบริโภคมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
บริโภคขนมเป๊ียะแสงจนัทร์ทั้งดา้นสถานท่ีซ้ือ,ช่วงเวลาในการซ้ือ,แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการซ้ือ,ผูมี้อิทธิพลต่อการ
เลือกซ้ือ,ค่าใชจ่้ายในการซ้ือและจ านวนคร้ังในการซ้ือ ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคกบัความพึง
พอใจในการบริโภคขนมเป๊ียะX พบว่า พฤติกรรมการบริโภคมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการบริโภคขนม
เป๊ียะXทั้ งด้านสถานท่ีซ้ือ,แหล่งข้อมูลท่ีมีผลต่อการซ้ือและผูมี้อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ นอกนั้ นพบว่าไม่มี
ความสมัพนัธ์กนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
     1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรพฒันาการผลิต โดยมองในเร่ืองของการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือใหผ้ลิตภณัฑ ์มี
ลกัษณะแปลกใหม่และปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึนสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดดี้ ยิ่งข้ึนสามารถท า
ใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจและการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างจากคู่แข่งทัว่ไปมีคุณค่าทาง
จิตใจของลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย  
     2.ดา้นราคา จะตอ้งท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดในการซ้ือ มีการก าหนดราคาท่ีเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ
ลกูคา้ และมีป้ายบอกราคาชดัเจน เพ่ือใหลู้กคา้สามารถเปรียบเทียบราคาของผลิตภณัฑร้์านเรากบัร้านคู่แข่งได ้โดย
การตั้งราคาขายจะมุ่งปริมาณยอดขายซ่ึงจะท าใหมี้ก าไรตามปริมาณการขาย เกิดความตอ้งการขยายส่วนครองตลาด 
เพ่ือให้สินคา้เป็นท่ีสนใจของตลาดและมีการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์เพ่ือเอาชนะคู่แข่งขนัและเพ่ิมยอดขายและรายได ้
ควบคู่ไปกบัการรักษาสถานภาพ  
     3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรเร่ิมตน้การวางแผนช่องทางการจ าหน่ายท่ีดีก็คือการก าหนดว่า 
ตลาดไหนท่ีตอ้งการเขา้ไปเพ่ือมุ่งใหลู้กคา้เกิดความสะดวกสบายในการซ้ือมากท่ีสุด และการออกแบบช่องทางของ
การจ าหน่ายนั้น  
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     4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรมีการโฆษณาเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูข้าย
สินคา้กบัผูซ้ื้อสินคา้ โดยผา่นส่ือ ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ส่ิงพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา  ฯลฯ การจดัโปรโมชัน่ส่งเสริม
การขาย เป็นการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการตลาดด้วยจุดมุ่งหมายท่ีจะเชิญชวน ให้ซ้ือสินค้าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงการจัด
โปรโมชัน่ส่งเสริมการขายตอ้งใชร่้วมกบัการโฆษณาหรือการขายโดยใชพ้นกังาน 
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือประกนัภยัรถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 ที่น่ังในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

Cluster analysis’s personal Motor Insurance buyers in Bangkok by using 
consumer buying  behavior and marketing’s mix 

 
สร้อยภี เศวตคาม1 และ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกจิ2 

                                                                                     SoipeeSawettakamandDr. TheeranuchPusaksrikit 
 
 

                                              บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชร้ถของกลุ่มผูใ้ช้บริการประกนัภยัรถยนต์ในเขต
กรุงเทพมหานครและแบ่งกลุ่มผูใ้ช้บริการประกนัภยัรถยนต์โดยใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใช้ตวัอย่าง
จ านวน 200 ชุด ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการประกนัภยัรถยนต ์สามารถแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 กลุ่มขอแค่มี กลุ่มท่ี 2ความปลอดภยั 
กลุ่มท่ี 3 ชอบลองของใหม่ใส่ใจรายละเอียด 
 
ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม, ส่วนประสมทางการตลาด,การประกันภัยรถยนต์ 
 

Abstract 
This research had the objectives to study consumer behavior of Motor insurance buyers in Bangkok by using the 

marketing mix and using a 200 representative sample. From the research result it was found a sample group had 

agreed with the marketing mix factors affecting the decision to buy a motor insurance. From sample groups can 

be classified into 3 groups: Group 1.Inactive Group 2. Safety group 3. New buyer group 

Keywords:Sample groups,Marketing mix’s, Motor insurance 
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1. บทน า 
 
ปัจจุบนัธุรกิจประกนัภยัท่ีรุนแรง ดงัจะเห็นไดจ้ากการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การท าตลาดหลากหลายรูปแบบของ
บริษทัประกนัภยัรถยนต์เพ่ือจูงใจให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์การออกกรมธรรมป์ระกนัภยัรูปแบบ
ใหม่ๆ เขา้สู่ตลาดใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค การแข่งขนัในดา้นการให้บริการท่ี
สามารถสร้างความสะดวกกบัผูบ้ริโภค ในปัจจุบนั ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อ
ประกนัภยัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชพ้ฤติกรรมการใชร้ถและปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด จุดประสงค์ของงานวิจยั  เพ่ือให้ทราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ และเพ่ือแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการประกนัภยัรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยั
พฤติกรรมการใช้รถและปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บเพ่ือเป็นแนวทางให้กบั
บริษทัประกนัภยัรถยนต์ วางแผนกิจกรรมทางการตลาด ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ และพฒันาคุณภาพการให้บริการท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในธุรกิจประกนัภยัรถยนต ์
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎกีารบริการ 

แนวคิดการบริการ (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์,2555) การบริการ กระบวนการช่วยสร้างความแตกต่างทางการแข่งขนั

ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงส าคญัในการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั เพราะการบริการเป็นส่วนทีเก่ียวขอ้งกบัความพอใจของ

ลกูคา้ 

ธุรกิจบริการมีลกัษณะเฉพาะ 4 ประการท่ีท าใหแ้ตกต่างจากธุรกิจอ่ืน 

1.ไม่สามารถจบัตอ้งได ้คุณสมบติัของตลาดบริการ คือไม่มีลกัษณะทางกายภาพไม่สามารถจบัตอ้งไดเ้หมือนสินคา้

ประเภทอ่ืนลกูคา้จึงไม่สามารถมองเห็นหรือทดลองใชก่้อน 

2.ไม่สามารถแบ่งแยกได ้ธุรกิจบริการไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากผูใ้หบ้ริการไดต่้างจาก ธุรกิจท่ีผลิตและประกอบ
สินคา้เพ่ือจ าหน่ายการใหบ้ริการตอ้งใชเ้วลา และตอ้งกระท าภายในทนัทีเพ่ือท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ 

3. สามารถเปล่ียนแปลงได ้การบริการมีลกัษณะเฉพาะสามารถเปล่ียนแปลงไดง่้ายเน่ืองมาจากความเก่ียวขอ้งดา้น
อารมณ์เม่ือลกูคา้ไม่พอใจการใหบ้ริการสามารถเปล่ียนไปใชบ้ริการจากคู่แข่งขนัได ้

4. ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้การบริการไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ดเ้ม่ือธุรกิจน าเสนอการบริการใหก้บักลุ่มลูกคา้แลว้ตอ้ง
กระท าภายในทนัทีไม่สามารถเล่ือนไปใชใ้นเวลาอ่ืนได ้
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2.2 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2541) แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการประกอบ
ไปดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  คือ ส่ิงท่ีสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ ธุรกิจมีหนา้ท่ีมอบใหแ้ก่ลูกคา้ 
และลกูคา้จะไดรั้บผลประโยชนแ์ละรับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ ์โดยผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์
ท่ีจบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

2. ดา้นราคา (Price) คือ คุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบคุณค่าท่ีไดรั้บจากการบริการกบั
ราคาของบริการนั้น ถา้คุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บสูงกว่าราคาลกูคา้จะตดัสินใจซ้ือการก าหนดราคาการใหบ้ริการควรมี
ความเหมาะสมชดัเจนกบัระดบัการใหบ้ริการและง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีแตกต่าง 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบั สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละ
บริการใหแ้ก่ลกูคา้ ส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าคุณประโยชนข์องผลิตภณัฑบ์ริการท่ีน าเสนอ  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารไปยงักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะแจง้ข่าวสาร ชกัจูงให้เกิดทศันคติ พฤติกรรมการซ้ือการใชบ้ริการ และสร้างสายสัมพนัธ์ให้กบั
ธุรกิจกบัผูบ้ริโภค 

5. ดา้นบุคคล (People) คือ พนกังานซ่ึงธุรกิจตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจเพ่ือใหส้ามารถสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างแตกต่าง และเหนือกว่าคู่แข่งขันพนักงานต้องมีทัศนคติท่ีดี มีความคิดริเร่ิม มี
ความสามารถในการแกปั้ญหา ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้

6. ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence) คือ การน าเสนอให้เห็นลกัษณะทางกายภาพท่ีเสนอให้กบั
ลกูคา้อย่างเป็นรูปธรรม ส่ิงต่างๆ ภายในส านกังาน ไดแ้ก่การออกแบบวางผงัส านกังาน การจดัวางอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

7. ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการท างาน ดา้นการปฏิบติังานใน
ด้านบริการ ท่ีน าเสนอให้แก่ผูใ้ช้บริการเพ่ือมอบการบริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว ท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความ
ประทบัใจ 

2.3 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์2546) อา้งถึง (Schiffman and Kanuk, 2000)เพ่ือใหอ้งคก์รธุรกิจมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑบ์ริการใหส้อดคลอ้งและตรงกบั
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ความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนัยอ่มมี ทศันคติ ความตอ้งการ การด ารงชีวิต 
วฒันธรรม สังคมท่ีแตกต่างกนัองค์กรธุรกิจจึงตอ้งท าความเขา้ใจความแตกต่างของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และต้อง
สามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ีแตกต่างกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงใช้ค าถามเพ่ือค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคได้แก่ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบด้วย Who, What, Why, Who, When, Whereและ Howเพ่ือ
ค้นหาค าตอบ  7 ประการหรือ 7 Os ประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, 
Outlets และ Operations 

2.4 ทฤษฎกีารแบ่งส่วนตลาด 

การแบ่งส่วนตลาด (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา,2557) กระบวนการในการแบ่งตลาดโดยรวมออกเป็นส่วนย่อยๆ 
เรียกวา่ ตลาดยอ่ย โดยใชห้ลกัเกณฑบ์างประการ ซ่ึงจะช่วยใหกิ้จการสามมารถทราบถึงกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้และบริการท่ี
แตกต่างกนั ท าใหส้ามารถเลือกส่วนตลาดเป็นลกูคา้เป้าหมายของกิจการต่อไป 

การแบ่งส่วนตลาด (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์,2555)การแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างกนัหรือเป็นการจดักลุ่มลูกคา้
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเป็นกลุ่มโดยอาศยัเกณฑ์ต่างๆเช่น ดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นภูมิศาสตร์ ดา้นพฤติกรรม
ศาสตร์ ดา้นจิตวิทยา ดา้นเทคโนโลยี 
 
1. เกณฑ์ดา้นภูมิศาสตร์ การแบ่งส่วนตลาดตามภูมิศาสตร์เป็นการแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามลกัษณะทางดา้นภูมิศาสตร์ 
ไดแ้ก่ ภูมิภาค จงัหวดั เมือง ความหนาแน่นของประชากร สภาพภูมิอากาศ การแบ่งส่วนตลาดทางดา้นภูมิศาสตร์
ตอ้งสามารถวดัไดเ้ขา้ถึงไดง่้ายกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในภูมิภาคท่ีแตกต่างกนัยอ่มจะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่าง
กนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจาก ภูมิอากาศ ความเช่ือ วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 
 
2. เกณฑด์า้นประชากรศาสตร์ การแบ่งส่วนตลาดดา้นประชากรศาสตร์เป็นพ้ืนฐานการแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค ถูก
น ามาใชบ่้อยเน่ืองจากมีความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคสามารถวดัไดง่้าย ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้
เช้ือชาติ ศาสนา ขนาดของครอบครัว 
 
3. เกณฑด์า้นพฤติกรรมศาสตร์ การแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑด์า้นพฤติกรรมความรู้ ทศันคติ ของกลุ่มผูบ้ริโภค 
ไดแ้ก่ โอกาสในการซ้ือ สถานภาพของผูซ้ื้อ ผลประโยชน์ ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้และบริการ สถานภาพของความ
ซ่ือสัตยเ์กณฑด์า้นพฤติกรรมศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัย่อมส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ความตอ้งการจากการซ้ือผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีแตกต่างกนั 
 
4. เกณฑด์า้นจิตวิทยา การแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑด์า้นจิตวิทยานิยมใชเ้พ่ือท าความเขา้ใจผูบ้ริโภคใหม้ากยิ่งข้ึน 
วา่ท าไมกลุ่มลกูคา้จึงคิด รู้สึกและแสดงออกแบบนั้น ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
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ตลาดเป้าหมาย(ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์,2555) กลุ่มลกูคา้กลุ่มลกูคา้ท่ีเลือกมาเป็นเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดและน าเสนอส่วนผสมทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัคุณค่าหรือเป้าหมายในชีวิตของลกูคา้ ทรัพยากรและ
ศกัยภาพของธุรกิจ เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา,2557)  ธุรกิจตอ้งวางต าแหน่งเพ่ือท่ีจะไดน้ าเสนอบริการท่ี
ถกูตอ้งกบัความตอ้งการ และอยากใหล้กูคา้ไดรั้บรู้ถึงบริการและบริษทัวา่เป็นอยา่งไรเม่ือเปรียบกบัคู่แข่งขนั 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
สิปปวิชญว์งศสุ์วฒัน์ (2555)ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตแ์ละ

ลกัษณะการขบัข่ีโดยจ าแนกกลุ่มผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนต์รูปแบบใหม่และผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิมพบว่า 

พฤติกรรมการใชร้ถยนตท่ี์แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกซ้ือรูปแบบการประกนัภยัโดยกลุ่มลูกคา้ใหค้วามส าคญัมาก

ท่ีสุดไดแ้ก่ระยะทางการใชร้ถ 

ประพฤทธ์ิ นรรัตน ์(2548) ศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัพิษณุโลกในการท าประกนัภยั

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถยนตแ์ละศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริษทัประกนัภยัของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตอ าเภอ

เมืองจงัหวดัพิษณุโลกเพ่ือท าประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถยนต ์พบว่าปัจจยัส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการบริษทัประกนัภยัรถยนต์ โดยปัจจยัดา้นกระบวนการคือให้บริการท่ีรวดเร็วมีประสิทธิภาสามารถ

สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคมาก 

เบญจมาศ เชียรวิชยั (2553) ศึกษาปัจจยัดา้นการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัรถยนต์ประเภท 3 พบว่า

พฤติกรรมการซ้ือจะซ้ือเม่ือกรมธรรมใ์กลห้มดอายุและส่วนใหญ่จะซ้ือผ่านตวัแทนนายหนา้ ปัจจยัทางการตลาดท่ี

ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือดา้นผลิตภณัฑ ์

ประภาศิริถนดัช่าง (2550) ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องประชาชนในเขตอ าเภอเมือง

จงัหวดัพงังาเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องประชาชนในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั

พงังาจ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือประกนัภยัรถยนตจ์ากคนรู้จกัผูท่ี้มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือคือ เพ่ือน 

งามตา ดาวสุวรรณ ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกซ้ือผูเ้อาประประกันภัยรถยนต์ในจังหวดั
ปทุมธานีและศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ 4.เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัภัย พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในจงัหวดั
ปทุมธานีซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นนายหนา้ เหตุผลท่ีซ้ือเพราะประโยชนข์องการบริการเม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 
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3. วธิีการศึกษา 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดประชากรท่ีจะท าการศึกษา คือ ผูท่ี้ใชร้ถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนั่งใน
และใชบ้ริการประกนัภยัรถยนตอ์าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จดัท าวิจยัชิงพรรณนา โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ 
Krejcie and Morgan ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้เป็นขนาดท่ีจ าเป็นในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร มี
ความคลาดเคล่ือน ในระดบั 0.05 ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ 0.95 เก็บแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด จากตวัอย่างท่ี
อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยเลือกเก็บตวัอย่างจากพ้ืนท่ี ทีมีส านักงานขนส่งทางบกตั้งอยู่ จ  านวน 5 เขตพ้ืนท่ี 
ไดแ้ก่ บางขุนเทียน ตล่ิงชนั หนองจอก พระโขนง จตุจกัร การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติในคร้ังน้ีใชวิ้ธี 
Cluster Analysis ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
4.1 ผลการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ือง “การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนั่งในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
พฤติกรรมการเลือกซ้ือและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด” เป็นการศึกษาโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือแบ่งกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการประกนัภยัรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps   ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาโดยใชล้กัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัมี
รายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาทรถยนต์ท่ีใช้ ยี่ห้อโตโยตา้  อายุรถยนต์ท่ีใช้อยู่ระหว่าง 3-4 ปี ขนาด
เคร่ืองยนต ์1500-2000 cc ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมานของแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั
ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาด การใหบ้ริการ พนกังาน อยู่ในระดบั เห็น
ดว้ย ถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง จากการใชค้ าถามจากแบบสอบถามในการแบ่งกลุ่ม สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มขอแค่มี กลุ่มน้ีไม่ใส่ใจกบัรายละเอียดของประกนัภยัรถยนตท่ี์ใชแ้ค่มีประภยัถือว่าเพียงพอแลว้กลุ่มน้ี
ไม่ให้ความส าคญักบัช่ือเสียงของบริษทัประกนัภยัและความคุม้ครองท่ีจะไดรั้บจากการใชป้ระกนัภยัรถยนต ์ราคา
ประกนัภยัท่ีต ่าไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และไม่ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการตลาด ขั้นตอนและเง่ือนไข
การให้บริการระยะเวลาในการด าเนินงาน ไม่เน้นคุณภาพของอู่ซ่อมรถยนต์เม่ือเกิดอุบติัเหตุ และพนักงานของ
บริษทัประกนัภยัรถยนต์ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ ซ้ือประกนัเพราะว่าตอ้งใชร้ถ อีกทั้งยงัไม่สนใจกบัจ านวนสาขา
และสถานท่ีในการติดต่อกบับริษทัประกนัภยัรถยนต ์
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มความปลอดภยั กลุ่มน้ีใส่ใจรายละเอียดจากการซ้ือประกนัภยัรถยนตม์าก ให้ความส าคญักบัช่ือเสียง
ของบริษทัประกนัภยัรถยนต,์ เง่ือนไขความคุม้ครองท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือประกนัภยัรถยนต ์โดย ใหค้วามส าคญักบั
ความคุม้ครองบุคคลภายนอก ,ความคุม้ครองของรถคนัเอาประกนัท่ีสูงให้ความส าคญัดา้นราคาเบ้ียประกนัภยัท่ี
เหมาะสมกบัความคุม้ครอง,ราคาท่ีหลากหลายในแต่ละประเภทกรมธรรม์  คนกลุ่มน้ีไม่ให้ความส าคญัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดทางการโฆษณาทางโทรทศัน์ โฆษณาทางวิทยุ โฆษณาผ่านหนา้หนงัสือพิมพนิ์ตยสารและแผ่นป้าย
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บิลบอร์ด ไม่สนใจการจดัโปรโมชัน่ดา้นราคา และของช าร่วยท่ีจะไดรั้บจากการท าประกนัภยัรถยนต ์แต่กลบัค านึงถึง
จดหมายในการแจง้เตือนการต่ออายุกรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษทัประกนัภยัรถยนต ์กลุ่มน้ีให้ความสนใจเป็นพิเศษ
กบัทุกขั้นตอนการด าเนินงานของบริษทัประกนัภยัรถยนต ์ทั้งในเร่ืองของกระบวนการในการออกกรมธรรมร์ะยะเวลา
การด าเนินงานท่ีรวดเร็วและตรงตามเง่ือนไขรวมถึงการจ่ายค่าสินไหม และคุณภาพของการซ่อมรถยนตเ์ม่ือมีอุบติัเหตุ 
กลุ่มน้ีให้ความส าคญักบัพนกังานของบริษทัประกนัภยัรถยนต์ทั้งในเร่ืองของ มนุษยส์ัมพนัธ์ บุคลิกภาพการแต่งกาย 
ความเสมอภาคในการให้บริการ การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ความรู้ความช านาญเร่ืองประกนัภยัรถยนต์  ให้ความสนใจ
กบัตวัแทนรายยอ่ย สาขาและศูนยบ์ริการท่ีสามารถเดินทางติดต่อไดส้ะดวก แต่ไม่เห็นดว้ยกบัการซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ผา่นทางโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ต อีกทั้งคนกลุ่มน้ียงัค านึงถึงสถานท่ีสวยงามสะอาดเป็นระเบียบ สะดวกในการติดต่อ 
และมีส่ิงอ านวยความสะดวกระหวา่งรอใชบ้ริการของบริษทัประกนัภยัรถยนต ์
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มชอบลองของใหม่ใส่ใจรายละเอียด กลุ่มน้ีให้ความส าคญักบัช่ือเสียงบริษทัประกนัภยัรถยนต์รวมถึง
เง่ือนไขความคุม้ครองของกรมธรรม ์ จากการท าประกนัภยัรถยนต ์กลุ่มน้ีใหค้วามส าคญัดา้นราคามากกว่ากลุ่มอ่ืน 
ราคาเบ้ียประกนัภยัท่ีต ่า ราคาท่ีเหมาะสมกบัความคุม้ครอง และราคาท่ีหลากหลายของแต่ละรูปแบบกรมธรรมมี์ผล
ต่อการตดัสินใจ กลุ่มน้ีสนใจหาขอ้มลูเก่ียวกบัประกนัภยัรถยนตผ์า่นโฆษณาทางโทรทศัน ์โฆษณาทางวิทย ุโฆษณา
ผา่นหนา้หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร แผน่ป้ายบิลบอร์ด และจดหมายการแจง้เตือนการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั แต่ไม่
สนใจกบัของช าร่วยจากการท าประกนัภัยรถยนต์ กลุ่มน้ีใส่ใจทุกขั้นตอนการด าเนินงานของบริษทัประกันภัย
รถยนต ์รวมถึงระยะเวลาการด าเนินงาน การจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ีรวดเร็วตรงตามเง่ือนไข และคุณภาพการซ่อม
รถยนต์เม่ือเกิดอุบติัเหตุ กลุ่มน้ีค านึงถึงการให้บริการ บุคลิกภาพ การแต่งกาย ความรู้ความช านาญ การแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้ของพนกังานของบริษทัประกนัภยัรถยนต์ และให้ความสนใจมากกบัสถานท่ีในการเดินทางติดต่อกบั
บริษทัประกนัภยั และตวัแทนรายย่อยของบริษทัประกนัภยัรถยนต ์คนกลุ่มน้ีกลา้ท่ีจะทดลองซ้ือประกนัภยัรถยนต ์
ผ่านทางโทรศพัท ์และระบบอินเตอร์เน็ต แตกต่างจาก กลุ่มท่ี 2 “กลุ่มความปลอดภยั” อีกทั้งยงัใหค้วามส าคญัเป็น
พิเศษกบั สถานท่ีติดต่อท่ีเดินทางไดส้ะดวก มีความสะอาดความเป็นระเบียบ สวยงามและมีส่ิงอ านวยความสะดวก
ระหวา่งรอในการติดต่อกบับริษทัประกนัภยัรถยนต ์
 
4.2 อภิปรายผล 
 
จากการสรุปผลการศึกษา“การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยใชพ้ฤติกรรมการใชร้ถและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด” ท าใหผู้วิ้จยัไดค้น้พบประเดน็ส าคญัดงัน้ี 

จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คนกลุ่มเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย อายุรถยนตท่ี์ใชอ้ยูใ่นช่วง 3-4 ปีใชร้ถยนตใ์นการ
เดินทางระยะทาง 31-60 กิโลเมตรต่อวนัแตกต่างกบังานวิจยัของ (สิปปวิชญ ์วงศสุ์วฒัน์ ,2555) ท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุรถยนต์ท่ีใช้อยู่ในช่วง5-7 ปี ใช้รถยนต์ในการเดินทางระยะทาง 51-100 กิโลเมตรต่อวนั
สอดคลอ้งกนัท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชร้ถยนตย์ี่หอ้โตโยตา้ 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคได ้3 กลุ่ม น ามาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบั
ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มดงัน้ี  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มขอแค่มี ควรใชก้ลยทุธ์ 4 P และเนน้ความสะดวกสบายในการซ้ือและราคาท่ีหลากหลายดา้นผลิตภณัฑ์

บริษัทต้องพฒันาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของกลุ่มผูบ้ริโภคด้านราคากรมธรรม์

ประกนัภยัตอ้งมีให้เลือกหลากหลายเหมาะสมกบัความคุม้ครองและราคาท่ีไม่สูงสามารถแข่งขนัในตลาดไดด้า้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย บริษทัตอ้งสร้างความสะดวกสบายในการติดต่อซ้ือกรมธรรมแ์ละช าระเงินเพ่ือให้ง่ายต่อ

การตดัสินใจซ้ือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ใชก้ารโฆษณาทางโทรทศันโ์ดยการออกแบบโฆษณาท่ีใหผู้บ้ริโภครับรู้

ประโยชนจ์ากการท าประกนัภยัรถยนต ์

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มความปลอดภยั ใชก้ลยุทธ์ 7Ps และเนน้การบริการท่ีตรงกบัเง่ือนไขและเนน้ความรู้ความช านาญของ

พนักงานด้านผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับคนกลุ่มน้ีต้องมีความคุ้มครองท่ีสูงด้านราคา ราคาของ

กรมธรรมมี์ให้เลือกแตกต่างกนั เหมาะสมกบัความคุม้ครอง ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเนน้เร่ืองสถานท่ีตั้งของ

ส านกังานตอ้งสามารถเดินทางติดต่อไดส้ะดวก มีสาขาและศูนยใ์ห้บริการทัว่ประเทศ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

กลุ่มน้ีใชก้ารส่งเสริมการตลาดร่วมกบัสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนต์  การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อย่างต่อเน่ือง 

จดหมายแจง้เตือนการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัดา้นบุคคลากร ตอ้งมีการคดัเลือกคดัสรรพนักงานเป็นอย่างดี 

บุคลิกภาพดีมีความรู้ความช านาญเร่ืองการประกนัภยัรถยนต ์ ดา้ยกายภาพ การตกแต่งส านกังานตอ้งมีความสวยงาม

เป็นระเบียบสะอาด ดูน่าเช่ือถือและมีส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ระหวา่งรอ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ การ

ใหบ้ริการตอ้งถกูตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรม และตรงกบัเง่ือนไข  

กลุ่มท่ี 3 ชอบลองของใหม่ใสใจรายละเอียด ใชก้ลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกนั (IMC) บริษทั

ตอ้งสร้างสรรค์งานโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ทั้ ง โทรทศัน์ วิทยุ  นิตยสาร ผ่านแผ่นป้ายบิลบอร์ด เป็นผูส้นับสนุน

รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนต ์การขายโดยใชพ้นกังาน บริษทัสอบถามปัญหาจากการรับบริการหรือน าเสนอรูปแบบ

กรมธรรมโ์ดยใชก้ารส่ือสารระหวา่งบุคคลเพ่ือใหไ้ดย้อดขายและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มลูกคา้ช่องทางการ

จดัจ าหน่ายส าหรับคนกลุ่มน้ีตอ้งสร้างความสะดวกสบายและมีการส่งเสริมการขาย และการใหสิ้ทธิพิเศษร่วมดว้ย 

เช่น การลดราคา การใชโ้ปรโมชัน่ของแถม เม่ือซ้ือประกนัภยัรถยนต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตระบบโทรศพัท์การ

ประชาสัมพนัธ์ บริษทัตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี เช่น เป็นการใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยัรถยนตผ์า่นหนา้

เวบ็ไซต ์ผา่นรายการโทรทศัน ์หรือคอลมันใ์หค้วามรู้เบ้ืองตน้ในการใชร้ถยนตใ์นนิตยสารผูห้ญิง 
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5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

 

1. ควรท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดแบบประสมประสาน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าค
สมคัรใจ 

 2. ควรท าการศึกษาเร่ืองเปรียบเทียบ กระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการของบริษทัประกนัภยัรถยนต์
เม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 

3. ควรท าการศึกษาเร่ืองปัจจยับุคลากรของบริษทัประกันภยัรถยนต์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภัย
รถยนตภ์าคสมคัรใจ 

4. ควรท าการศึกษาผูใ้ชบ้ริการประกนัภยัรถยนต ์โดยเจาะจงประเภทการใชบ้ริการ ของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล
ท่ีชดัเจนเป็นแนวทาง ในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

5. ควรท าการศึกษาเร่ืองปัญหาท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการประกนักนัภยัรถยนต ์เพ่ือเป็นขอ้มลูใหก้บับริษทัประกนัภยั

พฒันา แกไ้ข ปรับปรุงการใหบ้ริการ ใหมี้คุณภาพมากข้ึน 
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การวเิคราะห์องค์ประกอบของความส าคญัด้านส่วนประสมทางการตลาดเพือ่น ามาใช้
ในการพจิารณาเลอืกซ้ือสบู่ก้อนสมุนไพร 

The Analysis of How Important Marketing mix to Consider on Buying Herbal soap. 
ถ ลิว่ลกัษณ์ ¹ และ อศัวณิ ปสุธรรม ² 

Paporn Liuluck and Assawin Pasutham 

บทคดัย่อ 

 งานช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร,ศึกษา
ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของสบู่กอ้นสมุนไพร และวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีสามารถใช้ในการ
ประเมินระดบัความส าคญัของการพิจารณาเลือกซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพร จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 ตวัอย่าง พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างเนน้ความสะดวกในการหาซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ โดยหาขอ้มูล ประโยชน์ และตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
และใชเ้อง รับรู้สรรพคุณของสบู่กอ้นสมุนไพรจากเพ่ือนและคนรู้จกั ดา้นส่วนประสมทางการตลาดใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ  มีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย., GMP, ฉลากเขียว ฯลฯ, ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณ, สถานท่ี
จดัจ าหน่ายสะดวกในการเดินทาง และ การแจกสินคา้ตวัอย่างให้ลูกคา้ทดลองใช ้ซ่ึงจากการวิเคราะห์ปัจจยัสามารถ
แบ่งกลุ่มจากค าถามท่ีใชใ้นการประเมินความส าคญัทั้งหมดออกเป็น 6 กลุ่ม คือ การใชส่ื้อโฆษณา, การจดัโปรโมชัน่, 
คุณสมบติัผลิตภณัฑ,์ ความสะดวก คุม้ค่า, บรรจุภณัฑแ์ละการซ้ือออนไลน ์มาตรฐานผลิตภณัฑ ์ 
 

ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, สบู่ก้อนสมนุไพร 

Abstract 
The purpose of this research is to study the behavior of the herbal soap customer in Bangkok ,study the 
importance of the marketing mix of herbal soap and create analyze of importance to buy the herbal soap. This 
study collected data from 200 samples. The results revealed that the samples have convenient to shop in mall, find 
the information and decided to buy from themselves, recognize the benefits of herbal soap from friends, 
acquaintances and focus on the marketing mix. There are most important that it has been certified as FDA, GMP, 
Green label, etc., the prices are reasonable compared to the quantity, the place is convenient to travel and have 
sample product for the customer. The analysis of the factors from questions can be divided into 6 groups: The 
advertising media, Promotion, The product specification, The convenience and value, Packaging, E-commerce 
and Product standard  
Keywords: marketing mix, herbal soap 
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1. บทน า 
 

     ปัจจุบันกลุ่มสบู่สมุนไพรมีการเติบโตข้ึนมีมูลค่าตลาดถึง 1,600 ลา้นบาท ( Marketeer, 23 กรกฎาคม 2557) 
ดงันั้นจึงเป็นกลุ่มตลาดท่ีน่าจบัตามอง เน่ืองจากปัจุบนัประชากรโลกให้ความส าคญักบัสินคา้ท่ีท ามาจากธรรมชาติ 

โดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรซ่ึงประเทศไทยเองเป็นประเทศท่ีมีสมุนไพรท่ีโดดเด่นหลากหลายชนิด ท าให้สินคา้ดา้น

สมุนไพรไทยนั้นไดรั้บการยอมรับและน ามาเพ่ิมมูลค่าใหสิ้นคา้ไดม้ากข้ึน ผูบ้ริโภคสบู่จากกลุ่มต่างๆ หนัมานิยมใช้

มากข้ึน แต่สบู่จดัเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปไม่ยึดติดกบัตราสินคา้มากนกั เน่ืองจากสามารถใชท้ดแทนกนัได้

อยา่งสมบูรณ์ การท่ีสินคา้สบู่มีผูผ้ลิตมากรายประกอบกบัตน้ทุนการผลิตไม่สูงมาก จึงเป็นช่องทางใหผู้ผ้ลิตรายใหม่

สามารถเขา้สู่ตลาดไดง่้ายและมีการแข่งขนัในตลาดค่อนขา้งรุนแรง ผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้มาในธุรกิจน้ีควรศึกษา

ขอ้มลูตลาดและความตอ้งการของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะและศกัยภาพของตลาดและโอกาส

การลงทุนเพ่ือให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างราบร่ืนภายใตก้ารแข่งขนัท่ีรุนแรงน้ี (กรมการคา้ภายใน,รอบรู้เร่ืองสบู่ : 

ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดคู่กาย) 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดของสบู่กอ้นสมุนไพร 

3. เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีสามารถใช้ในการประเมินระดบัความส าคญัของการพิจารณาเลือกซ้ือสบู่กอ้น

สมุนไพร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมการซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือใหท้ราบถึงส่วนประสมทางการตลาดของสบู่กอ้นสมุนไพร  

3. เพ่ือใหท้ราบถึงองคป์ระกอบยอ่ยของระดบัความส าคญัของการพิจารณาเลือกซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพรในดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิสบู่สมุนไพร 

     (นายสรรคช์ยั เตียวประเสริฐกุล, 2557) กล่าวว่า สบู่สมุนไพรตลาดเติบโตสูงสุด และเทรนด์ผูบ้ริโภคหนัมาใช้

สินคา้สมุนไพรวาดเป้า 5 ปีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมเป็น 16% จากปัจจุบนัมีไม่ถึง 5% ขณะท่ีตลาดรวมสบู่หม่ืนลา้นก าลงั
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ซ้ือชะลอตัวโตแค่ 1% ตลาดสบู่ก้อนได้รับผลกระทบมาก มูลค่าลดลง 3% แต่สบู่เหลวมีการเติบโตในอตัรา 

5% ส าหรับตลาดสบู่ในปัจจุบนัแบ่งสบู่กอ้นสดัส่วน 50% และสบู่เหลว 50%  

     (บณัฑิต ลีเลิศพนัธ์ุ, 2551) กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ดอกบวัคู่ จ  ากดั บอกว่าดว้ยสาเหตุหลกัๆ คือ ยอดขายของ

ดอกบวัคู่มาจากต่างจงัหวดั 60% ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑลคิดเป็น 40% หมายความว่า ผูบ้ริโภคต่างจงัหวดัส่วน

ใหญ่นิยมใชส้บู่กอ้นมากกว่าสบู่เหลว เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมดั้งเดิมท่ีคุน้เคย อีกทั้งมีราคาถูกกว่า และใชไ้ดน้าน

กว่านอกจากน้ีตลาดสบู่เหลวยงัมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงดว้ยงบการตลาดมหาศาลระหว่างแบรนดต่์างประเทศ

ดว้ยกนัเองโดยเฉพาะในเซ็กเมนตส์บู่เพ่ือความงาม  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกนักระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภค 

     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541:82) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือไวว้่า ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ เป็นล าดบั

ขั้นตอนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะตอ้งใหค้วามส าคญั เน่ืองจากมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของ
ผูซ้ื้อ และส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 

2. การคน้หาขอ้มลู (Information search) 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternative) 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) 
5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) 

     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) กล่วว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา การ

คิด การซ้ือ การใช ้การประเมินผลในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของ

เขา หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกับการคิด ประสบการณ์การซ้ือสินค้าและบริการ ค าถามท่ีใช้เพ่ือค้นหาลกัษณะ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเหมาะสม คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ 

How? 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

     (ปิติวฒัน ์สะสม, 2553 อา้งอิง Kotler Philip 2003:16) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดไวด้งัน้ี 
1) ผลิตภณัฑ ์(Product) 
     ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีตอ้งการน าเสนอต่อตลาดเพ่ือสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการ ผลิตภณัฑ์

ประกอบไปดว้ยสินคา้ท่ีเป็นรูปธรรม บริการ ประสบการณ์ เหตุการณ์บุคคล สถานท่ี ทรัพยสิ์น องคก์ร สารสนเทศ 

และความคิด ระดบัผลิตภณัฑ ์แต่ละระดบัช่วยเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่ลกูคา้มากยิ่งข้ึนเรียกวา่ ระดบัชั้นคุณค่าลกูคา้มีทั้งส้ิน 

5 ระดบั คือ ประโยชนห์ลกั, ผลิตภณัฑพ้ื์นฐาน, ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั, ผลิตภณัฑเ์สริม, ผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปได ้ 
2) ราคา (Price) 
     ราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีบริษทัจะส่ือไปยงัตลาดถึงคุณค่าของ

ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ไดอี้กดว้ย 

http://empoto.com/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-construction-process-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
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3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
     ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง กระบวนการท่ีจะท าให้สินคา้และบริการถึงมือผูบ้ริโภคอย่างเหมาะสม ช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด 
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
     การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ 

เคร่ืองมือส่งเสริมท่ีส าคญั คือ การโฆษณา การใชพ้นกังานขายการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์และการให้

ข่าวสาร และการตลาดทางตรง 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

     (อ านาจ เต็งสุวรรณ์ , 2556) ได้ท าการศึกษา การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าท่ีท าจาก

สมุนไพร ของประชากรวยัเกษียณอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือมีดงัน้ี ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นรายได  ้ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดในดา้น ผลิตภณัฑ ์

ราคาและช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมไดแ้ก่ แหล่งในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ และผูมี้อิทธิพล
ต่อการซ้ือ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์ าความสะอาดผิวหนา้ท่ีท าจากสมุนไพร 

     (ยศสวดี อยู่สนิท, 2554) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ ารุงผิวหน้า

โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั

กบัผลิตภณัฑท่ี์มีการรับรองมาตราฐานจากองคก์รอาหารและยา ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ หาซ้ือไดท่ี้ร้านคา้เพ่ือ

สุขภาพ ร้านขายยา โรงพยาบาล และมีการส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด  คือ 

ผลิตภณัฑ ์ลา้งหนา้/ท าความสะอาดผิว เหตุผลในการซ้ือ คือความปลอดภยัจากสารเคมี และเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือเอง
มากท่ีสุด 

     (จงรัก ชินเกลา้ก าจรม, 2554) ไดท้ าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพร

ชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ ยกเวน้ การส่งเสริมการตลาดไม่มี
ความสมัพนัธ์ กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ  

     (ปริตภา รุ่งเรืองกุล, 2549) ไดท้ าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางสมุนไพรไทยของ
ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่ใชเ้คร่ืองส าอางสมุนไพรไทยยี่หอ้อ่ืน ๆ เช่น เบสเฮิร์บ มาดามเฮง ส่ิง
ซ้ือ คือ ผลิตภณัฑส์ าหรับการอาบน ้า ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง โดยซ้ือจากหา้งสรรพสินคา้/ร้านคา้ปลีกขนาด
ใหญ่ ซ้ือเพราะเป็นผลิตภณัฑท่ี์มาจากธรรมชาติ ดา้นผลิตภณัฑ์ส าคญัมากท่ีสุด คือ ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา คือ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ดา้นการจดัจ าหน่าย คือ สามารถหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด คือ พนกังานใหค้ าแนะน าวิธีการใชผ้ลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน  
     (สุรัตน์ ขอแนบกลาง, 2549) ไดท้ าการศึกษา การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางยี่ห้อพลสัไวท์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางยี่ห้อพลสัไวท์ในด้านส่วนประสมทาง
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การตลาดในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั  

 

3. วธิีการศึกษา  
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
     ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณ์ซ้ือ หรือ

ใชส้บู่กอ้นสมุนไพรมาก่อน ดว้ยจากขอ้จ ากดัดา้นเวลาและงบประมาณ จึงกลุ่มตวัอยา่งจึงมี 200 คน 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใช ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

     ส่วนที่ 1 สอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมการซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม โดยเป็นค าถาม

แบบปลายปิด และเปิดจ านวน  13  ขอ้ 

     ส่วนที่ 2 สอบถามข้อมูลเก่ียวกับด้านส่วนประสมทางการตลาดเป็นแบบสอบถามมาตรวดัแบบไลเคิร์ต (Likert 

Scale) ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ ส าคญัอยา่งยิ่ง ส าคญัมาก ส าคญัปานกลาง ส าคญันอ้ย ไม่ส าคญัอยา่งยิ่ง จ านวน 22 ขอ้ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยน าแบบสอบถาม ลงตามพ้ืนท่ีท่ีไดร้ะบุไว ้และ

สอบถามก่อนว่าเคยมีประสบการณ์ใช้ หรือซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพรมาก่อนหรือไม่ เพ่ือคดัเฉพาะผูท่ี้เคยใช้หรือซ้ือ

เท่านั้น เพ่ือใหต้รงกบัจุดประสงคก์ารท าวิจยัและขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตวัเอง จ านวน 200 ชุด  

     ขั้นที่ 1 ใชวิ้ธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เขตในกรุงเทพมหานคร โดยผูศึ้กษาไดท้ าการสุ่มเลือก
พ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 พ้ืนท่ีมาอย่างละ 1 เขตเพ่ือเป็นตวัแทนของประชากรทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ย
เขตต่างๆดงัน้ี 

 ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 6W+1H 
ประกอบดว้ย 

- ยีห่อ้ท่ีซ้ือ (what)         - ผูท่ี้ซ้ือ (who) 
- ช่วงเวลาท่ีซ้ือ(when)   - ผูท่ี้แนะน า (whom) 

- สถานท่ีซ้ือ (where)     - วธีิการซ้ือ (How) 
- เหตุผลท่ีซ้ือ (why) 

  
  

ระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทาง
การตลาด 

คอนเซปตท่ี์สนใจศึกษา องคป์ระกอบท่ี 1 

องคป์ระกอบท่ี 2 

องคป์ระกอบท่ี 3 

... 
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กลุ่มกรุงเทพกลาง  ไดแ้ก่ เขตหว้ยขวาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ  ไดแ้ก่ เขตจตุจกัร 
กลุ่มกรุงเทพใต ้     ไดแ้ก่ เขตสาทร       กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก  ไดแ้ก่ เขตบางกะปิ   
กลุ่มกรุงธนเหนือ     ไดแ้ก่ เขตคลองสาน กลุ่มกรุงธนใต ้        ไดแ้ก่ เขตบางแค 
     ขั้นที่ 2 ใชวิ้ธีการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) เพ่ือใหไ้ดส้ดัส่วนท่ีเท่ากนัของจ านวนตวัอยา่งท่ีจะเกบ็ขอ้มูล 
ท่ีเลือกไวใ้นขั้นท่ี 1 ในแต่ละเขตๆละ 33-34 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินเท่ากบั 200 คน  

การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

     การวิเคราะห์ขอ้มลูผูว้ิจยัจะน าเสนอขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

     วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรตัวอย่าง และพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยใช้การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency Distribution) น าเสนอขอ้มลูดว้ยตารางแสดงจ านวน และร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือหรือใชใ้นดา้นส่วนประสมทางการตลาด  

     วิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือหรือใชส้บู่กอ้นสมุนไพรโดยใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ในส่วนของผลิตภณัฑ ์

(Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการตลาด(Promotion) โดยใช้มาตราวดัแบบประเมินค่าระดบั

ความส าคญัแต่ละปัจจยั ตามแนวคิดของไลเคิร์ต (Likert Scale)  

การวเิคราะห์โดยใช้สถิตอินุมาน  
     การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน  เพ่ือใช้ตรวจสอบความสัมพนัธ์ท่ีมีระหว่างกนัในกลุ่มตวัแปรทั้งหมด และ
พยายามอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีพบโดยสมมติให้ตวัแปรเหล่านั้นมีองค์ประกอบพ้ืนฐานบางอย่างร่วมกนั (Factor 
Analysis) เป็นเทคนิคท่ีไม่ก าหนดให้ต้องมีตัวแปรต้นหรือตัวแปรตาม แต่เป็นเทคนิคท่ีน าตัวแปรทั้ งหมดมา
วิเคราะห์พร้อมๆกนั  

1. การก าหนดวิธีการแยกปัจจยั โดยใชว้ิธี Principal Components Analysis  
2. การเลือกจ านวนปัจจยั โดยพิจารณาจาก 3 เกณฑต่์อไปน้ี  

     - Latent Root Criterion: ปัจจัยแต่ละตัวจะต้องอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้ งหมดได้มากกว่าความ
แปรปรวนของตวัแปรเดิม 1 ตวั ซ่ึงมีค่ามากวา่ 1  
     Cumulative Percentage of Variance : ปัจจยัทั้งหมดท่ีจะน ามาใช้ร่วมกนัจะตอ้งอธิบายไดอ้ย่างน้อย 60% ของ
ความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมด  
     - Scree Test Criterion: ปัจจัยท่ีใช้จะต้องสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้ งหมดได้ในปริมาณ
มากกวา่เม่ือเทียบกบัปัจจยัท่ีจะไม่น ามาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดั  
     3.   การตีความภายหลงัจากการก าหนดปัจจยัท่ีตอ้งการใช้ไดแ้ลว้ ต้องสั่งหมุนแกนของสมการเส้นตรงหรือ 
ปัจจยัดว้ยวิธี Varimax เพ่ือให้ไดส้มการเส้นตรงหรือ ปัจจยัข้ึนมาใหม่ท่ีท าให้ตวัแปรแต่ละตวัสัมพนัธ์ (Loading) 
กบั ปัจจยัเพียงตวัเดียว (Loading ควรมีค่ามากกวา่ 0.50)  
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4. ผลการศึกษา และอภิปราย 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีรายได้
ต่อเดือนระหวา่ง 15,001-30,000 บาท การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  
พฤตกิรรมการซ้ือสบู่ก้อนสมุนไพร 
     ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชส้บู่กอ้นสมุนไพรตรานกแกว้เป็นประจ าโดยซ้ือจากหา้งสรรพสินคา้ ความถ่ีใน

การซ้ือประมาณ1-3 เดือนต่อคร้ัง ซ้ือตามสรรพคุณท่ีระบุไว ้มีจุดประสงคเ์พ่ือน ามาใชเ้อง บุคคลท่ีมีผลต่อการซ้ือคือ

ตวัเอง และไดรั้บรู้ขอ้มลูของสบู่กอ้นสมุนไพรจากเพ่ือนหรือคนรู้จกั 

ระดบัความส าคญัของการตดัสินใจซ้ือหรือใชส้บู่กอ้นสมุนไพรในดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 4P 
 

ความส าคญัสูงสุด 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ มีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย., GMP, ฉลากเขียว ฯลฯ (ค่าเฉล่ีย 3.94) 

ปัจจยัดา้นราคา ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณ(ค่าเฉล่ีย 3.90) 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวกในการเดินทาง(ค่าเฉล่ีย 4.07) 

ปัจจยัดา้นช่องทางการส่งเสริมการตลาด การแจกสินคา้ตวัอยา่งใหล้กูคา้ทดลองใช(้ค่าเฉล่ีย 3.81) 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินความส าคญัของการพิจารณาเลือกซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพรดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด เพ่ือจดักลุ่ม ปัจจยัการประเมินความพึงพอใจข้ึนมาใหม่ ดว้ยวิธี Factor Analysis และไดก้ าหนดช่ือใหก้ลุ่ม

ท่ีแบ่งไดท้ั้งหมด 6 ปัจจยั ดงัน้ี 

ปัจจยั 1 ช่ือ การใชส่ื้อโฆษณา ปัจจยั 4 ช่ือ ความสะดวก คุม้ค่า 

ปัจจยั 2 ช่ือ การจดัโปรโมชัน่ ปัจจยั 5 ช่ือ บรรจุภณัฑ ์

ปัจจยั 3 ช่ือ คุณสมบติัผลิตภณัฑ ์ ปัจจยั 6 ช่ือ การซ้ือออนไลน ์มาตรฐานผลิตภณัฑ ์  

 

อภิปรายผล 

     จากการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสบู่ก้อนสมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่ซ้ือจากห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อ านาจ เต็งสุวรรณ์ 

(2556) และ ปริตภา รุ่งเรืองกลุ (2549) มีความถ่ีในการซ้ือประมาณ 1-3 เดือนต่อคร้ัง โดยซ้ือตามสรรพคุณท่ีระบุไว ้

และมีจุดประสงค์เพ่ือน ามาใชเ้อง บุคคลท่ีมีผลต่อการซ้ือคือ ตวัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ(อ านาจ เต็ง

สุวรรณ์ , 2556) และ (ยศสวดี อยูส่นิท, 2554) และไดรั้บรู้ขอ้มลูของสบู่กอ้นสมุนไพรจากเพ่ือนหรือคนรู้จกั  
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ด้านส่วนประสมทางการตลาด  

     ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่าใหค้วามส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑอ์นัดบัแรกคือการมีการรับรองมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

(อ านาจ เต็งสุวรรณ์, 2556) ในเร่ืองสินคา้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน และ(ยศสวดี  อยู่สนิท, 2554) ในเร่ืองผลิตภณัฑ์

จ าเป็นตอ้งมีการรับรองมาตราฐาน แสดงใหเ้ห็นว่าใหค้วามส าคญักบัเร่ืองคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภยัและการ

รับรองคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 

     ดา้นราคา พบว่าใหค้วามส าคญัต่อดา้นราคา อนัดบัแรก คือ ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณ แสดงให้

เห็นว่าให้ความส าคญักบัเร่ืองความเหมาะสมของของปริมาณซ่ึงถา้เทียบกบัราคาตอ้งมีความคุม้ค่า ไม่ถูกหรือ ไม่

แพงเกินไป  

     ดา้นการจดัจ าหน่าย พบว่าใหค้วามส าคญัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อนัดบัแรกคือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวก

ในการเดินทาง แสดงให้เห็นว่า ให้ความส าคญักับความสะดวกสบายในการเดินทางซ่ึง อาจอยู่ใกลบ้า้น หรือท่ี

ท างาน 

     ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าใหค้วามส าคญัดา้นช่องทางการส่งเสริมการตลาด อนัดบัแรกคือ การแจกสินคา้

ตวัอยา่งใหล้กูคา้ทดลองใช ้ 

กลุ่มค าถามท่ีมีปัจจยัร่วมกนัได ้ 6 ปัจจยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

     ปัจจยั 1 การใช้ส่ือโฆษณา ประกอบด้วย การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ อย่างต่อเน่ืองในแผ่นพับ นิตยสาร และ

หนงัสือพิมพ ์มีการออกบูธจ าหน่ายสินคา้ตามงานแสดงสินคา้ หรืออีเวนทต่์างๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ จูงใจใหเ้กิดการ

ตดัสินใจซ้ือ 

     ปัจจยั 2 การจดัโปรโมชัน่ ประกอบดว้ย มีพนกังานขายให้ค าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้ การจดัสินคา้เป็นเซ็ตราคา

พิเศษตามเทศกาลต่างๆ การแจกสินคา้ตวัอยา่งใหล้กูคา้ทดลองใช ้การโฆษณาผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต  

     ปัจจยั 3 คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ ประกอบดว้ย ผลท่ีไดจ้ากการใช้สบู่ก้อนสมุนไพร ความหลากหลายของส่วน

สมุนไพรท่ีผสมในสบู่กอ้นสมุนไพร ความนิยมของตวัสมุนไพรท่ีอยู่ในสบู่กอ้นสมุนไพร ตราสินคา้ของสบู่กอ้น

สมุนไพร มีฉลากแจง้รายละเอียดสินคา้ และช่ือท่ีอยูผู่ผ้ลิตชดัเจน  
     ปัจจยั 4 ความสะดวก คุม้ค่า ประกอบดว้ย ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณ ราคามีความเหมาะสมกบั
คุณภาพ การติดราคาของสินคา้อยา่งชดัเจน ความหลากหลายของราคา สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวกในการเดินทาง  
     ปัจจยั 5 บรรจุภณัฑ์ ประกอบดว้ย บรรจุภณัฑ์ท่ีทนัสมยั บรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส่วน สินคา้ดี 

บรรจุภณัฑท่ี์ทนัสมยั สวยงาม ก็เป็นส่วนท่ีท าใหล้กูคา้ตดัสินใจได ้และช่วยใหเ้กิดความจดจ าแก่ลูกคา้ ช่วยสร้างมูล

คา้เพ่ิมใหก้บัตวัสินคา้  

     ปัจจยั 6 การซ้ือออนไลน์ มาตรฐานผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย สั่งซ้ือไดท้างอินเตอร์เน็ต, โซเซียลเน็ตเวิร์คต่างๆ 

ส่วนการรับรองมาตรฐาน และ การซ้ือผ่านทางอินเตอร์เน็ตท าให้ลูกค้าไดรั้บความสะดวก ไม่เสียเวลาในการ

เดินทาง สามารถเปรียบเทียบสินคา้ไดห้ลายหลายเวบ็และมีสินคา้หลากหลายใหเ้ลือก ดา้นมาตรฐานผลิตภณัฑ ์สร้าง

ความมัน่ใจใหก้บัสินคา้ ผูบ้ริโภคยอมรับ และช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

     พบว่าพฤติกรรมการซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเนน้ความสะดวกในการหาซ้ือ
สินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ และซ้ือไม่บ่อย โดยหาขอ้มลูประโยชน ์และรับรู้สรรพคุณของสบู่กอ้นสมุนไพรจากเพ่ือน
และคนรู้จกั แต่จะเป็นคนตดัสินใจในการเลือกซ้ือเอง และน ามาใชเ้องเป็นส่วนมาก ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากสุดในแต่ละด้าน คือ  มีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย., GMP, ฉลากเขียว ฯลฯ, ราคามีความ
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณ, สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวกในการเดินทาง และ การแจกสินคา้ตวัอย่างให้ลูกค้า
ทดลองใช ้เม่ือพิจารณาดูในเร่ืองการวิเคราะห์หาตวัแปรท่ีใชว้ดัระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือ
น ามาใช้ในการพิจารณาเลือกซ้ือสบู่กอ้นสมุนไพร พบว่าตวัแปรทั้ง 6 ตวัแปรนั้น คือ การใชส่ื้อโฆษณา, การจดั
โปรโมชัน่, คุณสมบติัผลิตภณัฑ,์ ความสะดวก คุม้ค่า, บรรจุภณัฑ ์และการซ้ือออนไลน ์มาตรฐานผลิตภณัฑ ์

 
ข้อเสนอแนะในการวจิยั 

     ผูผ้ลิตควรใหค้วามส าคญัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ และผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพออกสู่

ตลาด เพ่ือใหเ้ป็นการประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะ บอกต่อ หรือปากต่อปาก จะท าใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดดี้ การใหข้อ้มูล

หรือคุณสมบติัต่างๆท่ีมีประโยชน์ในสบู่สมุนไพรไปกบัตวัสินคา้เอง และควรให้ความส าคญัในดา้นเร่ืองคุณภาพ

มาตรฐาน ความปลอดภยัและการรับรองคุณภาพของผลิตภณัฑ์ เป็นพิเศษ  เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ สร้างความ

ไวว้างใจต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ดา้นราคา การก าหนดราคาตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ จึงควรให้

ความส าคญัเก่ียวกับการค านวณปริมาณ และราคาให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เพ่ือให้

ผูบ้ริโภครู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไปมากท่ีสุด สถานท่ีจดัจ าหน่ายนอกจากควรสะดวกในการเดินทางแลว้ อาจจะตอ้ง

เป็นจุดท่ี เป็นท่ีสังเกตได้ชัด มีท่ีจอดรถ เป็นแหล่งท่ีผู ้คนพลุกพล่าน ควรให้อยู่ในแหล่งท่ีมีจุดดึงดูด เช่น 

หา้งสรรพสินคา้ รวมถึงควรแจกสินคา้ตวัอย่างในในช่วงท่ีมีการออกสินคา้ใหม่ หรือแถมไปพร้อมกบัการซ้ือสินคา้

ท่ีมีอยูเ่พ่ือเแสดงใหเ้ห็นประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์จุดประสงคเ์พ่ือกลบัมาซ้ืออีกในภายหลงั เและเป็นการกระตุน้ให้

กลุ่มเป้าหมายเปล่ียนมาใชผ้ลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสินคา้เอง ท่ีกล่าวมาน้ีท าใหท้ราบถึงลกัษณะและศกัยภาพของตลาด

และความตอ้งการดา้นต่างๆของผูบ้ริภาค สามารถน ามาปรับใช ้พฒันาปรับปรุงคุณภาพสินคา้ ให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลิตภณัฑ์ให้ไดม้าตรฐานท่ีดีข้ึน สร้างความหลากหลาย และแตกต่างจาก

คู่แข่ง เพ่ิมโอกาสในการแข่งขนั ช่วยรักษาฐานลกูคา้เดิม และขยายฐานลกูคา้ใหม่ในอนาคตไดดี้ยิ่งข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 

     ผูท่ี้สนใจศึกษาควรก าหนดขอบเขตการศึกษาท่ีกวา้งมากข้ึน เช่น ดา้นทศันคติ แรงจูงใจ รวมทั้งท าการศึกษากบั

กลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีอ่ืนในปริมณฑลและเมืองใหญ่อ่ืนๆ หรือจงัหวดัต่างๆ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ท่ีกวา้ง 

และครอบคลุมทุกส่วนมากข้ึน และเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอย่างให้มากข้ึน เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย ซ่ึงผลท่ีได้

สามารถน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการวางกลยุทธ์ทางการผลิตและการตลาด เพ่ือเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค

มากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1617  
 

 

บรรณานุกรม 
 
จงรัก ชินเกลา้ก าจร. (2554). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขต

กรุงเทพมหานคร (รายงานผลการวิจยั). วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ. ปีท่ี1, เล่มท่ี

1:56 

ฐานเศรษฐกิจ. (20-23กรกฎาคม2549). สบู่สมุนไพรนกแกว้ 

ปิติวฒัน ์สะสม. (2553). ส่วนประสมทางการตลาด 4P Kotler Philip (2003:16). 

ปริตภา รุ่งเรืองกุล. (2549). ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางสมุนไพรไทยของผู้ หญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร(รายงานผลการวิจยั). ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตวิชาเอกการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน.์ (2541:82). กระบวนการตดัสินใจ การตดัสินใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ.(2546). ทฤษฎีดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

ยศสวดี อยู่สนิท. (2554). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สมนุไพรบ ารุงผิวหน้าโครงการหน่ึงต าบลหน่ึง  

ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(รายงานผลการวิจยั). ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตวิชาเอก

การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

สุรัตน์ ขอแนบกลาง. (2549). การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางย่ีห้อพลัสไวท์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

(รายงานผลการวิจยั). หลกัสูตรปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป วิทยาลยัการ

บริหารรัฐกิจมหาวิทยาลยับูรพา 

ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2556). สถิติจ านวนประชากรและบ้านใน

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายแขวงและเขต ณ เดือน ธนัวาคม 2556 

อ านาจ เต็งสุวรรณ์. (2556). การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าท่ีท าจากสมนุไพรของประชากร

วัยเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร(รายงานผลการวิจัย). วารสารการเงิน  การลงทุน การตลาด และการ

บริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4 ตุลาคม –ธนัวาคม 2556:541 

Positioning. (2008). สบู่สมุนไพรตราดอกบวัคู่ สบู่ลกูทุ่งยกก าลงัสอง  

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1618  
 

 

ความคดิเห็นของนักธุรกจิอสิระขายตรงที่มีต่อแผนการปันผลในธุรกจิขายตรง 

Direct Selling Business Members’ Opinion on Compensation Plan 

 
ปริญญา นิลรัตนคุณ และ รศ.ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ 

Parinya Nilrattanakul1and Chuenjit Changchenkit2 

บทคัดย่อ 

ธุรกิจเครือข่ายมีแนวโนม้การเติบโตท่ีน่าสนใจ และเขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนัของคนไทยมากข้ึน ถือ
เป็นโอกาสทางธุรกิจส าหรับผูส้นใจในการเป็นเจา้ของกิจการ ซ่ึงแผนการตลาดในธุรกิจเครือข่ายแบ่งเป็น                              
7 แผนระบบ  คือ แผนระบบสแตร์ สเต็ป( stair step ) แผนระบบเบรก  อะเวย์ ( break away ) แผนระบบ
แมทริกซ์  ( metrix ) แผนระบบไบนารี  ( binary )แผนระบบยูนิ เลเวล  ( unilevel ) แผนระบบแมทช่ิง               
( matching ) และแผนระบบผสมผสาน ( party plan ) โดยแผนแต่ละระบบมีขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยแตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : ธุรกิจเครือข่าย การขายตรง แผนการตลาด แนวโนม้การเติบโต 

 
Abstract 

This study was focused on understanding the big picture of growing trends in Network Marketing 
Businesses and understanding the basic definition of Network MarketingBusinesses, specifically the Direct 
Selling Business. The fastest growing trends in NetworkMarketing are the growth of home businesses and 
the building of personal wealthThere are seven differentcompeting pay out systems that Network 
Marketing Businesses can use to reward theirdistributers: Stair Step, Break Away, Metrix, Binary, 
Unilevel, Matching, and Party Plan.  
 
Keywords: network marketing business, direct selling, marketing plan, trend 
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1. บทน า 

ธุรกิจเครือข่ายมีแนวโน้มการเติบโตท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งในกระแสปัจจุบนัซ่ึงเป็นท่ีสนใจของคนใน

สังคมไทยเน่ืองจากธุรกิจเครือข่ายเป็นการลงทุนไม่สูงมาก และมีระบบการตลาดรองรับท่ีสามารถท าเหมือนกนั

ได ้ถือวา่เป็นการสร้างโอกาสการเป็นเจา้ของธุรกิจตวัเอง ซ่ึงในปัจจุบนัเจา้ของกิจการท่ีตอ้งการประกอบกิจการ

ธุรกิจขายตรงจ าเป็นตอ้งข้ึนทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (Office Of The Consumer 

Protection Board) ซ่ึงเป็นพระราชบญัญัติ  โดยบริษทัท่ีต้องการด าเนินธุรกิจขายตรงตอ้งท าเร่ืองจดทะเบียน

แผนการตลาด ตามเอกสารแนบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556  และพบว่าธุรกิจ

เครือข่ายเป็นการขายตรงรูปแบบหน่ึงซ่ึงเป็นช่องทางการกระจายสินค้าจากผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างจาก

การคา้ปลีกทัว่ไป  โดยน าส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเป็นก าไรในช่องทางคา้ปลีกผนักลบัสู่ผูบ้ริโภคและนกัธุรกิจ

อิสระของบริษทั ตามแผนการตลาดท่ีแต่ละบริษทัก าหนด ซ่ึงแผนการตลาดในธุรกิจเครือข่ายแบ่งเป็น 7 แผน

ระบบ โดยแผนธุรกิจนั้นข้ึนอยู่กบัความไดเ้ปรียบของแต่ละบริษทั โดยมีสินคา้เป็นปัจจยัหลกัในการก าหนด

แผนการตลาด อีกทั้งแผนการตลาดในระบบเครือข่ายไดใ้ชใ้นหลายประเทศโดยมีรูปแบบการจ่ายผลประโยชน์

แผนเดียวกนัทัว่โลกโดยมีก าหนดเร่ืองของอตัราแลกเปล่ียนเงินเป็นตวัแปรการจ่ายผลประโยชน์ 

แผนธุรกิจแบ่งออกเป็น 7 แผนระบบ คือ  แผนระบบขั้นบนัได หรือขั้นตน้ (Stair Step), แผนระบบ

เบรกอะเวย ์(Breakaway), แผนระบบเมทริกซ์ (Matrix), แผนระบบไบนารี (Binary), แผนระบบยูนิเลเวล (Uni-

Level), แผนระบบแมทช่ิง (Matching) และแผนระบบผสมผสาน (Party Plan)  โดยแต่ละแผนธุรกิจมีขอ้เด่นและ

ขอ้ด้อยแตกต่างกนัไป  ส่วนลกัษณะของธุรกิจเครือข่ายอาจมีลกัษณะบางประการใกล้เคียงกบัระบบปีรามิด 

หรือแชร์ลูกโซ่ท่ีเป็นระบบผิดกฎหมาย ท าให้เกิดความสับสนและเขา้ใจผิดไดง่้าย ขณะท่ีธุรกิจเครือข่ายเป็น

แผนการตลาดท่ีมีการค านวณการจ่ายในอตัราส่วนท่ีไม่เกินความจริง อีกทั้งในปัจจุบนัน้ีธุรกิจเครือข่ายเป็น

แนวโน้มของธุรกิจในโลกอนาคตและก าลงัเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจในปัจจุบนั ท าให้เราจ าเป็นตอ้งสร้าง

พื้นฐานความรู้ใหก้บัประชาชนทัว่ไป เพราะเราคงเคยถูกชวนให้เขา้ร่วมงานในธุรกิจเครือข่าย  

จ านวนของบริษทัขายตรงท่ีเปิดข้ึนใหม่มีทั้งเจา้ของกิจการเป็นคนไทย และยงัมีจากต่างประเทศมา

ลงทุนในประเทศไทย ในการเติบโตอย่างรวดเร็ววนัน้ีบริษทัท่ีท าธุรกิจเครือข่ายบางบริษทัก็ยงัไม่ไดมี้การจด

ทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรง ใน พ.ศ. 2557 มีบริษทัท่ีจดทะเบียนถูกตอ้ง

ทั้งส้ิน 856 บริษทั (ขอ้มูลจากส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2557) ดงันั้นบริษทัท่ียงัไม่จดทะเบียน

อยา่งถูกตอ้ง บริษทัเหล่าน้ีมีการด าเนินธุรกิจไม่ถูกตอ้งตามระบบและไม่ถูกตอ้งตามจริยธรรม ท าให้วนัน้ีธุรกิจ

เครือข่ายเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีคนไทยจ าเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้อยา่งเป็นระบบเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
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2.  ทบทวนวรรณกรรม 

ธุรกิจเครือข่าย หรือ ขายตรง (Network Marketing) หมายถึง กลยุทธ์การจัดการจ าหน่าย (Place 

Strategy) เพื่อกระจายสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภคโดยอาศยัผา่นสมาชิกในรูปแบบการจ าหน่ายโดยจากผูผ้ลิตแต่เพียงน า

ค่าการตลาดมาคืนเป็นรูปแบบของแผนรายได ้กลบัคืนสู่สมาชิก ตามแผนการตลาดของแต่ละแบบ โดยมีระบบ

มาก ากบัดูแลการจ่ายผลประโยชน์ และท าการยื่นแผนการตลาดผา่น สคบ. เพื่อแสดงแผนการตลาดท่ีถูกตอ้งตาม

กฎหมายไดก้ าหนด โดยส่วนมากค่าการตลาดประมาณ 40% ท่ีน ามาคิดในรูปแบบของคะแนน และน ามาจ่าย

ผลประโยชน์คืนให้กบัสมาชิก  พฒันาการของธุรกิจเครือข่าย เร่ิมตน้จากพ่อคา้เร่ท่ีใชว้ิธีการเดินเขา้ไปหาลูกคา้ 

เพื่อการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ ซ่ึงส่วนมากเป็นสินคา้เบ็ดเตล็ดท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 

2429  เดวิด แมคคอนแนล เซลล์แมนผูข้ายสินค้าตามบ้านได้คน้พบความจริงว่า ตวัอย่างน ้ าหอมท่ีให้ลูกค้า

ผูห้ญิงทดลองใช้เป็นท่ีนิยมมากกว่าหนงัสือท่ีเขาเสนอขาย จึงก่อตั้ง บริษทั เอวอนโปรดกัส์  ข้ึนซ่ึงถือไดว้า่ เอ

วอน เป็นบริษทัขายตรงรายแรกในดา้นสินคา้เคร่ืองส าอางและสินคา้เพื่อความงาม และเป็นตน้แบบธุรกิจขาย

ตรงแบบชั้นเดียว (Single Level Marketing : SLM) ต่อมาปี พ.ศ. 2502 เจย์ แวน แอนเดล และรีช เดอ โวส ได้

ก่อตั้ง แอมเวย ์  คอร์ปอร์เรชั่น ข้ึน และได้ผลิตสินค้าภายใต้ช่ือ แอมเวย์ โดยเน้นท่ีผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

ประเภทอุปโภคบริโภคท่ีทุกคนสามารถขายได้ โดยพัฒนาระบบการตลาดแบบหลายชั้ น (Multi Level 

Marketing : MLM ) หรือธุรกิจเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบข้ึน ส่วนพฒันาการของธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย 

เร่ิมตน้เม่ือประมาณ 50 ปีท่ีผ่านมา โดยบริษทั ทพัเพอร์แวร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้เก็บ

อาหารแบบสูญญากาศท่ีท าจากพลาสติก ไดเ้ร่ิมน าวธีิการท่ีเรียกวา่ Home Party เขา้มาใชใ้นประเทศไทยคร้ังแรก

ในการขายซ่ึงเป็นรูปแบบการขายตรงท่ีเปิดโอกาสทั้งดา้นการขาย ความสะดวกในการซ้ือ และเป็นการสร้าง

สังคมเฉพาะส าหรับผูห้ญิงไทย ในช่องนั้นมีการสาธิตเขา้มามีบทบาทในวงการขายตรงไทยมากทีเดียว  ใน

ระยะเวลาต่อมาธุรกิจขายตรงในประเทศไทยก็ขยายตวัแพร่หลายยิง่ข้ึน มีบริษทัจากต่างประเทศและในประเทศ

ทยอยเปิดตวัและน าเสนอสินคา้ใหม่ๆ เขา้สู่ระบบธุรกิจเครือข่าย 

 

2.1 Kotler ได้กล่าวถึงปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการซ้ือของตลาดผู้บริโภค (Kotler, 2000: 211)  

1. ปัจจยัส่ิงแวดล้อม เป็นปัจจยัภายนอกองค์กรซ่ึงมีผลต่อองค์กรในด้านการตอบสนองจากลูกคา้

ไดแ้ก่ ความตอ้งการซ้ือ การดูแลเอาใจใส่ในสภาวะแวดลอ้มและการตดัสินใจซ้ือท่ีมีผลมาจากระดบัความ

ตอ้งการ ภาวะเศรษฐกิจ ตน้ทุนการเงิน การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางการเมือง และ

ขอ้บงัคบัต่างๆ ส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงมีผลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
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2. ปัจจยัภายในองค์กร ได้แก่ วตัถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการ โครงสร้างและระบบท่ีองค์กร

ก าหนด นกัการตลาดควรวางกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในองคก์ร ตวัอยา่งเช่น ถา้องคก์รมีนโยบาย

ตอ้งการลดตน้ทุน องคก์รจะมีนโยบายในการสั่งซ้ือวตัถุดิบโดยใชว้ธีิการสั่งซ้ือจากแผนกจดัซ้ือ ซ่ึงทุกแผนก

จะสั่งซ้ือวตัถุดิบผ่านแผนกจดัซ้ือ ท าให้องค์กรมีอ านาจต่อรองราคา ช่วยลดตน้ทุนลงตามนโยบายขององค์กร 

หรือวธีิการสั่งซ้ือโดยการท าสัญญาระยะยาว ช่วยเพิ่มอ านาจในการต่อรองราคาใหถู้กลง 

3. ปัจจยัระหว่างบุคคล มีความส าคญัต่อนกัการตลาดในการจดัหาและเก็บขอ้มูลทางการตลาด จะตอ้ง

เขา้ใจวิธีสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูร่้วมงานและลูกคา้ เพื่อประโยชน์ในการหาแนวทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ความเก่ียวขอ้งของศูนยจ์ดัซ้ือกบักลุ่มบุคคลท่ีมีสถานะ อ านาจ ลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั 

4. ปัจจยัเฉพาะบุคคล มีความส าคญัในดา้นการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด นกัการตลาดท่ีดีตอ้ง

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงมีอ านาจในการซ้ือ หรือผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ การตดัสินใจของแต่ละ

บุคคลมีอิทธิพลต่อการยอมรับและความชอบในผลิตภณัฑ ์รวมทั้งอิทธิพลต่อการเสนอผลิตภณัฑ์ของผูข้าย 

 

2.2 ส่วนประสมการตลาดที่เป็นที่รู้จักมากทีสุ่ดถูกเสนอโดย  (Mc. Carthy, 1960)   

นั่นคือ 4P’Sผลิตภณัฑ์ (Product) การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และ

ราคา (Price)(Booms and Bitner  , 1981)  ไดร่้วมกนัปรับปรุงและเพิ่มเติมส่วนประสมการตลาดข้ึนใหม่ ให้

เหมาะสมส าหรับธุรกิจบริการรูปแบบใหม่น้ีข้ึน จะประกอบดว้ยปัจจยั  7 ประการดงัต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 

2. ราคา (Price) 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) 

4. การส่งเสริมการตาลาด (Promotion) 

5. บุคคลากร (People) 

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

7. กระบวนการ (Process) 

 

แนวคิดแผนธุรกจิเครือข่าย 

ธุรกิจเครือข่ายมีพฒันาการอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แผนการตลาด (Marketing 

Plan) หรืออาจเรียกว่า แผนการปันผลตอบแทน (Compensation Plan) จดัเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีถูก
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หยิบยกข้ึนมาพิจารณาประกอบเพื่อเขา้ร่วมธุรกิจของผูส้นใจ เพราะมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัรูปแบบการ

ด าเนินธุรกิจเครือข่ายท่ีจะส่งผลต่อรายไดท่ี้ไดรั้บ จากการท่ีธุรกิจเครือข่ายมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้

มีแผนการตลาดหลายระบบถูกออกแบบมา เพื่อความเหมาะสมกบัองค์ประกอบของบริษทั และพยายาม

สร้างเสน่ห์แรงจูงใจให้มีความน่าสนใจในการร่วมธุรกิจของนกัธุรกิจ ปัจจุบนัพบว่า หลายบริษทัเลือกใช้

แผนการตลาดท่ีผสมผสานกันมากข้ึน และจากการท่ีได้ศึกษาแผนระบบการตลาดหรือแผนการจ่ายปัน

ผลตอบแทนของธุรกิจเครือข่ายสามารถสรุปได ้7 แผนระบบ ดงัต่อไปน้ี 

แผนระบบสแตร์สเต็ป (Stair Step)  แผนระบบน้ีจดัเป็นแผนระบบดั้งเดิมในระบบธุรกิจเครือข่าย 

โดยแต่ละระดบัต าแหน่งจะมีการก าหนดผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นตท่ี์ชดัเจน 

แผนระบบเบรกอะเวย์ (Breakaway) แผนระบบน้ีพฒันาเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองทีมงานเติบโตเป็นระดบั

เดียวกนักบัตนเองแลว้ท าให้นกัธุรกิจขาดรายไดข้องแผนระบบ ระบบสแตร์สเตป็ ซ่ึงแกไ้ขโดย เม่ือพบวา่

ผลงานใตอ้งคก์รเติบโตข้ึนจนต าแหน่งเท่ากนั ก็จะยกคะแนนท่ีเกิดจากสมาชิกคนนั้นออกจากองคก์ร เพื่อ

ไม่ใหค้  านวณซ ้ าซอ้น แลว้เปล่ียนมาใหผ้ลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนแทน 

แผนระบบเมทริกซ์ ( Metrix ) แผนระบบน้ีพฒันาจากแผนระบบ สแตร์สเต็ป อีกเช่นกนั เพื่อมุ่งเนน้

ใหน้กัธุรกิจมีการขยายตลาดดว้ยการแนะน าผูอ่ื้นเขา้ร่วมธุรกิจมากข้ึน หรือเรียกวา่ ขยายแนวกวา้งโดยการจูง

ใจดว้ยการให้ผลประโยชน์ในชั้นแนะน ามากข้ึนก็ไดรั้บผลประโยชน์ในชั้นสูงมากข้ึน จะเห็นวา่แนวกวา้ง

และแนวลึกมีความสัมพนัธ์กนัเหมือนระบบเมทริกซ์ แต่ไม่ค่อยไดรั้บความนิยมมากนกั จึงไม่ค่อยมีการพูด

ถึงหรืออาจมองวา่เป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงในแผนระบบสแตร์สเตป็ 

แผนระบบยูนิเลเวล ( Uni-Level ) แผนระบบน้ีให้ผลตอบแทนตามชั้นลึก  โดยก าหนดชัดเจน

แน่นอนลงไปวา่เม่ือนกัธุรกิจแต่ละท่านชกัชวนผูอ่ื้นเขา้มาร่วมธุรกิจแลว้จะไดรั้บผลประโยชน์ในแต่ละชั้น 

ชั้นละก่ีเปอร์เซ็นตแ์ผนระบบไบนารี (Binary) แผนระบบไบนารี เป็นระบบ Balance คะแนน โดยอาจบงัคบั

โครงสร้างให้เป็นหน่ึงแตกสอง คือ ผูน้ าหน่ึงรายสามารถมีสมาชิกติดตวัในองค์กรเพียง  2 สาย เรียกว่า ขา

ซ้ายและขาขวา แต่จะลึกลงไปก่ีชั้ นก็ได้ เรียกว่า อินฟินิต้ี (Infinity) หากมียอดคะแนนมาจากทั้ งสองขา 

Balance กนั หรือจบัคู่กนัไดก้็จะจ่ายผลตอบแทนใหท้นัที 

แผนระบบแมทช่ิง (Matching) แผนระบบแมทช่ิง เป็นเทคนิคหน่ึงในแผนการตลาดคลา้ยกบัระบบ 
Breakaway ท่ีเป็นเทคนิคในแผนการตลาดระบบ Stair Step และ Uni-Level ซ่ึงคุณสมบติัหรือเง่ือนไขอยา่ง
หน่ึงของแผนการตลาดระบุวา่ หากลูกทีมของท่านไดรั้บผลตอบแทนเท่าไหร่ 

แผนระบบผสมผสาน (Party Plan) เป็นการน าแผนระบบต่างๆ มาดดัแปลงใชก้นัตามจินตนาการและ
ความเขา้ใจของผูอ้อกแบบแผนการตลาดหลายแผนออกแบบเพื่อแกปั้ญหาระบบเดิมท่ีเป็นขอ้ดอ้ยของแผน 
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3.วธีิการศึกษา 

การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาถึงความคิดเห็นของนกัธุรกิจอิสระขายตรงท่ีมีต่อแผนการปันผลในธุรกิจ
ขายตรงดังนั้ นตวัแปรในการศึกษาจึงประกอบด้วย ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) ปัจจยัภายใน
องค์กร (Orgnizationl) ปัจจยัระหว่างบุคคล (Interpresonal) และปัจจยัเฉพาะบุคคล (Individual) ผูศึ้กษามี
ความสนใจเฉพาะปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ได้แก่ ปัจจยัในเร่ืองลกัษณะทัว่ไปขององค์กร 
(ประเภทสินคา้และแผนการตลาดในรูปแบบการด าเนินธุรกิจ) และปัจจยัทางการตลาดเท่านั้น เน่ืองจากเป็น
ขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาซ่ึงท างานและรับผิดชอบเร่ืองการตลาดไม่ไดเ้ก็บรวบรวมไวก่้อนหนา้น้ีและเพื่อน าผลศึกษา
ไปประกอบการเลือกแผนธุรกิจในเร่ืองการตลาดเป็นหลกั ในส่วนของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
ลกัษณะการตดัสินใจซ้ือของตลาดสมาชิก หรือนักธุรกิจขายตรง โดยเฉพาะ “แผนการตลาดใน 7 แผน” 
รวมถึง สินคา้อะไรเหมาะกบัแผนการตลาดแบบไหน เพื่อให้เขา้ใจถึงการตดัสินใจของแผนธุรกิจท่ีมีการ
แข่งขนักนัอยา่งรุนแรงในปัจจุบนัเน่ืองจาก ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัรุนแรงและผูข้ายแต่ละแห่งมีสินคา้
ใกลเ้คียงกนัแตกต่างกนัท่ีแผนการตลาดท าใหก้ารศึกษาวจิยัน้ี สามารถเปรียบเทียบความไดเ้ปรียบแผนธุรกิจ
ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ 

 
3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 สมาชิกของบริษทัขายตรง จ านวน 400 ราย โดยแบ่งออกเป็น แผนการตลาดท่ีท าการศึกษา  ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีใช้แผนการตลาด ใน 7 แผนธุรกิจ เพื่อท าการศึกษา ในกรณีไม่ทราบขนาดกลุ่มประชากรท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95 % และยอมรับความคลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 5% จ  านวน 385 ชุด แต่ในการศึกษาน้ีจะท าการเก็บ
ตวัอยา่งเพิ่มเป็น 400 ชุด วิธีการสุ่มตวัอยา่งจะใชแ้บบสอบถามถามกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ท าการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience 
Sampling) เก็บตวัอย่างจากกลุ่มลูกค้าท่ีตดัสินใจท าธุรกิจเครือข่ายต่างๆได้แก่ บุคคลท่ีเป็นสมาชิกจริงของ
บริษัทเครือข่ายนั้ น และกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการทั่วไป ผูอ้  านวยการฝ่ายต่างๆ 
ปฏิบติังาน หรือผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี ของบริษทัเครือข่ายธุรกิจขายตรง เป็นตน้โดยใชเ้คร่ืองมือใน
การวิจยัดังน้ี 1.) การวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใช้แนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึก (In depth Interview) กบัผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจขายตรง  เพื่อสนบัสนุนกรอบแนวคิดในการศึกษาการวิจยัและวิเคราะห์ถึง
ตวัแปรในการน าเสนอท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นธุรกิจขายตรง 2.) การวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้บบสอบถามท่ี
จดัท าข้ึนโดยอาศยัทฤษฎี และการศึกษาขอ้มูลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าวมีเน้ือหาครอบคลุม
หัวข้อในการวิจัย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และตามกรอบแนวคิดของวิทยานิพนธ์ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามตอบดว้ยตนเอง  
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3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      ผู ้ท  าการวิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากทั้ งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซ่ึงมีวิธีการ
ดังต่อไปน้ี 1.) ข้อมูลทุติภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลจากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ซ่ึงได้จากต าราวิชาการ เอกสารทางวิชาการ และผลการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากทั้งใน
อินเตอร์เน็ต และห้องสมุดต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลสถิติเก่ียวกบัธุรกิจขายตรงต่างๆ รวมไปถึงธุรกิจท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกบัธุรกิจขายตรง  2.) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 
โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทุติภูมิเพื่อวิเคราะห์สภาวะในปัจจุบนัของการท าธุรกิจขายตรง การวิเคราะห์
ขอ้มูลปฐมภูมิ เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งในการท าธุรกิจขายตรง ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS เพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิในการวเิคราะห์ผลดงัน้ี 

1. ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. ค่าเฉล่ีย (Mean)  
3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 
4. ANOVA (F-Test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
5. Regression 

 
5. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 

จากการศึกษาเราจะพบว่าการด าเนินธุรกิจขายตรงมีจุดเด่นในการด าเนินธุรกิจอย่างไร เม่ือเจา้ของ
กิจการท่ีสินคา้และเลือกรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบ เครือข่ายควรเลือกแผนการจ่ายผลตอบแทนอยา่งไร และ
เม่ือเลือกแผนธุรกิจแลว้ ส่ิงใดเป็นปัจจยัการสร้างแรงจูงใจให้ผูท่ี้เขา้มาร่วมธุรกิจ เกิดแรงจูงใจในการท าธุรกิจ 
และท่ีส าคญัเป็นขอ้มูลส าหรับประชาชนทัว่ไปในการดูผลในการตดัสินใจเม่ือเลือกท าธุรกิจ วา่บริษทัแบบใดท่ี
น่าสนใจ แผนการตลาดรูปแบบใดท่ีสร้างแรงจูงใจ และเหมาะกบันิสัยของผุด้  าเนิธุรกิจหรือไม ดงันั้นการศึกษา
น้ีจะสร้างมาตราฐานเบ่ืองตน้ในการประกอบการตดัสินใจ ทั้งเจา้ของกิจการและนกัธุรกิจอิสระ และยงัท าให้
เห็นถึงภาพลกัษณ์ของธุรกิจเครือข่ายท่ีก าลงัเป้นท่ีนิยมในปัจจุบนั ว่ารูปแบบไหนควรร่วมงานหรือรูปแบบ
ไหนมีการบริหารงานท่ีผิดกฎหมาย  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในการบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้ากบั 
ความจงรักภกัด ีกรณศึีกษาลูกค้า Contract Farm บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

Relationship between Satisfaction towards Customer Relationship Management 

and Customer Loyalty:  Case Study of Betagro Public Company Limited 

                                                                           พฒันา ไชยปัญหา1  และ  ดร. เอกอนงค ์ ตั้งฤกษว์ราสกุล 2 
                                                                      Pattana Chaipanha 1 and   Ek-anong  Tangrukwaraskul 2  

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการบริหารความสัมพนัธ์ลกูคา้กบัความ

จงรักภกัดีของลูกคา้เจา้ของฟาร์มไก่ในสัญญาของบริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ใชว้ิธีการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ 

โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากเจ้าของฟาร์มไก่ในสัญญาของบริษัททั้ งหมด จ านวน 105 ราย และ

ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์กลุ่มลกูคา้ส าคญั 

ค าส าคัญ: การบริหารความสัมพันธ์ลกูค้า, ความจงรักภัดี, ธุรกิจไก่ประกัน, บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

Abstract 

The objective of this research was to examine the relationship between satisfaction towards customer relationship 

management and customer loyalty in the context of contract farmer of Betagro Public Company Limited. The 

quantitative data was collected from all 105 contract farmers listed in company databases using questionnaires. 

An in-depth interview with key account customers was also conducted for qualitative analysis. 

Keywords: Customer Relationship Management, Loyalty, Contract Farmer, Betagro 
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1. บทน า 
     ในหลายปีท่ีผ่านมาวงการปศุสัตวใ์นบา้นเรามีการพฒันากา้วหนา้เป็นอย่างมากความสามารถในการผลิตสินคา้
ดา้นปศุสตัวเ์ป็นท่ียอมรับ ไม่วา่จะเป็นระบบการเล้ียงและการพฒันาสายพนัธ์ุ ท าใหป้ระเทศไทยติดอนัดบัประเทศท่ี
ส่งออกเน้ือไก่เป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก จากท่ีกล่าวมาขา้งต้นจะเห็นไดว้่าธุรกิจดา้นปศุสัตว์ก็มีการพฒันาและ
แข่งขนักนัอยา่งรุนแรงมากข้ึนเพราะทุกบริษทักม็าใหค้วามส าคญักบัธุรกิจภายในมากข้ึนประกอบกบัปัจจุบนัมีการ 
ท าธุรกิจในระบบ  Contract  Farm  เป็นจ านวนมากดงันั้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ
บริหารความสมัพนัธ์ลกูคา้กบัความจงรักภกัดี จึงมีความส าคญักบัการท าธุรกิจในปัจจุบนั 
     บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับปศุสัตว์มามากกว่า 40 ปี และมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดเป็นอนัดบัสอง ซ่ึงทางบริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัทุกขั้นตอนในการผลิตเน้ือไก่และด าเนินธุรกิจดว้ยยึด
หลักคุณธรรมและค านึงถึงความปลอดภัยของผู ้บริโภคเป็นหลัก  แต่จากการแข่งขันในปัจจุบันท่ีเราได้ให้
ความส าคญักบัทางลูกคา้ การศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการถือไดว้่าเป็นหวัใจในการด าเนิน
ธุรกิจ ดงันั้น การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการลูกคา้ในดา้นๆเพ่ือน ามาพฒันา  ปรับปรุงการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของลูกคา้และเป็นเคร่ืองมือช่วยเสริมในการแข่งขนัทางการตลาดนอกเหนือจากกลยทุธ์
ต่างๆท่ีมีอยู่แลว้ เพ่ือให้บริษทัไดเ้ป็นท่ีหน่ึงในการให้บริการและอยู่ในหัวใจของลูกคา้ในอุตสาหกรรมปศุสัตวใ์น
ประเทศไทย 

     ธุรกิจไก่ประกนั หมายถึง ธุรกิจท่ีเกษตรกร และบริษทัร่วมลงทุนเก่ียวกบัปัจจยัการผลิตตามขอ้ตกลงท่ีไดก้ าหนด
ไว ้ ( ลกูไก่  อาหารสัตว ์ เวชภณัฑ ์) โดยทางบริษทัจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้วามรู้แนะน าเก่ียวกบัการเล้ียง ตรวจติดตาม
สุขภาพสัตว ์ และ บริษทัจะเป็นผูรั้บซ้ือผลผลิตคืนกลบัจากเกษตรกรตามมาตรฐานคุณภาพ และผลตอบแทนท่ีไดต้ก
ลงกนัไว ้ทั้งน้ีบริษทัจะเป็นผูแ้บกรับความเส่ียงดา้นการผลิตและ การตลาด  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 1. ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ Contract Farm   ท่ีมีต่อการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ บริษทั เบทา

โกร จ ากดั (มหาชน) 

 2. ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้กบัความจงรักภกัดี

ของลกูคา้ ของลกูคา้ Contract Farm บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

 3. ผลการศึกษาในคร้ังน้ี จะเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหาร บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต และ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดน้ าผลของความพึงพอใจในการใหบ้ริการ
กบั ทางลกูคา้มาใชใ้นการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขการบริการใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ือสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้
ใหเ้หนือกวา่ท่ีลกูคา้ไดค้าดหวงั 
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2.  ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 

     การวิจยัเร่ือง “ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้กบัความจงรักภกัดี 

กรณีศึกษาลูกคา้ Contract Farm บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)” เป็นการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ Contract 

Farm บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) รวมถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ Contract Farm 

การศึกษาคร้ังน้ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้ใจในความหมายของทฤษฎี แนวคิด และความรู้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง

ท่ีศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดงัน้ี 

1. แนวคิดของหน่วยงานเก่ียวกบัการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารความสมัพนัธ์ลกูคา้ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของลกูคา้ 
4. ขอ้มลูทัว่ไปของบริษทัเบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
5. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
7. สมมติฐานการวิจยั 
8.  

แนวคิดของหน่วยงานเกีย่วกบัการบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้า 

     (วนสั แตไ้พสิฐพงษ,์ 2555) กา้วต่อไปของเครือเบทาโกร “สร้างเครือข่ายพันธมิตร และสร้างประโยชน์ให้สังคม” 

“เราจะสร้างทีมให้บริการช่วยหลือลูกคา้ โดยการน าเอาความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีเราสั่งสมจากการท าธุรกิจ และองค์

ความรู้ท่ีได้จากองค์กรหรือสถาบันการศึกษาชั้นน าต่างๆ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือให้ค าแนะน า เพ่ือให้ลูกคา้หรือ

หน่วยงานในสังคม อาทิ สถาบนัการศึกษาต่างๆสามารถน าไปใชพ้ฒันาและต่อยอดองคค์วามรู้ใหก้บัตนเอง สังคม และ

ชุมชน” 

     จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่าผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เบทาโกร จ ากดั(มหาชน) ไดใ้หค้วามส าคญัและ

เลง็เห็นประโยชนเ์ก่ียวกบัการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ Customer Relationship Management: CRM เป็นอยา่งมาก  

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้า 

     การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  (Customer Relationship Management) คือการอ้างอิงถึงการบริหารท่ีมีท่ีมี

ปฏิกิริยาส่ือสารโตต้อบ กนัในทุกรูปแบบระหว่างลูกคา้ องคก์ร จุดเนน้อยู่ท่ีการมุ่งความสนใจไปท่ีการบริหารและ

การจดัการวงจรชีวิตของลกูคา้ ขอ้ดีท่ีไดจ้ากการจดัการท่ีดี กคื็อความสามารถในการเพ่ิมฐานลูกคา้ จากการไดลู้กคา้

ใหม่และสามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ปัจจุบนัอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารลูกคา้
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สมัพนัธ์น้ีจะมีบทบาทอยา่งสูงในการตอบค าถามเร่ืองแนวทางหรือรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารการจดัการการ

ส่ือสาร เพราะคือกระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือดึงดูดและรักษากลุ่มผูใ้ชบ้ริการตลอดจนเพ่ือการสร้างความพึง

พอใจอีกดว้ย 

 ความหมายของการบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้า 

     ( Newell, 1999) ได้ให้ความหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไวว้่า เป็นกลยุทธ์ในการสร้างทัศนคติหรือ
ความชอบต่อองค์กร กบัพนกังานแต่ละคน ช่องทางการส่ือสารและลูกคา้ท่ีเป็นผลมาจากการเพ่ิมศกัยภาพ ในการ
ปฏิบติังาน และการรักษาลูกคา้ จุดประสงค์ท่ีแทจ้ริงของ CRM คือ การบริหาร เปล่ียน เสริมก าลงั พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค CRM เนน้ว่าองคก์รควรจะคน้หา และใหค้วามสนใจว่าลูกคา้ของคุณใหคุ้ณค่ากบัส่ิงใดมากกว่า จะสนใจ
ส่ิงใดท่ีคุณก าลงัตอ้งการจะขายใหก้บัลูกคา้ เพราะนั้นอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการส่ิงท่ีองคก์รตอ้งท าคือเสนอสินคา้
หรือบริการท่ีตรงกบัส่ิงท่ีลกูคา้เห็นวา่มีคุณค่า 

     จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การบริหารลกูคา้สัมพนัธ์ หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีกระท าต่อลูกคา้โดยมุ่ง
ให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจมีการรับรู้ท่ีดีต่อบริษทั และไดมี้การน าเทคโนโลยี การเขา้มาช่วยพฒันาความสัมพนัธ์ต่อ
ลกูคา้ใหดี้ข้ึน พร้อมทั้งเกิดความพึงพอใจกบับริษทัหรือสินคา้ 

วตัถุประสงค์และประโยชน์ของการบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้า 

     (Kotler, 2000) เป้าหมายของการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ทั้งท่ีเป็นลูกคา้ปัจจุบนั ลูกคา้คาดหวงั และลูกคา้เก่า
ท่ีหายไป เน่ืองจากไม่พอใจสินคา้หรือการบริการ หรือพบวา่ บริษทัไม่เอาใจใส่ลกูคา้เท่าท่ีควร กคื็อ การสร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกคา้เหล่านั้น และหาสภาพแวดลอ้มในตลาดขนาดนั้นมีการแข่งขนักนัรุนแรง บริษทัตอ้งน าเสนอใน
ส่ิงท่ีเกินกว่าคู่แข่งขนั จึงสามารถอยู่รอดไดใ้นธุรกิจ และเม่ือลูกคา้ตอบกลบัถึงความพอใจในสินคา้หรือบริการแลว้ 
บริษทัก็สามารถก าหนดแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในระดบัท่ีลึกซ้ึงข้ึนมาอีก ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้มี
ความพอใจและมีความภกัดีในบริษทัเป็นระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน มีความพึงพอใจ มีความพึงพอใจท่ีจะซ้ือสินคา้
หรือบริการอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัมี มีทศันคติท่ีดีต่อบริษทั ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั และตน้ทุนในการ
เสนอขายสินคา้หรือบริการใหล้กูคา้ท่ีมีความพึงพอใจนั้นมีตน้ทุนต ่ากวา่การเสนอขายสินคา้แก่ลกูคา้ใหม่หลายเท่า  

กระบวนการบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้า 

     (Chen and Popovich, 2003) กล่าวว่า การบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ เป็นกระบวนการท างานผสมผสานระหว่าง 

คน – กระบวนการ – เทคโนโลยี น าไปสู่การปฏิบติัซ่ึงมีลกูคา้เป็นจุดศูนยก์ลางโดยค่อยๆพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ

ลูกคา้ และ สร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ บริษทัท่ีประสบความส าเร็จในการท า CRM ลูกคา้จะมี Loyalty กบั

บริษทั และ สร้างผลก าไรใหบ้ริษทัในระยะยาว  
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                                                                  รูปที่  1    A CRM Implementation Model 

                                                                ท่ีมา: (Chen and Popovich, 2003) 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความจงรักภักดขีองลูกค้า 

ความหมายของความจงรักภักดขีองลูกค้า 

     (Gronroos, 2000) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความจงรักภกัดีของลูกคา้ คือ ความสมคัรใจของลูกคา้ท่ีจะสนบัสนุน

หรือมอบผลประโยชน์ให้กบัองค์กรในระยะยาว โดยลูกคา้จะซ้ือซ ้ าหรือใชบ้ริการจากองค์กรอย่างต่อเน่ือง หรือ

แนะน าบุคคลอ่ืนถึงขอ้ดีขององค์กร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความรู้สึกท่ีลูกคา้ช่ืนชอบในองค์กรท่ี

เลือกมากกวา่องคก์รอ่ืนๆ 

     ความจงรักภกัดีจึงไม่เพียงหมายถึง พฤติกรรมท่ีลูกคา้แสดงออกว่าภกัดีเท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึง ความรู้สึกใน

แง่บวกต่างๆของลกูคา้ อาทิ ความช่ืนชอบหรือความเต็มใจดว้ย ซ่ึงความจงรักภกัดีนั้นจะคงอยู่ตราบเท่าท่ีลกูคา้รู้สึก

วา่ไดรั้บคุณค่าท่ีดีกวา่ท่ีไดรั้บจากองคก์รอ่ืนๆ 

     จากความหมายของความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ความจงรักภกัดีของลูกคา้ 

(Customer Loyalty) หมายถึง การท่ีลูกคา้มีเจตคติท่ีดีต่อบริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ไม่ว่าจะเกิดจากความ

เช่ือมัน่ การนึกถึง หรือตรงใจลูกคา้ จนเกิดการต่อสัญญาอย่างต่อเน่ืองตลอดมา รวมถึงการบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน

อีกดว้ย 
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แนวคิดเกีย่วกบัการวดัความจงรักภักด ี(Griffin, 1995)  

     ความจงรักภกัดีของลูกคา้สามารถวดัผลไดจ้ากการพยากรณ์ยอดขายและการเติบโตทางการเงินไม่เหมือนความ

พอใจโดยทศันคติ ความจงรักภกัดีของลกูคา้สามารถนิยามในส่วนของพฤติกรรมการซ้ือได ้ดงัน้ี 

1. การซ้ือซ ้ าเป็นปกติ (Makes Regular Repeat Purchases) โดยปกติเวลานึกถึงความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อ
สินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึง ก็มกัจะนึกถึงการกลบัมาซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นซ ้ า แต่จริงแลว้ความ
จงรักภกัดีของลูกคา้เป็นมากกว่าการกลบัมาซ้ือซ ้ าเท่านั้น เน่ืองจากบางคร้ังลูกคา้มาซ้ือสินคา้หรือบริการซ ้ า
อาจเกิดจากการไม่มีทางเลือกอ่ืน ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากความจงรักภกัดีของลกูคา้จริงๆ  

2. การซ้ือข้ามสายผลิตภัณฑ์และการบริการ (Purchases Across Product and Service lines) การขายต่อเน่ือง 
(Cross-Selling) ไดแ้ก่ การท่ีผูข้ายเพ่ิมส่ิงอ่ืนๆ เขา้ไปในสายผลิตภณัฑข์องตน เพ่ือดึงดูดใจกลุ่มลกูคา้เดิมและ
น าเสนอของใหม่เพ่ือใหล้กูคา้สนใจ  

3. การแนะน าบอกต่า (Refers Other)  ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีจะแนะน าเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีตนเองมี
ความจงรักภกัดีให้กบัเพ่ือนฝูงหรือครอบครัว ซ่ึงการแนะน าของลูกคา้ท่ีภกัดีเหล่าน้ีถือเป็นตวัช้ีวดัท่ีดีท่ีจะ
บอกไดว้า่ลกูคา้มีความจงรักภกัดีมากนอ้ยเพียงใด 

4. การมีภูมิคุม้กนัในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง (Demonstrates an Immunity to the Pull of Competition) การเสีย
ลูกคา้หน่ึงคน หมายถึง การสูญเสียการขายคร้ังต่อไปหรือนยัหน่ึงคือตอ้งสูญเสียก าไรในอนาคตท่ีจะไดจ้าก
การซ้ือตลอดชีพของลกูคา้นั้นๆ การสร้าง รักษา และกระชบัความสมัพนัธ์กบัลกูคา้เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัในการ
ถกูดึงดูดไปหา 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานลูกค้าสัมพนัธ์และความจงรักภักดขีองลูกค้า 

     (สกลมาน สังขะวฒันะ, 2546) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการ
บริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ประเภทธุรกิจรถยนต์โตโยต้า 
ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์รถยนตท่ี์ใช ้กบัมีความคิดเห็นต่อลกัษณะการบริหารลกูคา้
สัมพนัธ์ทั้ง 4 รูปแบบ คือการสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยรางวลั การสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยเง่ือนไขสัญญา การสร้าง
ความสัมพนัธ์ดว้ยคุณค่าเพ่ิม และการสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยการใหค้วามรู้เฉพาะดา้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั
คือผูบ้ริโภคและไดรั้บการบริการโดยผ่านกระบวนการท่ีน าเอางานบริหารลูกคา้สัมพนัธ์มาใช้ในรูปแบบต่างๆ 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจึงเป็นประชากรภายในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไป โดยมีสุ่มตวัอย่าง
เฉพาะผูท่ี้เคยซ้ือรถยนต์โตโยตา้ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่าง
เป็นชายมากกว่าเพศหญิง โดยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26-35 ปี  รองลงมาคือ 36-45 ปี และอายุมากกว่า 45 ปี 
ตามล าดบั และพบว่าผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อการบริการงานลูกคา้สัมพนัธ์ในดา้นความรู้เฉพาะดา้นใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก และการสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยเง่ือนไขสัญญาอยู่ในระดบัปานกลาง และผูบ้ริโภคท่ีมีสถาน
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สภาพสมรส อาชีพ รุ่นของรถ อายกุารใชง้าน และ ระยะทางการใชง้านแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ลกูคา้สมัพนัธ์ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้นและรวมตวัทุกดา้น 
      (Abbott, 2001) ไดท้ าการวิจยัภายใตห้ัวขอ้เร่ือง “Customer relationship management in practice-a quantitative 

study” โดยสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยน าเอากลยุทธ์ทางดา้นการบริหารลูกคา้

สมัพนัธ์ไปใชเ้พ่ือใหเ้กิดผลส าเร็จ โดยไดท้ าการส ารวจจากกลุ่มบริษทัเป็นจ านวน 17 บริษทั และน าเสนอกรณีศึกษา

สั้นๆ 3 กรณี พบวา่ขอ้มูลลูกคา้ท่ีสมบูรณ์แบบนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างมากในการประสบผลส าเร็จทางดา้น CRM ซ่ึง

ทางดา้นเทคโนโลยีจะช่วยสนบัสนุนในการไดม้าซ่ึงขอ้มูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์และพฒันาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

     งานวิจยัไดถู้กก าหนดไว ้ 2 ขั้นตอน คือ การส ารวจโดยผ่านทางการส่ือสารทางอิเลคทรอนิคส์ (e-mail) เพ่ือให้

ผูต้อบแบบสอบถามในภาคอุตสาหกรรมของประเทศองักฤษ 40 แห่งและมีการสัมภาษณ์โดยผ่านทางโทรศพัทห์รือ

สัมภาษณ์แบบตวัต่อตวัเป็นตวัอย่างส ารอง ในการส ารวจคร้ังน้ีเป็นการส ารวจเชิงปริมาณ แต่ในคร้ังท่ีสองเป็นการ

ส ารวจซ่ึงถกูออกแบบเพ่ือใหอ้อกมาเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือท่ีจะน าเอา CRM มาใชไ้ดจ้ริง 

     ขอ้สมมุติฐานของงานวิจยัในส่วนของการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์หรือ CRM คือ เม่ือเขา้ใจมุมมองของทั้งบริษทั

หรือองค์กรและนักการตลาด ในการน าเอา CRM มาใช ้และพวกเขาเหล่านั้นรู้สึกมีการเตรียมพร้อมท่ีจะสามารถ

ด าเนินการไดห้รือไม่(ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามทุกคนไดมี้การเร่ิมตน้น าเอา CRM มาใชห้รือน าเอามาใชเ้รียบร้อยแลว้) 

     บทสรุปของงานวิจยัน้ี พบว่าบริษทัหรือองค์กรหลายๆแห่งจะเร่ิมมีการยอมรับการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์หรือ 

CRM มากข้ึน แต่มีไม่มากนกัท่ีจะปรับปรุงการใชง้านใหดี้ข้ึน บางองคก์รมีความกา้วหนา้มากกว่าองคก์รอ่ืนๆ และ

แนวโนม้ของธุรกิจท่ีจะมีการน าเอาการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์มาใชม้ากข้ึนคือธุรกิจตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Marker) 

ซ่ึงจะต้องมีทางเลือกหลากหลายให้แก่ผูบ้ริโภคและถึงแมว้่าหลกัการของการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์น้ี จะเป็นท่ี

ยอมรับกนัอย่างแพร่หลาย แต่ผูท่ี้น าไปปฏิบติัก็พยายามหาวิถีทางท่ีจะเปล่ียนแปลงใหแ้ข็งแกร่งข้ึน และจดัสร้างให้

กา้วหนา้ยิ่งข้ึน ดงันั้นการท่ีจะท าใหเ้ป็นผลส าเร็จจึงตอ้งกา้วไปอยา่งชา้ๆ  

     ผูก้รอกแบบสอบถามหลายรายต่างตั้งค าถามว่า องคก์รของพวกเขาจะพฒันา CRM เพ่ือใหป้ระโยชน์แก่ผูบ้ริโภค

หรือเป็นกลยุทธ์ท่ีจะแข่งขนักบัคู่แข่งขนัไดจ้ริงหรือไม่ (ซ่ึงผูก้รอกแบบสอบถามมีความเช่ือโดยส่วนตวัว่าถา้เป็น

ประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคแลว้จะก่อใหเ้กิดผลก าไรตามมาภายหลงั) ซ่ึงการแพร่หลายของ CRM จะข้ึนอยู่กบัความคิด

ของผูบ้ริโภคท่ีว่าองคก์รใดท่ีเอาใจใส่ต่อพวกเขาอย่างแทจ้ริง ก็จะน าไปสู่การบอกเล่าจากปากต่อปากถึงบริการท่ีดี 

ซ่ึงโดยรวมแลว้องค์กรส่วนใหญ่มีการเคล่ือนไหว ในทางท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชข้อ้มูลของพวกเขา 

และมุ่งไปสู่ผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
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2.2 .กรอบแนวคิด 

 
ตวัแปรอสิระ(X) 

(Independent Variable) 
 

ตวัแปรตาม(Y) 

(Dependent Variable) 

 

 

ปัจจยัด้านการบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้า 

Customer Relationship Management  

(CRM) 

1. People 
2. Process 
3. Technology 
 

  

ความจงรักภักดขีองลูกค้า 

Customer Loyalty 

 

    

 

รูปที่  2    กรอบแนวคิด 

     การท างานของพนักงาน  กระบวนการแก้ปัญหา  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี่มาช่วยในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ จะน าไปสู่การพฒันาความสัมพนัธ์ และ สร้างความประทับใจท่ีดีให้กบัลูกคา้  และ ลูกค้าก็จะมี 

Loyalty กบับริษทัโดยจะมีการออกแบบสอบถามในประเด็น ระยะเวลาในการท าธุรกิจ และ อตัราการขยายธุรกิจ

ของลกูคา้ 

     จากกรอบแนวคิดขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงตั้ง สมมติฐานงานวิจยั คือ ความพึงพอใจในการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ มี
ความสัมพนัธ์กบั ความจงรักภกัดีของลกูคา้ 
 

2. วธิีการศึกษา 
 

     การศึกษาน้ีเลือกใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 

 

มีความสมัพนัธ์ 
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     การศึกษาเชิงปริมาณ 

     การวิจัยคร้ังน้ีได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากร คือ ก าหนดศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ 

(Contract Farm) ท่ีใช้บริการจากบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) จ านวน 105 ราย โดยมีช่วงเวลาในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในระหว่างวนัท่ี 1- 31 มีนาคม 2558 โดยมีการออกแบบสอบถาม ขอ้มูลพ้ืนฐาน / ความพึงพอใจ 

เก่ียวกบังาน CRM – People Process Technology / ความจงรักภกัดี – ระยะเวลาท่ีท าธุรกิจ อตัราการเติบโต แนวโนม้

การยา้ยไปท าธุรกิจกบับริษทัอ่ืน โดยเม่ือเกบ็ขอ้มลูแลว้จะวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช ้ สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความสมัพนัธ์ 

Pearson 

     การศึกษาเชิงคุณภาพ 

     เน่ืองจากจะใหค้ าตอบเชิงลึกไดดี้กว่าการศึกษาดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ทั้งน้ีการศึกษาใชวิ้ธีการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi – structured Interview) กล่าวโดยสรุป

การวิจยัมีกระบวนการศึกษา ดงัน้ี 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การคดัเลอืกประชากรกลุม่เป้าหมาย – Key Account 

การพฒันาเคร่ืองมือในการวิจยั – แบบสมัภาษณ์ 

การลงพืน้ท่ีเพื่อเก็บข้อมลู 

การสงัเคราะห์ข้อมลู – เปรียบเทยีบ ความเหมือน ความ

ตา่ง 

การตรวจทานผลการศกึษา 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 

เชิงบรรยาย Paragraph 

     1. ท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ Contract Farm ท่ีมีต่อการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ บริษทั เบทาโกร 

จ ากดั (มหาชน) 

     2. ท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้กบัความจงรักภกัดีของ

ลกูคา้ ของลกูคา้ Contract Farm บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

     3. ผลการศึกษาในคร้ังน้ี จะเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหาร บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต และ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดน้ าผลของความพึงพอใจในการใหบ้ริการกบั ทาง

ลูกคา้มาใช้ในการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขการบริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ให้

เหนือกวา่ท่ีลกูคา้ไดค้าดหวงั 
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ความตั้งใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
กรณศึีกษา: เทสโก้ โลตสั ช้อป ออนไลน์ 

 ONLINE PURCHASE lNTENTION OF CUSTOMER IN BANGKOK AREA           

:  CASE STUDY OF TESCO LOTUS SHOP ONLINE 

รณรงค์  แสงมงคล1 
RONNARONG    SANGMONGKON  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน ์เทสโก ้โลตสั ชอ้ปออนไลน ์แยกตาม
ประเภทสินคาของผูบ้ริโภคในกรงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป มีจ านวนประมาณ 4,000,000 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั มีขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 คน ใชห้ลกัความน่าจะเป็นในการสุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชส้ถิตเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุตฐานเพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ
เปียร์สนัเพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั 
 

ค าส าคัญ: ผู้บริโภค, , ความตั้งใจซ้ือ , สินค้าออนไลน์ 
 

Abstract 
The objective of this research aimed to study intention to purchase products online of Tesco Lotus Shop Online 
that divided to product categories by customers in Bangkok area. Population in this research are customers in 
Bangkok area that have age over 20 years old about 4 million. Data collectionwas completed through 
questionnaire distributed, in accordance with multi-stage sampling divided in relation to their industrial types 
together with the numbers of industrial factories located in Bangkok area, to 400 customers,. Then, all collected 
data was analyzed by descriptive statistics including frequencies, percentages, means, and standard deviations. 
 

Keywords: customers ,  intention purchase,  purchase products online 
 
 
 
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอิสเทิร์นเอเชีย   email: Mixza_50@hotmail.com 
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1. บทน า 
 

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง น าพาส่ิงใหม่ๆ เขา้มาสู่ชีวิตผูค้นอยูเ่สมอ แต่ส่ิงท่ีโดดเด่นและ

จบัตอ้งไดม้ากคือเทคโนโลยี ตอ้งยอมรับว่าการถือก าเนิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ มีส่วนช่วยผลกัดนัและอ านวยความ

สะดวกใหก้บัการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะ อินเตอร์เน็ต ซ่ึงถือเป็นเทคโนโลยีท่ีทรงประสิทธิภาพมากท่ีสุด

ในโลกปัจจุบนั และการสร้างเวป็ไซต์เพ่ือใชเ้ป็นส่ือในการขายสินคา้จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีไดรั้บความน่าสนใจ

อย่างมากทั้ งในและต่างประเทศ เทสโก้ โลตัส จึงเล็งเห็นโอกาสการเพ่ิมช่องทางการซ้ือขายออนไลน์ โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตแต่หากผูมี้ก าลงัซ้ือยงัเข้าถึงส่ือประเภทน้ีไม่มากนัก 

ประกอบกบัค่านิยมเดิมท่ีมีความตอ้งการซ่ือขายแลกเปล่ียนแบบเห็นสินคา้สามารถจบัตอ้งได ้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ

ศึกษา เพ่ือหาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ่ือสินคา้ออนไลน ์เพ่ือน าผลวิจยัมาเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน

การปรับปรุงพฒันาและวางแผนการใหบ้ริการสินคา้ออนไลนต่์อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
รายงานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเพ่ือส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริโภคในจังหวดั

นครราชสีมา” (สุดารัตน ์กนัตะบุตร และ ดร.กลา้หาญ ณ น่าน ,2555) 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าเพ่ือ

ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครราชสีมา ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคในจงัหวดันครราชสีมา ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 400 ชุ ด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานเพ่ือหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร

ทั้ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั ( Independent Samples t-test ) ความแปรปรวนทางเดียวของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม

ข้ึนไป (One Way ANOVA: F-test) ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Least Significant Difference (LSD) และ

หาค่าสัมประสิทธ์ิ} สหสัมพนัธ์แบบเปียร์ สันเพ่ืออธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มี ระดบัการศึกษาอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพอยู่ในหน่วยงานเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 5,000บาท นอกจากนั้นยงัพบว่า เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชี พ รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในจังหวดั

นครราชสีมา และเม่ือวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือ พบว่า 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครราชสีมา มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1639  
 

 

รายงานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยทีมีอิทธิ พลต่อความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ตของผู ้บริโภคชาวไทย”                   

(สุพรรณิการ์  สุภพล และเพญ็ศรี เจริญวานิช, 2011) 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้ดา้นความเสียงการรับรู้ดา้นประโยชน์ทศันคติของผูบ้ริโภคในการ

ซ้ือผลิตภณัฑ์ทางอินเทอร์เน็ตและอิทธิพลของการรับรู้ดา้นความเสียงการรับรู้ดา้นประโยชน์และทัศนคติ ของ

ผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑท์างอินเทอร์เน็ตต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑท์างอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคโดยใชก้าร

วิจัยแบบส ารวจภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู ้ท่ี มี

ประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากกว่า 1 ปี มีอายุระหว่าง 20-49 ปี จ านวน 1,000 คน ท่ีมีภูมิล  าเนาอยู่ใน 4 

จงัหวดั คือ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเกต็ วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน 

และการวิเคราะห์ปัจจยั   ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ดา้นความเส่ียงและการรับรู้ดา้นประโยชน์โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยมีทศันคติท่ีเห็นดว้ยกบัการซ้ือผลิตทางอินเทอร์เน็ตและผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การรับรู้

ดา้นความเส่ียง การรับรู้ดา้นประโยชน์และทศันคติในการซ้ือผลิตภณัฑท์างอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ

ผลิตภณัฑท์างอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคชาวไทย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี คณะผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ดงัต่อไปน้ี  

1. แนวคิด ทฤษฏีและหลกัการเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือ 

2. แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.1 การเปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือสินค้าเฮาส์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในแต่ละพ้ืนท่ี กรณีศึกษา เทสโก ้

โลตสั  

1.2   การจดัการร้านคา้ออนไลนด์ว้ยเทคโนโลยีเวบ็  

 

    3.   วธิีการศึกษา 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 

1. ประชากรการวิจยัและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรการวิจยั  
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ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป มีจ านวน

ประมาณ 4,000,000 คน(สถิติทางสงัคมกรุงเทพมหานคร,2554:21-29) 

 กลุ่มตวัอยา่ง 

- ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง : ก าหนดตามตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane (ธานินทร์, 2555:46) ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือน ± 5% โดยมีขนาดประชากรมากกว่า 100,000 ราย ไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

- วิธีการสุ่มตวัอย่าง : ใชก้ารสุ่มแบบหลายขั้นตอน(Multi-Stage Sampling) โดยด าเนินการสุ่มเป็น

ขั้นๆ ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster Sampling) เพ่ือหาเขตท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 5 เขต จากทั้งหมด 50 

เขต เกบ็ขอ้มลูเขตละ 80 คน 

 ขั้นท่ี 2 สุ่มแบบมีระบบ(Systematic Sampling) โดยก าหนดให้ Tesco Lotus ท่ีมีสถิติผูใ้ช้บริการ

มากท่ีสุดในเขตเป็นสถานท่ีในการเก็บขอ้มูล วนัท่ีใช้เก็บขอ้มูลมี 5 วนัคือจนัทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย ์เก็บ

ขอ้มูลวนัละ 16 คน แบ่งตามช่วงเวลาเป็น 8 ช่วง คือ 12.01-13.00, 13.01-14.00, 14.01-15.00, 15.01-16.00, 16.01-

17.00, 17.01-18.00, 18.01-19.00 และ 19.01-20.00 น. เกบ็ขอ้มลูช่วงละ 2 คน 

 ขั้นท่ี 3 สุ่มแบบง่าย(Simple Random Sampling) โดยในแต่ละช่วงเวลาใชวิ้ธีการจบัฉลาก(Lottery 

Method) วา่จะเกบ็ขอ้มลู 2 คน ในนาทีท่ี 1-15, 16-30, 31-45 หรือ 46-60 ของแต่ละช่วงเวลา 

กรอบแนวความคิดในการวจิยั  

 ในการวิจยัคร้ังน้ี คณะผูวิ้จยัไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของนกัวิชาการหลาย

ท่านมาผสมผสานกนั เพ่ือใชศึ้กษาปัจจยัส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน ์

เทสโก ้โลตสั ชอ้ป ออนไลน ์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยไดก้รอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
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 กรอบแนวคิดในการวิจยัจากสมมุตฐิานข้อที่ 1 

      ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรอบแนวคิดในการวิจยัจากสมมุตฐิานข้อที่ 2 

      ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพหลกั 

5. รายไดจ้ากการท างาน/รายไดจ้าก

ผูป้กครอง รวมต่อเดือน 

 

 

 

 

 

ความตั้งใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ์ 

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด 

 

 

 

ความตั้งใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 
           ผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.   เพ่ือใหท้ราบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลใดบา้งทีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ เทสโกโ้ลตสั  
ชอ้ป ออนไลน ์แต่ละประเภทสินคา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
2. ผลการศึกษารวมทั้งขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆทีมีต่อ เทสโก ้โลตสั ชอ้ป ออนไลนข์องผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานใหบ้ริษทั เอก-ชยั ดีสทริ บิวชนั ซิสเทม จ ากดั หรือเทสโก ้โลตสั สามารถ
น าไปปรับปรุงพฒันา และวางแผนการใหบ้ริการสินคา้ออนไลนต่์อไป 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
ประเดน็ส าคญัท่ีไดพ้บจากผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัขออภิปรายเพ่ือสรุปเป็นขอ้ยติุใหท้ราบถึงขอ้เทจ็จริงโดย

มีการน าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาอา้งอิงสนบัสนุนหรือขดัแยง้ ไดด้งัน้ี 
1. จากผลการวิจยัพบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดร้วมต่อเดือน รถส่วนบุคคลใน

ครอบครัว และความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อวนั มีความสัมพนัธ์ กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลนแ์ต่ละประเภท
สินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุดารัตน ์กนัตะบุตรและ ดร.กลา้หาญ ณ 
น่าน(2555) ท่ีพบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครราชสีมา ส่วนผลการวิจยัวา่อาชีพหลกัและระยะทางจากท่ีพกัอาศยัถึง เทสโก ้โลตสั ไม่ 
มีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลนทุ์กประเภทอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ขดัแยง้กบังานวิจยั
ของ สุดารัตน ์กนัตะบุตร และ ดร.กลา้หาญ ณ น่าน(2555)ท่ีพบวา่ อาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครราชสีมา 

2. จากผลการวิจยัพบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดร้วมต่อเดือน รถส่วนบุคคลใน
ครอบครัวและความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อวนั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลในการกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตั้งใจไม่วา
จะเป็นปัจจยัท่ีมาจากตวับุคคลหรือปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ซ่ึงปัจจยัท่ีมาจากตวับุคคล ไดแ้ก่ลกัษณะบุคลิกภาพของตวั
ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมไดไ้ม่วา่จะเป็นความตอ้งการแรงจูงใจทศันคติ ความสามารถในการรับรู้
ข่าวสาร ความสามารถในการปรับตวั ฯลฯ และเป็นปัจจยัภายในท่ีมีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค คือ ผูบ้ริโภคแต่ละ
คนจะมีความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพ และ
สภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สุพรรณิการ์ สุภพล และเพญ็ศรี เจริญวานิ ช (2011)ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ดา้นความเสียงและการรับรู้ดา้น
ประโยชนโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีทศันคติท่ีเห็นดว้ยกบัการซ้ือผลิตทางอินเทอร์เน็ตและผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ การรับรู้ดา้นความเสียงการรับรู้ดา้นประโยชนแ์ละทศันคติในการซ้ือผลิตภณัฑท์างอินเทอร์เน็ตมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑท์างอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคชาวไทย 
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 3. เพศและอายมีุความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน ์ประเภทผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพและความ
งาม เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อาย ุ20-33 ปี เป็นธรรมชาติของเพศและวยัท่ีสนใจการซ้ือ
และใชผ้ลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพและความงาม 

 4. สถานภาพมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ประเภทผลิตภณัฑส์ าหรับเดก็อ่อนและเดก็
เน่ืองจากสถานภาพสมรสจะเป็นตวัก าหนดความสนใจการซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับเดก็อ่อนและเดก็มากกวา่สถานภาพ
โสด 

 5. รายไดร้วมต่อเดือนมีความสมัพนัธ์กบความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน ์ประเภทผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองใชใ้น
ครัวเรือน เน่ืองจากมีอ านาจซ้ือมากกวา่ในผูท่ี้มีรายไดร้วมต่อเดือนมากกวา่ 

 6. รถส่วนบุคคลในครอบครัวมีความสมัพนัธ์กบัความตงัใจซ้ือสินคา้ออนไลน ์ประเภทสินคา้บริโภค 
เน่ืองจากถา้ไม่มีรถส่วนบุคคลในครอบครัว จะสะดวกและไดป้ระโยชนจ์ากการใชบ้ริการไดม้ากกวา่ 
 

จากการวิจยัเร่ืองการศึกษาความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลนข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กรณี ศึกษา :                       
เทสโก ้โลตสั ชอ้ป ออนไลน ์ผูวิ้จยัขอเสนอแนะแนวทางท่ีส าคญัดงัน้ี  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับบริษทั 
1.  ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด   เพ่ิมช่องทางการประชาสมัพนัธ์ ใหผู้บ้ริโภครับทราบถึงการเขา้ถึง

สินคา้ในรูปแบบออนไลน ์และมีการประชาสมัพนัธ์โปรโมชัน่ การบริการผา่นช่องทางต่างๆไม่วา่จะเป็นทางดา้น 
โทรทศัน ์วิทย ุป้ายประกาศรวมถึงทางส่ือออนไลน ์เพ่ือใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงบริการท่ี Tesco Lotus 

2.  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ควรมีกระบวนการในการสัง่ซ้ือและรูปแบบท่ีลกูคา้เขา้ใจง่ายและสามารถใชบ้ริการไดทุ้กเพศทุกวยั เพ่ือใหทุ้กกลุ่ม
ลกูคา้สามารถเขา้ถึงบริการน้ี ดา้นระบบการจดัส่งสินคา้ตอ้งมีความถกูตอ้งแม่นย  าสามารถส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ 
ไดถ้กูที ถูกเวลา ครบตามจ านวนสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือ และสภาพของสินคา้ท่ีส่งมอบตอ้งสมบูรณ์ ไม่ชารุด 

3.  ดา้นการบริการหลงัการขาย และใหข้อ้มลูควรจดัใหมี้ Call Center หรือหน่วยบริการลูกคา้สมัพนัธ์เพ่ือ
คอยตอบค าถาม ขอ้สงสยั หรือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสถานะสินคา้กบัลกูคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง รวมถึงการ
ประกนัสินคา้ และเวลาในการจดัส่ง เพ่ือใหล้กูคา้มีความมัน่ใจในการใชบ้ริการออนไลน์ 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
จากการวิจยัเร่ือง การศึกษาความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลนข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา :                
เทสโก ้โลตสั ชอ้ป ออนไลน ์เพ่ือใหเ้กิดผลดียิ่งข้ึน ผูวิ้จยัขอเสนอแนะใหมี้การวิจยัใน ดงัน้ี 

1.  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการซ้ือสินคา้ออนไลนข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2.  ศึกษาแนวทางในการเพ่ิมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
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      5.   สรุปผลการศึกษา 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ในภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายุระหว่าง 20-33 ปี ระดับการศึกษาอยู่ท่ีระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง

บริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน  15,000-25,000 บาท มีรถส่วนบุคคลในครอบครัว ความถ่ีในการเข้าใช้

อินเตอร์เน็ตต่อวนัมากกวา่ 6คร้ังต่อวนั  และมีระยะทางจากท่ีพกัอาศยัถึง เทสโก ้โลตสั นอ้ยกวา่ 5 กิโลเมตร 

2. ความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ เทสโก ้โลตสั ช็อป ออนไลน์ ของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามประเภท

สินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. เพศและอายุมีความสัมพันธ์กับความตั้ งใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ประเภทผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ        

ความงาม 

4. ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน ์ประเภทอาหารสดอาหารแช่แขง็  

5. สถานภาพมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน ์ประเภทผลิตภณัฑส์ าหรับเดก็อ่อนและเดก็ 

6. รายไดร้วมต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ประเภทผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองใชใ้น

ครัวเรือน 

7. รถส่วนบุคคลในครอบครัวมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน ์ประเภทสินคา้บริโภค 

8. ความถ่ีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อวนัมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน ์

ประเภทผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพและความงาม, ผลิตภณัฑส์ าหรับเดก็อ่อนและเดก็และผลิตภณัฑส์ าหรับสตัวเ์ล้ียง 

9. อาชีพหลกัและระยะทางจากท่ีพกัอาศยัถึงเทสโก ้โลตัส ไม่มีความสัมพันธ์กบัความตั้ งใจซ้ือสินค้า

ออนไลนทุ์กประเภท 
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Consumer Behavior towards Collagen Dietary Supplement in 
The Area of Muang, Chiang Mai 

ณฐัพร เกยีรติภักดี1 และ พศิมร กเิลนทอง2 
Nattaphorn Kiatpakdee and Pitsamorn Kilenthong  

 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมอาหาร (คอลลาเจน) ในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชร้ะดบัการใหค้วามส าคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยผูวิ้จยัมีความตอ้งการท่ีจะ
ศึกษาผูบ้ริโภคในธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารเสริม (คอลลาเจน) ส าหรับการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดในอนาคต และ
ศึกษาเพ่ิมเติมพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคอาหารเสริมผลิตภณัฑอ์าหารเสริม (คอลลาเจน) 
จ านวน 220 คน โดยใชแ้บบสอบถาม และเคร่ืองมือทางสถิติ พบวา่สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
(คอลลาเจน) ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 (50.90%) : กลุ่มท่ีให้ความส าคญัต่อส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นอย่างมากท่ีสุดทุกด้าน กลุ่ม 2 (32.73%) : กลุ่มท่ีให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นอย่างมากทุกดา้นเน้นท่ีดา้นราคา และกลุ่ม 3 (16.36%) : กลุ่มท่ีให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นอยา่งมากทุกดา้นเนน้ท่ีสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (คอลลาเจน), ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค 

Abstract 
This study aimed to segment the dietary supplement consumer (Collagen) in Mueang district, Chiang Mai 
province by using significance level of marketing mix factors. The research desired to study the consumers in 
dietary supplement business (Collagen) for planning marketing strategies in the future and further studied on 
consumer behavior (6W1H), the samples were 220 of dietary supplement consumer (Collagen). The data were 
collected by using questionnaire and analyzed by using statistical tools. From the segmentation study of dietary 
supplement consumer behaviors (Collagen) in Mueang district, Chiang Mai province can be divided in to 3 
groups are: Group 1 (50.90%): Giving highest significant level of the marketing mix in every fields. Group 2 
(32.73%): Giving high significant level of the marketing mix especially on price. Group 3 (16.36%): Giving high 
significant level of the marketing mix especially on distribution channel. 
Key words: Segmentation, Dietary Supplement (Collagen), Marketing Mix, Consumer Behavior 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมก าลงัเป็นท่ีนิยมเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากวิถีชีวิตของผูค้นในปัจจุบนัมีความรีบเร่งและ
การแข่งขนัในการท างานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา และความเครียด อาจส่งผลใหไ้ม่มีเวลาใน
การใส่ใจสุขภาพ อีกทั้งมลภาวะท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอาจท าใหร้ะบบภูมิตา้นทานของร่างกายท างานไดอ้ยา่งไม่สมบูรณ์ และ
กระบวนการแปรรูปอาหารในปัจจุบนัส่งผลให้ร่างกายดูซึมสารอาหารไดอ้ย่างไม่เต็มท่ี ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมจึง
จดัเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสะดวกและตอบสนองความตอ้งการในส่วนน้ีไดง่้าย เหมาะกบัสภาพสังคมและการใชชี้วิต
ในปัจจุบนั จากผลรายงานการส ารวจเร่ือง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนไทย พ .ศ.2548 โดยส านกังาน
สถิติแห่งชาติท่ีแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของประชาชน อีกทั้งผลการวิเคราะห์โดย SCB ENC จาก
ขอ้มูลการส ารวจพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนไทยในปี 2547- 2551 แสดงใหเ้ห็นถึงการท่ีคนไทยมีการ
บริโภคอาหารอยา่งถกูสุขลกัษณะมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะจ านวนผูท่ี้ทานผกัผลไมมี้อตัราเพ่ิมข้ึนเกือบ 3.5 ลา้นคน 
ซ่ึงอาหารเสริมนั้นยงัคงเป็นหน่ึงในทางเลือกซ่ึงสามารถน ามาช่วยรักษาสมดุลทางชีวเคมี รวมไปถึงสร้างมาเพ่ือ
ทดแทนอาหารทั้ ง 5 หมู่ เพ่ือให้ร่างกายท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจดัเป็นอาหาร
ประเภทหน่ึงตามพระราชบญัญติัอาหาร 2522 ซ่ึงหมายถึงผลิตภณัฑ์ท่ีใชรั้บประทานโดยตรงนอกเหนือจากการ
รับประทานอาหารหลกัตามปกติเพ่ือเสริมสารบางอย่าง โดยบางประเทศจดัว่าผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเป็นอาหาร 
ขณะท่ีบางประเทศจดัว่าเป็นยา มกัอยู่ในรูปลกัษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลกัษณะอ่ืน โดย
สามารถช่วยป้องกนัโรคบางอย่างได ้จดัว่าเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีมีความปลอดภยั สามารถป้องกนัโรคไดโ้ดยมีความ
เส่ียงน้อยกว่าการใช้ยา โดยมีข้อมูลมูลค่าการใช้จ่ายวิตามินและยาบ ารุงเพ่ิม ข้ึนถึงเกือบ  4 เท่าจากในปี 
2545,2545,2548 และปี 2550 เพ่ิมข้ึนสูงสุดถึงร้อยละ 14.5 ในอตัราท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ขอ้มูลอา้งอิง
จากส านกังานสถิติแห่งชาติ ทั้งยงัมีอตัราการเจริญเติบโต และขยายตวัทางธุรกิจสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สถาบนัอาหารมี
เป้าหมายท่ีจะเพ่ิมมีมูลค่าให้ถึง 3 แสนลา้นบาท ในปี 2556 โดยตลาดยงัคงเฉล่ียเติบโตร้อยละ 10 ต่อปี และยงัมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้โอกาสในการเติบโตของธุรกิจอาหารเสริมยงัมีโอกาสอย่างมากในตลาด
ปัจจุบนั (Euromonitor, 2557) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงเป็นตลาดกวา้งเน่ืองจากมีการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองมีระดบัรายไดสู้งเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ ขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติ อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมี
อัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศอีกด้วย โดยทีอัตราการเติบโตสูงถึง 14.4 ล้านบาทต่อปี (ข้อมูลจาก 
ZocialRank.com และแบบจ าลองอตัราส่วนการบริโภคของประชากรชาวเชียงใหม่จาก เวปไซด์ Thaithon Graph) และ
เน่ืองจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางของจงัหวดั มีก าลงัในการซ้ือ อีกทั้งยงัมีความหนาแน่นของประชากรภายใน
อ าเภอสูงท่ีสุดในจงัหวดั คือ 1,432.4 คนต่อตารางกิโลเมตร (ท่ีท าการปกครองจงัหวดัเชียงใหม่ ,2553) อีกทั้งการแข่งขนัใน
ตลาดธุรกิจเสริมอาหารคอลลาเจนมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง เน่ืองจากผูผ้ลิตมีการผลิตสินคา้ออกมาทั้ งใน
รูปแบบผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัอาทิเช่น แบบน ้ า แบบเม็ด แบบเม็ดเค้ียว แบบซอฟเจล เป็นตน้ และมีการส่งเสริม
การขายหลากหลายรูปแบบดงันั้นผูวิ้จยั จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมคอลลาเจน แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค และศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริม(คอลลาเจน) ในเขต อ าเภอ
เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจน าเอาขอ้มูลผลการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนของกลุ่มตัวอย่างประชากรในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ไปปรับใช้ในการ
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ออกแบบกลยทุธ์ทางการตลาดของผลิตภณัฑ ์ก าหนดทิศทางการจดัการธุรกิจ วางแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้
ความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคได้
อยา่งเหมาะสม และเป็นแนวทางในการวิจยัประเดน็อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ต่อไปในอนาคต 
 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค(6W1H)ของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจนท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคของกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคของกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

3. เพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคคอลลาเจนจากกลุ่มตวัอย่างประชากรในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่โดยใชส่้วนประสม
ทางการตลาด 

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
 

3.1  แนวคิดทางการตลาด ( STP : Segmentation, Targeting, Positioning ) 
 

     การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) คือ การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นสถานการณ์ทางดา้นตลาดและทา
การก าหนดส่วนตลาดท่ีกิจการสามารถเข้าถึงการเสนอขายสินคา้หรือบริการได้ โดยสินค้านั้นจะต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการ  และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขัน (Greg W.Marshall & Mark 
W.Johnston, 2010  เรียบเรียงโดย ดร.สุชนนี เมธิโยธิน) การเลือกตลาดเป้าหมาย Market Targeting หมายถึง การ
เลือกผลิตสินคา้ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจส าคญัมากของผูป้ระกอบการเพราะหากไม่มีสินคา้ท่ีตอ้งการแลว้ ผูซ้ื้อก็จะไม่
สนใจ ผูป้ระกอบการจึงเร่ิมตน้ดว้ยการผลิตสินคา้ท่ีมีความตอ้งการก่อนเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ เม่ือมี
สินคา้ลูกคา้ตอ้งการแลว้ก็จะท าให้ผูซ้ื้อว่ิงเขา้มาสั่งซ้ือสั่งจองสินคา้จากบริษทั (นิรันต ์นนทสินทร์ ,2555) และการ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของธุรกิจและภาพลกัษณ์ของส่ิงท่ี
น าเสนอเพ่ือให้เป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคญัและต าแหน่งในการแข่งขนัท่ีแตกต่างในจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย การ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(webmaster, 2553)  
 
3.2  แนวคิดเกีย่วกบั ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4Ps 

 
     ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง ตวัแปรท่ีสามารถควบคุมได้ในทางการตลาดซ่ึงมีความ
หมายถึง การให้การตอบสนองและความส าคญัต่อความต้องการโดยเป็นตวัแปรท่ีสามารถควบคุมได ้สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค และท าใหผู้บ้ริโภคนั้นเกิดความพึงพอใจ(Philip Kotler, 2003) 
โดยประกอบไปดว้ยองค์ประกอบทั้งหมดรวม 4 กลุ่ม กล่าวคือ องค์ประกอบ ดา้นผลิตภณัฑ์(Product) ดา้นราคา
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(Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) โดยองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะ
ท าใหเ้กิดการส่ือสารแก่ผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ (McCathy, 1981 : 42 อา้งถึงใน นพพร ประยรูวงศ,์  2541) 
 
3.3  แนวคิดเกีย่วกบั ทฤษฏีพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หรือ 6Ws1H 

 
     พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หาการคิด การซ้ือหา การใช้
อุปโภค บริโภค รวมถึงการประเมินผลในตวัสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของตวัผูบ้ริโภค
เอง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั ประสบการณ์ การซ้ือ การใชสิ้นคา้ และบริการของผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์ และคณะ, 
2546:192) โดยผา่นกระบวนการทางความคิด การกระท า และความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีเม่ือไดมี้การใชใ้นการซ้ือ
สินคา้หรือการบริการ เพ่ือใหต้วัผูบ้ริโภคเองไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด (สุทธยา สมสุข, 2554) โดยมีค าถามท่ีใชเ้พ่ือ
ท าการคน้หาลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ 6Ws1H ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (การวิจยัธุรกิจ) , 2541) 
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไหร่ (When does the consumer buy?) 
ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ(Why does the consumer buy?) ใครอยู่
ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the 
buying?) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) โดยการตั้งค าถามและค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหส้ามารถ
จดัการธุรกิจใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม (มทัวนั กศุลอภิบาล ,2555) 
 

4. กรอบแนวความคดิส าหรับการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. วธิีการศึกษา 
 

ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริม(คอลลาเจน) 
ของกลุ่มตวัอยา่งประชากร 

ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

ประชากรท่ีจะศึกษา  

  กลุ่มท่ี 1     กลุ่มท่ี 2 

  กลุ่มท่ี 3              ... 

 

ประชากรกลุ่มยอ่ย 

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย 

(ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 
ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอธิบายประชากร 
(ขอ้มลูเชิงคุณภาพ) 

ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6Ws1H) 
1. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร 
2. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไหร่ 
3. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน  
4. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ  
5. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  
6. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
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     ประชากรท่ีจะศึกษาในคร้ังน้ี  คือ ประชากรในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเคยบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริม
คอลลาเจน ซ่ึงประชากรในจังหวดัเชียงมใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 ปีข้ึนไปมี จ านวน 238,332 คน (ข้อมูล จาก
ส านกังานสถิติแห่งชาติ ,2553) โดยผูวิ้จยัไดท้ าการก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan: 1970) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ (Confidence Level) เท่ากบั 95% และมีการคลาดเคล่ือน (Margin of 
Error) เท่ากบั ±5% จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 384 คน แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัดา้นเวลาในการรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัจึงไดล้ดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 220 ตวัอย่าง ระดบัความคลาดเคล่ือนอาจเพ่ิมเป็น ±6.6% โดยการท าวิจยั
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability) โดยวิธีการเลือก
ตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยเลือกตวัอย่างแบบพ้ืนท่ี (Area Sampling) โดยเลือก เขตการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมาเป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มตวัอย่าง โดยมีขอ้สมมุติฐานว่าในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ในแต่ละเขตการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเดียวกนัน่าจะมีพฤติกรรมคลา้ยกนัจึงท าการแบ่งกลุ่มประชากรในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่
ตามเขตการปกครองส่วนท้องถ่ิน 11 เขต ดังน้ี เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลต าบล
ชา้งเผือก  เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เทศบาลต าบลท่าศาลา  เทศบาลต าบลสุเทพ เทศบาลต าบลป่าแดด  เทศบาล
ต าบลหนองหอย  เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม เทศบาลต าบลสันผีเส้ือ และองค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก โดย
แบ่งเป็นเขตการปกครองส่วนทอ้งถ่ินละ 20 คน ตามเขตการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
(สงวน ลือเกียรติบณัฑิต, 2547) รวม 220 คน ใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability) โดยวิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster Sampling) โดยเลือกตัวอย่างแบบพ้ืนท่ี (Area Sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม(Questionnaires) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองมือทางสถิติ  ค่าเฉล่ีย, ค่าร้อยละ, การแจกแจงความถ่ี, 
Cluster Analysis และ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั sig < 0.05   
 
6. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูผูวิ้จยัสามารถน าผลการวิเคราะห์มาสรุปไดต้ามวตัถุประสงคใ์นขอ้แรกคือส่วนประสม
ทางการตลาดของผลิตภณัฑอ์าหารเสริม(คอลลาเจน)ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคของกลุ่มตวัอย่างประชากรคือ ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัทางดา้นราคา (Price) การลดราคา การให้ส่วนลด การมีราคาให้เลือกหลากหลาย ราคาเหมาะสมกบั
ปริมาณ และคุณภาพ มากท่ีสุด จากนั้นน ามาแบ่งกลุ่มดว้ยการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical ผลการเลือก
กลุ่มท่ีเหมาะสมมีจ านวน 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 มีจ านวนสมาชิก 112 คน คิดเป็น 50.9% จากจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด กลุ่มท่ี 2 มีจ านวนสามาชิกทั้งหมด 72 คน คิดเป็น 32.727% จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด และกลุ่มท่ี 3 มี
จ านวนสมาชิกทั้งหมด 36 คน คิดเป็น 16.363% จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดความแตกต่างทั้งหมดท่ีพบเก่ียวกบั
ส่วนประสมทางการตลาดมีค่าแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบัต ่ากวา่ 0.05 ในทุกขอ้ค าถามสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ตั้งช่ือตามลกัษณะท่ีพบคือ 
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ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งกลุ่มตามระดับความส าคัญในส่วนประสมทางการ (4P) ของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม (คอลลาเจน)  
 

ระดบัความส าคญั 

ของส่วนประสมทางการตลาด 

ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

Mean 

 

เฉล่ีย 

ระดบั
ความส าคญั 

เฉล่ีย 

ระดบั
ความส าคญั 

เฉล่ีย 

ระดบั
ความส าคญั 

ระดบั
ความส าคญั 

ผลิตภณัฑ ์(Product) 4.13 ส าคญัท่ีสุด 3.47 ส าคญัมาก 3.74 ส าคญัมาก 3.69 ส าคญัมาก 

ราคา (Price) 4.48 ส าคญัท่ีสุด 3.60 ส าคญัมาก 3.26 ส าคญัมาก 3.78 ส าคญัมาก 

สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) 4.2 ส าคญัท่ีสุด 3.09 ส าคญัมาก 3.99 ส าคญัมาก 3.76 ส าคญัมาก 

การส่งเสริมการขาย (Promotion) 4.29 ส าคญัท่ีสุด 3.35 ส าคญัมาก 3.71 ส าคญัมาก 3.78 ส าคญัมาก 

 
กลุ่มท่ี 1 ใหค้วามระดบัส าคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในระดบัมากท่ีสุดในทุก
เร่ือง โดยระดบัความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นราคา (Price) 
โดยใหค้วามส าคญัมาก 
กลุ่มท่ี 2 ใหค้วามระดบัส าคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้มากในทุกเร่ืองโดยอนัดบั
ท่ี 1 ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากคือ ดา้นราคา (Price)  
กลุ่มท่ี 3 ใหค้วามระดบัส าคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในระดบัค่ามากในทุกเร่ือง
โดยอนัดบัท่ี 1 ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากคือ ดา้นราคา (Price) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)  
 
     โดยใน 3 กลุ่มท่ีพบมีลกัษณะประชากร และ พฤติกรรม ท่ีมีค่านัยส าคัญต ่ากว่า 0.05 เพียงแค่ 1 ตัวคือ ด้าน
สถานภาพ ซ่ึงทั้ ง 3 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีได้ท าการแบ่งกลุ่ม Cluster Analysis นั้น ต่างมีสถานภาพโสดทั้ งหมด แต่
เน่ืองจากการคน้พบท าใหเ้ห็นขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจคือแมว้่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีค่านยัส าคญัสูงกว่า 0.05 ตามท่ี
ก าหนด แต่สามารถน ามาเป็นขอ้สงัเกตท่ีระบุความแตกต่างของแต่ละกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจ
ทางการตลาดไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 2 แสดงลกัษณะประชากรและพฤติกรรมกลุ่มตวัอยา่ง ในแต่ละกลุ่มหลงัจากการแบ่งกลุ่ม Cluster Analysis 
 
ลกัษณะประชากร n=220  (100%) กลุ่ม 1 n=112 (50.90%) กลุ่ม 2 n=72  (32.73%) กลุ่ม 3 n=36  (16.36%) 

เพศ 

อาย ุ

สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน (บาท) 

อาชีพ 

หญิง 

18 - 25 ปี 

โสด  

ป.ตรี 

ต ่ากวา่ 1 หม่ืน 

นกัศึกษา 

57.1% 

42.9% 

79.5% 

49.1% 

38.4% 

40.2% 

ชาย 

18 - 25 ปี 

โสด 

ป.ตรี 

1-2 หม่ืน 

 นกัศึกษา 

59.7% 

36.1% 

66.7% 

43.1% 

37.5% 

37.5% 

ชาย 

18 - 25 ปี 

โสด 

ต ่ากวา่ป.ตรี 

ต ่ากวา่ 1 หม่ืน 

นกัศึกษา 

52.8% 

50.0% 

69.4% 

61.1% 

41.7% 

44.4% 

พฤตกิรรม (6W1H) กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม3 

ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What) 

ยี่หอ้ผลิตภณัฑท่ี์นิยมบริโภค 

เหตุผลส าคญัในการเลือกบริโภค 

พฤติกรรมการซ้ือ 

มาตรฐานการผลิต 

การเลือกซ้ือบรรจุภณัฑ ์

ชนิดผลิตภณัฑอ์าหาร 

งบประมานต่อคร้ังในการซ้ือ/คร้ัง 

 

Colly pink 

คุณภาพสินคา้ 

เปล่ียนเร่ือยๆ 

อย. 

ซองแบ่งทาน 

แคปซุล 

201-500 บ. 

 

31.3% 

54.9% 

43.8% 

61.6% 

42.9% 

48.2% 

33% 

 

Vitty/Vistra 

คุณภาพ 

เปล่ียนเร่ือยๆ 

อย. 

กระป๋อง 

แคปซูล 

501-800 บ. 

 

25.0% 

37.5% 

40.3% 

69.4% 

31.9% 

38.9% 

30.6% 

 

Colly pink 

คุณภาพสินคา้ 

ยี่หอ้เดียว 

อย. 

กระป๋อง/ซอง 

แคปซูล 

201-500 บ. 

 

30.6% 

38.9% 

36.1% 

55.6% 

27.8% 

52.8% 

36.1% 

ผู้บริโภคซ้ือเมือ่ไหร่ (When) 

ระยะเวลาในการบริโภค(เดือน) 

ความบ่อยในการซ้ือต่อเดือน 

  

1-3 เดือน 

1 คร้ัง 

 

39.3% 

42% 

  

 < 1 เดือน 

1 คร้ัง 

 

45.8% 

36.1% 

  

  < 1 เดือน 

2 คร้ัง 

 

38.9% 

41.7% 

ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน (Where) 

สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อย 

 

หา้งสรรพสินคา้ 

 

30.4% 

 

หา้งสรรพสินคา้ 

 

43.1% 

 

หา้งสรรพสินคา้ 

 

33.3% 
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พฤตกิรรม (6W1H) กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม3 

ท าไมผู้บริโภคจงึซ้ือ (Why) 

สาเหตุการเปล่ียนยี่หอ้ 

ส่วนลดดา้นราคาท่ีสนใจ 

สถานท่ีท่ีท าใหซ้ื้อ 

การส่งเสริมการตลาดท่ีสนใจ 

 

ชอบทดลอง 

ส่วนลดสมาชิก 

สถานท่ีสะดวก 

ซ้ือ 1 แถม 1 

 

43.8% 

42% 

40.2% 

29.5% 

 

ไดรั้บค าแนะน า 

ส่วนลดเปิดตวั 

สถานท่ีสะดวก 

ซ้ือ 1 แถม 1 

 

27.8% 

50% 

48.6% 

31.9% 

 

ย ยี่หอ้อ่ืนลด/ไม่ 

    ส่วนลดเปิดตวั 

สถานท่ีสะดวก 

ประกนัคืนเงิน 

 

20% 

38.9% 

47.2% 

38.9% 

ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (Who) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

 

บริโภคเอง 

 

50.9% 

 

เป็นของฝาก 

 

45.8% 

 

บริโภคเอง 

 

52.8% 

ใครมส่ีวนร่วมตดัสินใจซ้ือ (Whom) 

ส่ือท่ีมีอิทธิพล 

บุคคลท่ีมีอิทธิพล 

 

 Internet 

แพทย/์เภสชั 

 

49.1% 

51.8% 

 

 Internet 

แพทย/์เภสชั 

 

40.3% 

38.9% 

 

Internet 

แพทย/์เภสชั 

 

55.6% 

47.2% 

ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร (How) 

ช่องทางช าระเงินท่ีสะดวกท่ีสุด 

 

เงินสด ณ ท่ีซ้ือ 

 

75.9% 

 

เงินสด ณ ท่ีซ้ือ 

 

61.1% 

 

เงินสด ณ ท่ีซ้ือ 

 

61.1% 

 

7.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมพบว่า สถานภาพ เท่านั้นท่ีมีผลต่อระดบัความส าคญัดา้นปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค ท่ีต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ในขณะท่ี ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีต่างกนัไม่มีผล
ต่อระดบัความส าคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค และจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 220 คนและ
วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริม (คอลลาเจน) เก่ียวกบัระดับการให้ความส าคญัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค (4P) ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานท่ีจดั
จ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) พบวา่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัน้ี  
กลุ่มท่ี 1  “กลุ่มท่ีใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นเป็นอยา่งมากท่ีสุด” 
กลุ่มท่ี 2  “กลุ่มท่ีใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นเป็นอยา่งมากเนน้ท่ีราคา”  
กลุ่มท่ี 3 “กลุ่มท่ีใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นเป็นอยา่งมากเนน้ท่ีสถานท่ีจดัจ าหน่าย” 
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     แนวทางการออกแบบ พฒันา และการวางกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีควรตระหนกั 
1. กลยุทธ์ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์: รูปลกัษณ์บรรจุภณัฑค์วรมีความทนัสมยั เพราะกลุ่มผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่อยู่ในกลุ่มอาย ุ18-25 ปี ผูผ้ลิตควรเนน้คุณภาพของผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมเห็นผลจริงคุม้ค่ากบัราคา มีมาตรฐาน 
องคก์ารอาหารและยา ผลิตภณัฑค์วรเป็นรูปแบบแคปซูล บรรจุกระป๋อง มีแพทย/์เภสชักรใหค้ าแนะน าสนบัสนุนตวั
สินคา้ 

2. กลยทุธ์ทางการตลาดดา้นราคา  : ราคาควรอยูใ่นช่วง 201-800 บาท/หน่วย ท่ีควรบริโภคได ้30 วนัหรือ 1 เดือน 
3. กลยุทธ์ทางการตลาดดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย : ควรมีการวางขายในท่ีท่ีมีความสะดวก เช่น หา้สรรพสินคา้ 

ร้านคา้สะดวกซ้ือ หรือร้านขายยา อาจะเนน้ท่ีใกลม้หาวิทยาลยั เพราะกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา มีระบบ
การช าระเงินหลกั เป็นแบบช าระดว้ยเงินสด ณ ท่ีซ้ือ 

4. กลยุทธ์ทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด : ท าการโฆษณาส่งเสริมการขายผ่าน อินเตอร์เน็ตเพ่ือให้
ง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูลผลิตภณัฑ ์เช่น โฆษณาบนส่ือออนไลน์สาธารณะ มีเวบ็ไซตแ์นะน าสินคา้ ส่งเสริมการตลาด
ผ่านคลิปวีดีโอ และสร้างแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ หากสินคา้เขา้สู่ตลาดใหม่ ควรให้ส่วนลดเปิดตวัสินคา้
ใหม่เพ่ือเป็นการแนะน าสินคา้ 

     แนวทางการออกแบบ พฒันา และการวางกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อ  “เจาะกลุ่มผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม” ท่ีแบ่งโดยใช้
ระดบัการใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดงัน้ี 

เจาะกลุ่มท่ี 1 : ซ่ึงมีขอ้ดีท่ีมีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด (50.90%) 
- ดา้นผลิตภณัฑค์วรออกแบบใหมี้ความอ่อนหวาน สวยงามเหมาะสมกบัลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีเป็นเพศหญิงอาย ุ18-25 ปี 

ผลิตภณัฑ์นอกจาเป็นแคปซูลแลว้ควรมีการบรรจุซองหรือแผง ก่อนใส่บรรจุภณัฑห์ลกั และมีการพฒันาสินคา้ตลอดเวลา
เน่ืองจากลูกคา้มีพฤติกรรมชอบเปล่ียนผลิตภณัฑบ่์อยจึงตอ้งมีการวจิยัพฒันาเพ่ือตอบสนองใหท้นัท่วงที 

- ดา้นสถานท่ีควรเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีร้ายขายยาและเคร่ืองส าอาง (Drugstore cosmetic) เน่ืองจากน่าจะ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดดี้ อีกทั้งยงัมีขอ้ดีคือร้านคา้ประเภทน้ีมีแพทย/์เภสัชกรให้ค  าแนะน าซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ลูกคา้ทุกกลุ่มอีกดว้ย 

- ดา้นการส่งเสริมการขายควรมีการแจกสินคา้ให้ลูกคา้ทดลองใช ้และท าการส่งเสริมการขายดว้ยการให้ผูบ้ริโภค
เป็นสมาชิกและมีส่วนลดส าหรับสมาชิกเป็นพิเศษ 

เจาะกลุ่มท่ี 2 : ซ่ึงมีขอ้ดีท่ีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งมากเป็นอนัดบั 2 (32.73%) 
- ดา้นผลิตภณัฑค์วรมีความทนัสมยัไม่หวอืหวาเพ่ือใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีเป็นเพศชาย 
- ดา้นการส่งเสริมการขายมีการให้ผลตอบแทนจากการขายสินคา้ให้แก่ตวัแทนท่ีจ าหน่ายสินคา้เน่ืองจากผูบ้ริโภค

ใหค้วามส าคญัต่อการการแนะน าผลิตภณัฑ ์หรือ มีการท าการทดลองใช ้แนะน าสินคา้ หรือเล่าผลจากการบริโภคผลิตภณัฑ์
ผา่นผูท่ี้มีช่ือเสียง ท่ีเป็นท่ีรู้จกั 

เจาะกลุ่มท่ี 3 : มีขอ้ดีท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑย์ีห่อ้เดียวเป็นประจ า (16.36%) 
- ดา้นผลิตภณัฑค์วรเพ่ิมบรรจุภณัฑแ์บบบรรจุเพ่ือรับประทานคร่ึงเดือนเน่ืองจากลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากวา่ 

10,000 บาทซ่ึงมีก าลังซ้ือต ่าอีกทั้ งพฤติกรรมของลูกค้ามีพฤติกรรมการซ้ือเฉล่ีย 2 คร้ัง/เดือน ซ่ึงเพียงพอในปริมาณท่ี
เหมาะสม 
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- ดา้นการส่งเสริมการตลาดควรมีการรับประกนัคืนเงินเม่ือไม่เห็นผลหรือไม่พึงพอใจผลิตภณัฑ์ มีการให้ส่วนลด
เป็นคูปองในการซ้ือสินคา้คร้ังต่อไปเพ่ือรักษาฐานลูกคา้กลุ่มน้ี เน่ืองจากลูกคา้เป็นลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือยี่ห้อเดิมเป็น
ประจ าแต่จะเปล่ียนเม่ือสินคา้ยีห่อ้อ่ืนมีการลดราคา 
     ส าหรับขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปเน่ืองจากผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเร่ิมเป็นท่ีนิยมจึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละพ้ืนท่ีนอกเหนือจากผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือให้มีความทัว่ถึงโดยเพ่ิมกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากร เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนของการศึกษาวิจยั อีกทั้งการศึกษาการแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม (คอลลาเจน) กรณีศึกษา อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษา
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทอ่ืนเช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือบ ารุงร่างกาย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือลดน ้ าหนัก 
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบ ารุงสมอง เป็นตน้ ในส่วนของผูท่ี้สนใจและมีธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารเสริมอาจน าเอาแนวทางการ
ศึกษาวจิยัช้ินน้ีไปใชเ้พ่ือศึกษากลุ่มลูกคา้ผลิตภณัฑข์องตนเพ่ือแบ่งกลุ่มลูกคา้และน าไปวางแนวทางในการตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ไดถู้กเป้าหมาย อีกทั้งยงัเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม และควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆเพ่ิมเติมเช่น 
ความพึงพอใจ เป็นตน้ 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมกบัความต้องการร้านปุ๋ยเคมี 
ของเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี 

The study of Relations between Customer Behavior and Demand towards 

Chemical Fertilizer in Chanthaburi Province. 

จกัรกฤช  เซ่ียงโหล1 และ ศิวฤทธ์  สุนทรเสณี2 

Jakkrit  Sianglo and Sivarit  Sultornsanee 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัความตอ้งการร้านปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจงัหวดั
จนัทบุรี” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมและความตอ้งการร้านปุ๋ยเคมีของชาวเกษตรกร
ในจงัหวดัจนัทบุรี  ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการซ้ือปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญักบัในดา้น วตัถุประสงค์ในการซ้ือปุ๋ยเคมีและความตอ้งการปุ๋ยเคมีของเกษตรกรใน
จงัหวดัจันทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับในด้านท าเลท่ีเหมาะสม  การเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัความตอ้งการร้านปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี  พบว่ามีความสัมพนัธ์
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ปุ๋ยเคมี, เกษตรกร 
 

Abstract 
This research aimed to study the relations between Customer behavior and demand of towards Chemical Fertilizer 

in Chanthaburi province. Form the study found that; Overall behavior of Chanthaburi province farmers on buying 

fertilizer is modulate. Found that most of the samples were emphasized; purpose of buying chemical fertilizers 

and the needs of fertilizers shop of farmers in Chanthaburi. Found that most of the samples were emphasized on 

shop location. The relative comparison between behavior and demands of farmer toward fertilizer shop in 

Chanthaburi province found were related with statistical significance level of 0.05.  

 

Keywords: Consumer behavior, Chemical fertilizer, Farmer 
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1. บทน า 
 

อุตสาหกรรมปุ๋ยจดัได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่หาเล้ียงชีพดว้ยการเพาะปลกูมาตั้งแต่สมยัโบราณและเป็นอาชีพท่ีสืบทอด
กนัมาจนถึงทุกวนัน้ีฉะนั้น ปุ๋ยจึงเป็นปัจจยัหลกัของเกษตรกร ซ่ึงมีผลต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเป็นอยา่งมาก 
แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีว่าประเทศไทยนั้นยงัไม่สามารถท่ีจะผลิตปุ๋ยเคมีไดอ้ย่างเพียงพอกบัความตอ้งการไดเ้พราะว่า
ตน้ทุนการผลิตสูง จึงตอ้งพึงพา การน าเข้าแม่ปุ๋ย โดยแม่ปุ๋ยท่ีน าเขา้ ไดแ้ก่ แม่ปุ๋ยท่ีใหธ้าตุอาหารไนโตรเจนซ่ึงไทย
น าเขา้จากประเทศซาอุดอารเบียและสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสมีขายทัว่โลก และแม่ปุ๋ย โปแตสเซียม
ประเทศไทยน าเขา้จากแคนาดา และเยอรมนี เป็นตน้ ซ่ึงวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูปดงักล่าวมีปริมาณและแหล่งผลิต
จ ากดั รวมถึงการคา้ระหวา่งประเทศท่ีตอ้งแข่งขนัสูงในดา้นราคาท่ีปรับตวัข้ึนอยูต่ลอดเวลา เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงปริมาณ
ปุ๋ยเคมีท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นประเทศ  

ปุ๋ยท่ีเกษตรกรนิยมใชใ้นการเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมีท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ
และปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรกรใชอ้ยูจ่ะมีธาตุอาหารท่ีพืชมีความตอ้งการอยู่ในปริมาณสูง พืชสามารถน าไปใชไ้ดท้นัทีอีกทั้ง
ยงัสะดวกต่อการใช้งาน และให้ผลอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความต้องการ ใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในปี 2552 จึงมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2551 โดยมีการน าเขา้ปุ๋ยเคมีประมาณ 3.8 ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
42.66 ลา้นบาท (ส านกัควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร , 2553) และในปี 2550 ราคาปุ๋ยเคมีไดป้รับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบ
กับปี 2549 จึงส่งผลให้เกษตรกรต้องรับภาระทางด้านต้นทุนในการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและส่งผลต่อรายได้ของ
เกษตรกร 

จากปริมาณความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีและราคาปุ๋ยเคมีท่ีเพ่ิมสูงข้ึนท าใหมี้ผูจ้  าหน่ายปุ๋ยเคมีในทอ้งตลาดหลาย
ราย ส่งผลใหผู้ผ้ลิตตอ้งส่งเสริมการขายอยา่งมาก รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การส่งออกมากข้ึน การส่งออกโดยส่วนใหญ่
จะเป็นการส่งออกไปยงัประเทศใกลเ้คียงไดแ้ก่ ลาว กมัพูชา และอินโดนีเซีย อย่างไรกต็ามเน่ืองจากผูผ้ลิตหลายราย 
ไดข้ยายก าลงัการผลิตเพ่ิมข้ึน ส่วนทางดา้นราคาปุ๋ยเคมีในประเทศนั้น เน่ืองจากตลาดปุ๋ยเคมีของไทยเป็นลกัษณะก่ึง
แข่งขนัก่ึงผกูขาด (Monopolistic Competition) ราคาปุ๋ยชนิดเดียวกนัจะอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนั แต่หากเป็นปุ๋ยต่าง
ชนิดกนัก็จะมีราคาต่างกนัดว้ย ราคาปุ๋ยเคมีขายส่งตลาดกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากมี
การอิงราคาตามตลาดโลก ส าหรับประเทศไทยมีการควบคุมการใชปุ๋้ยเคมีโดยผ่าน พ.ร.บ.ปุ๋ยเคมี ปี พ.ศ.2518 เพ่ือ
ก าหนดใหผู้ผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ปุ๋ยเคมีเขา้มาในราชอาณาจกัรตอ้งน าปุ๋ยมาข้ึนทะเบียนก่อนจึงจะน ามาผลิตหรือน าเขา้
มาในราชอาณาจกัรได ้

จงัหวดัจนัทบุรี เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ท่ีส าคญัไดแ้ก่ ยางพารา ปาลม์น ้ ามนั ขา้ว และไมผ้ล เช่น ทุเรียน กลว้ย เงาะ มงัคุด เป็นตน้ ทั้งน้ีจงัหวดัจนัทบุรีมี
พ้ืนท่ีทั้งหมด 6,338 ตร.กม. หรือ 3,961,250 ไร่ มีพ้ืนท่ีในการใชท้ าการเกษตรจ านวน 2,054,326 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
51.86 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ประชากรในจงัหวดัจนัทบุรีมีทั้งส้ิน 524,260 คน ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
ท าสวนโดยพ้ืนท่ีร้อยละ 73 ของพ้ืนท่ีการเกษตร เป็นพ้ืนท่ีปลกูผลไมแ้ละไมย้ืนตน้ (ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี
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, 2552) ชาวเกษตรกรมีความจ าเป็นตอ้งใชปุ๋้ยเคมีปุ๋ยเคมีนบัไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของ
ตน้ไม ้ในแต่ละปีตน้ไมไ้ดดู้ดแร่ธาตุอาหารต่างๆไปจากดินเป็นจ านวนมาก เม่ือถึงระยะเวลานึงแร่ธาตุอาหารต่างๆ
ในดินเร่ิมหมดลง ท าให้ตน้ไมท่ี้เกษตรกรปลูกลงไปนั้นเร่ิมขาดแร่ธาตุอาหารต่างๆไป จึงท าให้เกษตรกรท่ีปลูก
ตน้ไมแ้ละไมผ้ล ได้ผลผลิตท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการท าให้รายไดล้ดลง และท าให้เกิดการว่างงาน ดงันั้น
เกษตรกรจึงจ าเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยเคมีลงไปในดินตลอดเม่ือเห็นว่าตน้ไมท่ี้ปลูกลงไปนั้นขาดแร่ธาตุอาหารต่างๆเพ่ือให้
ตน้ไมไ้ดดู้ดแร่ธาตุอาหารต่างๆ ไปเพ่ือการสร้างใบ  ก่ิง ดอกและผล 

จากการสงัเกตการของผูศึ้กษาพบวา่ ร้านจ าหน่ายปุ๋ยเคมีใน จงัหวดัจนัทบุรี ท่ีไดท้ าการข้ึนทะเบียนไวก้บั
เกษตรอ าเภอเมืองจากอดีตจนถึงปัจจุบนั มีจ านวน 900-1,000 ร้านราย ของ ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
จนัทบุรี มีสภาวะการแข่งขนัดา้นราคาค่อนขา้งสูง เน่ืองจากปุ๋ยเคมีนั้นมีหลากหลายยี่หอ้ในระดบัราคาท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ใหเ้กษตรกรไดเ้ลือกซ้ือ ดว้ยเหตุผลต่างๆเหล่าน้ีจึงท าใหผู้ศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความสมัพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมกบัความตอ้งการร้านปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี โดยผูศึ้กษามุ่งหวงัท่ีจะทราบถึง
พฤติกรรมกบัความตอ้งการร้านปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี 

2.  เพ่ือศึกษาความตอ้งการร้านปุ๋ยเคมีของชาวเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี  

3.  เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมและความตอ้งการร้านปุ๋ยเคมีของชาวเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา การใหผู้บ้ริโภค ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด  

2.  เพ่ือเป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การใหบ้ริการเพ่ือเป็นขอ้มลูต่อผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะประกอบธุรกิจน้ี 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
ภาวิณี  กาญจนาภา (2554) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การด าเนินกิจกรรมส่วนประสมการคา้

ปลีก 2) แนวความคิดเชิงกลยทุธ์ของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม เพ่ือกระตุน้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค วิธีการวิจยัใชก้ระบวนการเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์และการสงัเกตผูป้ระกอบการจ านวน 64 คน และ
ท าการยืนยนัผลการศึกษาดว้ยวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจผูบ้ริโภคจ านวน 400 คน เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการคา้ปลีก ไดแ้ก่ ชนิดของสินคา้และบริการ ราคาสินคา้ การส่งเสริมการตลาด การ
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จดัแสดงสินคา้ และท าเลท่ีตั้ง ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ จากนั้นจึง
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงถดถอยผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จจะมีมุมมองท่ีชดัเจนเชิงกลยุทธ์การตลาด มีการใชก้ลยุทธ์การตลาดจดัการร้านคา้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใหค้วามใส่ใจกบัการดูแลสินคา้ภายในร้านคา้ การบริหารการจดัวางและการจดัแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ และ
มีมุมมองท่ีชัดเจนเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีตั้งของร้านคา้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการ
ศึกษาวิจยัผูบ้ริโภคในเชิงปริมาณท่ีพบว่า ปัจจยั 3 ประการ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคจากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมมากท่ีสุด คือ ชนิดของสินคา้และบริการ การจดัวางแผนผงัร้านคา้ ออกแบบ
ร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้ภายในร้านคา้ และความสะดวกของท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ 

 

2 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
 

 (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2547) การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการคน้หาหรือการ
วิจยั เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือท่ีจะทราบถึงลกัษณะของความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ และการใช้
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นค าตอบท่ีจะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) และ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสม และ ท าให้นักการตลาดสามารถคาดการณ์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึนโดยเฉพาะการมีค าตอบเก่ียวกบัเร่ืองของการซ้ือ และการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการของ
ผูบ้ริโภคจากค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรม ผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย (Who) ผูบ้ริโภคซ้ือะไร (What) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why)ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who) 
ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How) และเพ่ือคน้หาค าตอบ 7 
ประการ  หรือ 7Os ซ่ึงประกอบด้วยลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ส่ิงท่ีผู ้บริโภคต้องการซ้ือ (Objects) 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) โอกาสในการซ้ือ (Occasions)ช่องทาง
หรือแหล่ง(Outlets)และขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ(Operations)ทั้ งน้ีประโยชน์ จากการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคต่อการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการวิเคราะห์ออกแบบ  กลยุทธ์ สามารถมีกลวิธีการเขาถึง
ผูบ้ริโภคก่อนและหลงัการขาย ทั้งน้ีสามารถเพ่ิมคุณภาพ การวางแผนการตลาดในส่วนของการโนม้นา้วผูบ้ริโภค 
การชกัจูงใจผูบ้ริโภค และการสร้างอิทธิพลท่ีเหนือผูบ้ริโภค 

ส่วนประสมการค้าปลีก (Retail Mix) คือ ส่วนประสมการค้าปลีก เป็นกิจกรรม (Activity) และหน้าท่ี 
(Function) ต่างๆของร้านคา้ปลีก ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product Offering) 
2. ราคา (Retail price) 
3. ท าเลท่ีเหมาะสม (Proper location) 
4. ส่งเสริมการขาย (Promotion Strategy) 
5. ภาพรวมของร้านคา้ปลีก (Presentation of the retail store) 
6. พนกังานและการบริการลกูคา้ (Personnel and Customer Service) 
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การประสมประสานของส่วนประสมการคา้ปลีกท าใหเ้กิดบรรยากาศท่ีมีต่อธุรกิจ เป็นท่ีน่าสนใจของลกูคา้ 
และก่อให้เกิดผลก าไรต่อธุรกิจได ้ร้านคา้ปลีกแต่ละร้านจะมีส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีไม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่กับ
ผูป้ระกอบการและลกูคา้เป้าหมายเป็นหลกั  

 
3. วธิีการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีซ้ือปุ๋ยเคมีในจงัหวดัจนัทบุรีมี 524,260 คน แบ่งออกเป็น ชาย 
257,783 คน หญิง 266,477 คน แต่จะยกเวน้อ าเภอแหลมสิงห์เพราะว่าไม่มีพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกส่วนใหญ่จะมีแต่การท า
ประมง จึงท าใหเ้หลือกลุ่มตวัอยา่งเพียง 9 อ าเภอเท่านั้น กลุ่มเกษตรกรท่ีซ้ือปุ๋ยเคมีในจงัหวดัจนัทบุรีมี 493,655 คน    

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี มี 493,655 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาโดย
ตารางของ Krejcie and Morgan (1970) โดยท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และความคลาดเคล่ือนไม่เกิน ±6.93% ดงันั้น
ผูวิ้จยัจึงจะด าเนินการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเก็บจ านวน 200 คน โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 10 อ าเภอ 
ไดแ้ก่ อ  าเภอเมืองจนัทบุรี,อ าเภอขลุง,อ าเภอท่าใหม่,อ าเภอแหลมสิงห์,อ าเภอโป่งน ้ าร้อน,อ าเภอมะขาม,อ าเภอสอยดาว,
อ าเภอแก่งหางแมว,อ าเภอนายาอามและอ าเภอเขาคิชฌกูฏ แต่ยกเวน้อ าเภอแหลมสิงห์ไม่มีพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกส่วน
ใหญ่จะมีแต่การท าประมง จึงท าให้เหลือกลุ่มตวัอย่างเพียง 9 อ าเภอเท่านั้น ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้ าการเลือกกลุ่มตวัอย่างในแต่ละ
อ าเภอโดยจะมีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายต าบลในแต่ละอ าเภอ เพ่ือท าการเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 ชุด 

การเลือกตวัอย่างใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยแบ่งตามกลุ่มอ าเภอ ซ่ึง
จงัหวดัจนัทบุรีมีทั้งหมด 10 อ าเภอ แต่ยกเวน้อ าเภอแหลมสิงห์ไม่มีพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกส่วนใหญ่จะมีแต่การท าประมง 
จึงท าให้เหลือกลุ่มตวัอย่างเพียง 9 อ าเภอเท่านั้น ดงัน้ี เมืองจนัทบุรี(125,924),ขลุง(56,560),ท่าใหม่(70,463),โป่งน ้ าร้อน
(42,587),มะขาม(31,195),สอยดาว(64,614),แก่งหางแมว(40,935),นายาอาม(33,705)และเขาคิชฌกูฎ(33,705) รวม (493,655)  
(ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2556) 

การเลือกสุ่มกลุ่มตวัอยา่งท าการเกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยจบัสลากเลือกตวัแทน โดยท าการ
จบัสลากตามต าบลภายในอ าเภอนั้น และเลือกต าบลนั้นเป็นตวัแทน โดยต าบลท่ีท าการสุ่มมีดงัน้ี   
ตาราง 1 การสุ่มเลือกต าบลภายในอ าเภอและกลุ่มตวัอยา่ง 
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กลุ่มอ าเภอ ต าบลที่สุ่มได้ สถานที่ จ านวนตวัอย่าง วนัที่เกบ็ข้อมูล เวลาเกบ็ข้อมูล 
 

เมืองจนัทบุรี 
ต าบลท่าชา้ง ไปตามบา้น 5 20/11/2557 09.00-11.00น 
ต าบลแสลง 6 20/11/2557 13.00-16.00น 
ต าบลพลบัพลา 5 20/11/2557 17.00-20.00น 

 
ขลุง 

ต าบลขลุง ไปตามบา้น 7 22/11/2557 09.00-11.00น 
ต าบลมาบไพ 9 22/11/2557 13.00-16.00น 
ต าบลตกพรม 9 22/11/2557 17.00-20.00น 

 
ท่าใหม่ 

ต าบลสีพยา ไปตามบา้น 8 23/11/2557 09.00-11.00น 
ต าบลเขาบายศรี 8 23/11/2557 13.00-16.00น 
ต าบลทุ่งเบญจา 9 23/11/2557 17.00-20.00น 

 
โป่งน ้าร้อน 

ต าบลทบัไทร ไปตามบา้น 8 26/11/2557 09.00-11.00น 
ต าบลโป่งน ้าร้อน 8 26/11/2557 13.00-16.00น 
ต าบลเทพนิมิต 6 26/11/2557 17.00-20.00น 

 
มะขาม 

ต าบลมะขาม ไปตามบา้น 9 27/11/2557 09.00-11.00น 
ต าบลปัถวี 8 27/11/2557 13.00-16.00น 
ต าบลอ่างศีรี 9 27/11/2557 17.00-20.00น 

 
สอยดาว 

ต าบลปะตง ไปตามบา้น 7 03/12/2557 09.00-11.00น 
ต าบลทุ่งขนาน 6 03/12/2557 13.00-16.00น 
ต าบลทบัชา้ง 8 03/12/2557 17.00-20.00น 

 
แก่งหางแมว 

ต าบลขนุช่อง ไปตามบา้น 6 06/12/2557 09.00-11.00น 
ต าบลสามพ่ีนอ้ง 8 06/12/2557 13.00-16.00น 
ต าบลเขาวงกต 5 06/12/2557 17.00-20.00น 

 
นายายอาม 

ต าบลนายายอาม ไปตามบา้น 8 07/12/2557 09.00-11.00น 
ต าบลสนามไชย 7 07/12/2557 13.00-16.00น 
ต าบลวงัใหม่ 7 07/12/2557 17.00-20.00น 

 
เขาคิชฌกฎู 

ต าบลชากไทย ไปตามบา้น 8 09/12/2557 09.00-11.00น 
ต าบลจนัทเขลม 8 09/12/2557 13.00-16.00น 
ต าบลพลวง 8 09/12/2557 17.00-20.00น 

รวม 200 ตวัอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัความตอ้งการร้านปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจงัหวดั

จนัทบุรี โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 
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1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา วิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล, วิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ

ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี โดยการใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ซ่ึงแสดงค่าความถ่ีเป็นร้อยละ 

(Percentage) และการ วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการร้านปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรีโดยการใช้

สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติอนุมาน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการศึกษาความสัมพนัธ์ 

ไดแ้ก่ Coefficient of correlation โดยวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัความตอ้งการร้านปุ๋ยยเคมีของ

เกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.50) มีอายุระหวา่ง 50-

59 ปี (ร้อยละ 36.00) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 71.50) มีการศึกษาอยูใ่นระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช (ร้อยละ 

47.00) และมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 26 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 43.50) 

ปัจจัยพฤติกรรมการซ้ือปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวดัจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ตราปุ๋ยเคมีท่ีท่านเลือก

ซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองของท่านใชปุ๋้ยเคมีตราซาโกรบ่อยแค่ไหน (ค่าเฉล่ีย 

3.58),ช่วงเวลาท่ีซ้ือปุ๋ยเคมี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคญักับเร่ืองของท่านใช้ปุ๋ยเคมีในเดือน

เมษายน-มิถุนายนบ่อยแค่ไหน (ค่าเฉล่ีย 3.24),วตัถุประสงค์ในการซ้ือปุ๋ยเคมี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้

ความส าคญักบัเร่ืองของท่านใชปุ๋้ยเคมีช่วยในการเจริญเติบโตของผล(ขยายผล)บ่อยแค่ไหน (ค่าเฉล่ีย 3.54),บุคคลท่ี

มีส่วนร่วมในการซ้ือปุ๋ยเคมีของท่าน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองของครอบครัวมีส่วน

ร่วมในการซ้ือปุ๋ยเคมีของท่านบ่อยแค่ไหน (ค่าเฉล่ีย 3.70)และการได้รับข่าวสารปุ๋ยเคมีของท่าน ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองของท่านไดรั้บข่าวสารของปุ๋ยเคมีจากครอบครัวบ่อยแค่ไหน 

(ค่าเฉล่ีย 3.55) 

ปัจจัยความต้องการปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความตอ้งการปุ๋ยเคมีของ

เกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี ในดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองของการแบ่ง

ขนาดบรรจุภณัฑ์ให้มีขนาดตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.11),ความตอ้งการปุ๋ยเคมีของเกษตรกรใน

จงัหวดัจนัทบุรี ในดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองของการแสวงหาแหล่งซ้ือ

สินคา้ท่ีมีราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 4.50),ความตอ้งการปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี ในดา้นท าเลท่ีเหมาะสม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองของ มีท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.72),ความ

ตอ้งการปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี ในดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้
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ความส าคญักบัเร่ืองของ มีการท าโปรแกรมส่งเสริมการขาย เช่น การไปเท่ียวต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั มอบ

ส่วนลดพิเศษ และแถบของสัมนาคุณ เม่ือซ้ือสินคา้ภายในร้านครบตามจ านวนท่ีร้านก าหนดของแต่ละโปรแกรมท่ี

ร้านจดัข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.64),ความตอ้งการปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี ในดา้นภาพรวมของร้านคา้ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองของ สินคา้จดัเป็นหมวดหมู่ท าใหง่้ายต่อความสะดวกในการเลือก

ซ้ือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.55)และความตอ้งการปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี ในดา้น

พนกังานและบริการลูกค้า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองของ มีการเอาใจใส่ดูแลลูกคา้ 

จดจ าช่ือลกูคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.66) 

 

5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

             ผลการทดสอบสมมิติฐานเพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมกบัความตอ้งการร้านปุ๋ยเคมีของ
เกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ 
ด้านผลิตภัณฑ์  ครอบครัวมีส่วนร่วมในการซ้ือปุ๋ยเคมีของท่านบ่อยแค่ไหนกบัการแบ่งขนาดบรรจุภณัฑใ์หมี้ขนาด
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้(r2=.145) ถา้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการซ้ือปุ๋ยเคมีมากเท่าไร ซ่ึงทางร้านปุ๋ยเคมีควร
ท่ีจะมีการแบ่งขนาดบรรจุภณัฑ์ให้มีหลายๆขนาด เพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการซ้ือปุ๋ยเคมี 
ด้านราคา ครอบครัวมีส่วนร่วมในการซ้ือปุ๋ยเคมีของท่านบ่อยแค่ไหนกบัการแสวงหาแหล่งซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาถูก
(r2=.173) ถา้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการซ้ือปุ๋ยเคมีมากเท่าไร ครอบครัวก็จะมีความสนใจในเร่ืองของการแสวงหา
แหล่งซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาถูกมากข้ึนเท่านั้น ซ่ึงทางร้านปุ๋ยเคมีควรท่ีจะมีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาปุ๋ยเคมีบางยี่หอ้ลง 
เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีครอบครัวมีส่วนร่วมในการซ้ือปุ๋ยเคมี 
ด้านท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม ท่านไดรั้บข่าวสารของปุ๋ยเคมีจากญาติพ่ีน้องบ่อยแค่ไหนกบัความสะดวกสบายในการ

เดินทางมาซ้ือสินคา้จากร้าน(r2=.191) ถา้ญาติพ่ีนอ้งไดรั้บข่าวสารของปุ๋ยเคมีมากเท่าไร ญาติพ่ีนอ้งกจ็ะมีความสนใจ

ในเร่ืองของความสะดวกสบายในการเดินทางมาซ้ือสินคา้จากร้านมากข้ึนเท่านั้น ถา้ร้านปุ๋ยเคมีร้านไหนมีความ

สะดวกสบายในการเดินทางมาซ้ือสินคา้จากร้าน ง่ายมากเท่าไรก็จะท าใหต้อบสนองความตอ้งการของญาติพ่ีนอ้งท่ี

ตอ้งความสะดวกสบายในการเดินทางมาซ้ือปุ๋ยเคมีจากร้าน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ท่านไดรั้บข่าวสารของปุ๋ยเคมีจากญาติพ่ีน้องบ่อยแค่ไหนกบัมีเอกสาร แผ่นพบั หรือ

ใบปลิวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ภายในร้าน(r2=.138) ถา้ญาติพ่ีนอ้งไดรั้บข่าวสารของปุ๋ยเคมีมากเท่าไร ญาติพ่ีนอ้งกจ็ะมี

ความสนใจในเร่ืองของมีเอกสาร แผ่นพบั หรือใบปลิวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ภายในร้านมากข้ึนเท่านั้น ซ่ึงทางร้าน

ปุ๋ยเคมีจะตอ้งมีการแจกเอกสาร แผน่พบั หรือใบปลิว อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือเป็นการส่งเสริมการตลาดใหก้บัทางร้าน 
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ด้านภาพรวมของร้านค้า เพ่ือนมีส่วนรวมในการซ้ือปุ๋ยเคมีของท่านบ่อยแค่ไหนกบัการตกแต่งร้าน ทนัสมยัและ

สะอาด(r2=.152) ถา้เพ่ือนมีส่วนร่วมในการซ้ือปุ๋ยเคมีมากเท่าไร เพ่ือนก็จะมีความสนใจในเร่ืองของการตกแต่งร้าน 

ทนัสมยัและสะอาดมากข้ึนเท่านั้น ซ่ึงทางร้านปุ๋ยเคมีควรท่ีจะตอ้งมีการตกแต่งร้าน ใหท้นัสมยัและสะอาดอยู่อย่าง

สม ่าเสมอ เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของเพ่ือนท่ีมีส่วนร่วมในการซ้ือปุ๋ยเคมี 

ด้านพนักงานและบริการลูกค้า ท่านไดรั้บข่าวสารของปุ๋ยเคมีจากพ่ีนอ้งบ่อยแค่ไหนกบัมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วและ

ถูกตอ้ง(r2=.112) ถา้ญาติพ่ีนอ้งไดรั้บข่าวสารของปุ๋ยเคมีมากเท่าไร ญาติพ่ีนอ้งก็จะมีความสนใจในเร่ืองของมีการ
ให้บริการท่ีรวดเร็วและถูกตอ้งมากข้ึนเท่านั้น ซ่ึงทางร้านควรท่ีจะตอ้งมีการให้บริการท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง อย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการรักษากลุ่มลกูคา้ของทางร้านเอาไว ้
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
      
          1.ควรมีการเก็บรวบรวมกลุ่มตวัอย่างใหม้ากกว่าน้ีเพ่ือใหค้รอบคลุมทุกต าบลของจงัหวดัจนัทบุรีและจะท าให้
เราทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป และสามารถน ามาปรับใชใ้หเ้กิดโอกาสทางธุรกิจ 
         2.การใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์นั้นอาจจะท าใหผู้วิ้จยัไม่สามารถรู้
ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยแท้จริง จึงควรมีวิธีการวิเคราะห์แบบอ่ืนเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูล เช่น การ
สมัภาษณ์เกษตรกร และการทดลองใชปุ๋้ยเคมี เป็นตน้ 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าเกษตรกรโดยใช้ระดบัความพงึพอใจในการให้บริการ ร้านเจริญชัย 
รับซ้ือข้าวเปลอืก อ าเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

Agricultural customer segmentation based on service satisfaction of 
Charoenchai Rice Trading, Khukhan district, Sisaket province 

ประเชิญ เจริญศรี 
Prachern Charoensri 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง “การแบ่งกลุ่มลกูคา้เกษตรกรโดยใชร้ะดบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการ ร้านเจริญชยัรับซ้ือ
ขา้วเปลือก อ าเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ”  มีวตัถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาระดบัดา้นความพึงพอใจในการบริการ
ลกูคา้เกษตรกรของธุรกิจคา้ขา้วเปลือก 2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้เกษตรกร ท าการเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามกลุ่ม
ตวัอย่าง 200 คน พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 36 - 45 ปี สมรสแลว้ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
8,000 -15,000 บาท ระดบัการศึกษาประถมศึกษา เดินทางมาดว้ยรถตวัเอง พ้ืนท่ีในการท านาต ่ากว่า 10 ไร่ ท านา 1 
คร่ังต่อปี ได้ปริมาณข้าวต ่ ากว่า 4 เกวียนต่อคร้ัง ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ คือ 3.92 ด้าน
กระบวนการ (Process), 3.78 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place), 3.76 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ตามล าดบั และต ่า
ท่ีสุดคือ 3.22 ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
ค าส าคัญ: ธุรกิจค้าข้าวเปลือก, ลกูค้าเกษตรกร, ความพึงพอใจในรับบริการ 

Abstract 

The study on topic of “Agricultural customer segmentation based on service satisfaction of Charoenchai Rice 
Trading, Khukhan district, Sisaket province” was aimed for 2 objectives. First is to explore the level of service 
satisfaction of agricultural customer in the market. Second is to study  the customer segmentation by using survey 
method included 200 respondents. According to this study, the result found that the majority of customer is aged 
around 36-45 years old with married status and having elementary education level. Furthermore, the income rate 
is between 8000 to 15000 Baht. Also they’ve owned agricultural area less than 10 Rai and harvest product once a 
year with the quantity of less than 4 Tons per time. In additional, they have transported the rice by personal car. 
The result showed that highest three rank score following by 3.92 for Process, 3.78 for Place and 3.76 for product 
and minimum point is 3.22 for promotion.  

 

Keywords: Rice Trading business, agricultural customer, Service satisfaction,, Marketing Mix, Customer 
segementation 
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1. บทน า 

ธุรกิจรับซ้ือขา้วเปลือกเป็นการรับซ้ือขา้วเปลือกจากเกษตรกรผูท่ี้ท าไร่ท านา ซ่ึงเปรียบไดก้บัพ่อคา้คนกลาง 

เพ่ือท่ีจะรวมจ านวนของขา้ว แลว้ขายต่อให้โรงสีเพ่ือท าการสีจากขา้วเปลือกให้เป็นขา้วสารและจ าหน่าย มีหนา้ท่ี

หลกัๆ 3 ประการคือการเลือกซ้ือ รวมใหไ้ดจ้ านวน และส่งขายต่อ เพ่ือให้เขา้สู่กระบวนการแปรรูปต่อไป สินคา้ท่ี

เกษตรกรน ามาขายคือขา้วเปลือก ลกัษณะของลกูคา้ ซ่ึงการน าขา้วเปลือกมาขายกจ็ะน าใส่กระสอบ ลกูคา้ท่ีมาขายจะ
มีแตกต่างกนัและจ านวนท่ีต่างกนั เช่น เกษตรกร ผูท้  านาขา้วใส่รถตวัเองมาขาย ใชบ้ริการรถโดยสาร 

สภาพการแข่งขนัการแข่งขนัค่อนขา้งสูงจากราคาในการรับซ้ือท่ีสูงเพ่ือแย่งชิงลูกคา้ มีร้านรับซ้ือไม่มากนัก 

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเน่ืองจากร้านรับซ้ือขา้วเปลือกส่วนมากในเขตอ าเภอจะมีไม่มากแต่จะเปิดกิจการกนัมานาน 

ซ่ึงมีความเช่ือถือจากระยะเวลาด าเนินธุรกิจ ขา้วเปลือกมีจ านวนมากในเขตอ าเภอ โดยเกษตรกรจะท าการแบ่งขาย

ในช่วงแรกแต่จะไม่ขายหมดจะค่อยๆ ทยอยขายตลอดทั้ งปี เม่ือเห็นว่าช่วงไหนราคาดีราคารับซ้ือสูงก็จะน า
ขา้วเปลือกมาขายในช่วงนั้น หรือถา้จ าเป็นตอ้งใชเ้งินกจ็ะน าขา้วเปลือกมาขาย เช่น ช่วงเปิดเทอม เป็นตน้ 

อตัราการเจริญเติบโตของธุรกิจ เน่ืองจากในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ มีการเพาะปลูกขา้วจ านวนมาก ปัญหา
สินคา้ขาดแคลนแทบจะไม่มี ในปัจจุบนัธุรกิจรับซ้ือขา้วเปลือกมีการแข่งขนัราคารับซ้ือท่ีสูงเพ่ือใหไ้ดล้กูคา้ ซ่ึงทุก
ร้านคา้รับซ้ือขา้วเปลือกกท็ าเช่นนั้นกนั และการแข่งขนัดา้นราคายิ่งมากข้ึนยอ่มส่งผลต่อก าไรท่ีหายไปอยา่งแน่นอน 
ซ่ึงปัจจยัส่วนแบ่งการตลาดจากนโยบายรัฐบาลก็แบ่งสินคา้ออกไปจ านวนมาก ซ่ึงมีความไม่แน่นอนวา่นโยบายในปี
ถดัไปจะมีข้ึนและส่งผลอีกหรือไม่ เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้รายไดแ้ละก าไรลดลงอย่างชดัเจนหากมีการเขา้มาแย่ง
ส่วนแบ่งทางการตลาดจากนโยบายต่างๆ ซ่ึงผูป้ระกอบการจึงมองเห็นปัญหาและน าขอ้มูลปัจจยัท่ีไดจ้ากกาศึกษา
คร้ังน้ีน ามาปรับใชเ้พ่ือให้ตอบโจทยปั์ญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยจะน าความพึงพอใจโดยแยกออกเป็นปัจจยัต่าง
เพ่ือให้เห็นความส าคญัในแต่ละปัจจยัและท าการแบ่งกลุ่มดูประเภทของลูกคา้เพ่ือท่ีจะตอบสนองไดต้รงจุด เพ่ือ
แก้ปัญหาจากทั้ งการแข่งขนัดา้นราคารับซ้ือท่ีสูง ส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่ง ส่วนแบ่งการตลาดจากนโยบาล
รัฐบาลท่ีมีความไม่แน่นอนว่าจะเป็นเช่นไรในปีถดัๆไป ท าใหไ้ดส่้วนแบ่งการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนและการพฒันาเติบโต
อยา่งย ั้งยืน 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 

Kotler (2003) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจของลูกคา้ไวว้่า หมายถึงเป็นความรู้สึกท่ีลูกคา้ไดรั้บภาย
หลงัจากท่ีลกูคา้ไดซ้ื้อหรือใชบ้ริการต่าง ๆ นั้นไปแลว้ ซ่ึงลกูคา้จะท าการเปรียบเทียบการรับรู้ท่ีลกูคา้ไดรั้บหลงัจาก
การซ้ือหรือใชบ้ริการนั้นกบัความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการต่าง ๆ และถา้ผลท่ีไดรั้บ
หลงัจากการซ้ือบริการตรงกบัความคาดหวงัไวก้็จะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจแต่ถา้การบริการสูงกว่าระดบัท่ี
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ลูกคา้ไดค้าดหวงัไวก้็ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและกลายเป็นความประทบัใจ ท าให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกอยาก
กลบัมาใชบ้ริการใหม่อีก 

 Kotler (2000) ไดใ้ห้ความหมายของการบริการไวว้่า หมายถึงกระท าท่ีหน่วยงานแห่งหน่ึงหรือบุคคลคนหน่ึง
น าเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหน่ึงหรือบุคคลอีกคนหน่ึงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัไดแ้ละไม่เป็นผลใหเ้กิดความ
เป็นเจ้าของในส่ิงใด ผลิตผลของการบริการอาจเก่ียวข้องหรืออาจไม่เก่ียวข้องกับการผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรม 
ผลประโยชน ์หรือความพึงพอใจท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการแก่ลูกคา้ ทางกายภาพ 
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) อธิบายว่ากลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจภาคการบริการ (Marketing 

Mix 7Ps) ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์

(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยั

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation)  

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  (Product) หมายถึง สินค้าหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงถูกน าท าการซ้ือขายสู่ตลาด  เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และยงัสร้างคุณค่า (Value) และสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้เพ่ือใหเ้กิดความ

พึงพอใจ โดยผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอท าการซ้ือหรือขายแก่ลูกคา้นั้นตอ้งมีคุณประโยชน์หลกั (Core Benefit) ตอ้งเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์ลกูคา้คาดหวงัและตอ้งการ (Expected Product ) หรืออาจจะเกินความคาดหวงั (Augmented Product)  

2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้หรือบริการนั้นๆ ท่ีลูกคา้ตอ้งการซ้ือจะตอ้งจ่ายใหก้บักิจการ 

ตามท่ีมีการก าหนดราคาของสินคา้หรือบริการ จากการตั้งเป้าหมายทางการคา้แบ่งออกไดเ้ป็นส่วนของก าไร ตน้ทุน 

และมองส่วนของการครองตลาด  

3. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการท างานท่ีจะท าให้ผลิตภณัฑ ์สินคา้ หรือบริการไปสู่

ตลาด เพ่ือท่ีจะให้ผูบ้ริโภคนั้นไดบ้ริโภคผลิตภณัฑ ์สินคา้ หรือบริการตามท่ีตอ้งการ โดยพิจารณาถึงช่องทางหรือ

องคก์ารต่างๆ และท่ีมองเห็นไดเ้ป็นรูปธรรมคือ สถานท่ีตั้งขององคก์รหรือกิจการ เพ่ือใหอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีลูกคา้สามารถ

เขา้ถึงและง่ายต่อการเขา้ถึงลกูคา้ไดอี้กดว้ย  

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการท่ีสนบัสนุนให้เกิดส่ือสาร

ทางการตลาดไปสู่ลูกคา้และตอ้งให้แน่ใจว่าตลาดเป้าหมายและกลุ่มผูผู้บ้ริโภคนั้นจะตอ้งเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นคุณค่า 

จากสินคา้ ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีซ่ึงผูข้ายไดท้ าการเสนอต่อลกูคา้โดยวิธีใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาในส่ือ

ต่างๆ อาจจะอยูใ่นรูปของการสอดแทรกของการท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมกเ็ป็นได ้

5. ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึงกระบวนการหรือขั้นตอนในการเขา้ท าการจดัจ าหน่าย

สินคา้ ผลิตภณัฑ ์หรือการใหบ้ริการ ซ่ึงจะตอ้งมีความแม่นย  าถกูตอ้ง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีพอใจเพ่ือให้

ลูกคา้เกิดความประทบัใจ บางองค์กรหรือบางกิจการอาจอาศยักระบวนการบางอย่างท่ีมีลกัษณะเฉพาะเพ่ือท่ีจะ

จดัส่งสินคา้ ผลิตภณัฑ ์หรือบริการใหก้บัลกูคา้ ซ่ึงท าใหเ้กิดความแตกต่างในแต่ละองคก์ร 
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6. ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ ผลิตภณัฑ ์หรือบริการทั้งหมด

รวมทั้งกระบวนการและยงัรวมถึงทั้ง ลูกคา้ บุคลากรท่ีจ าหน่ายสินคา้ และบุคคลากรท่ีใหบ้ริการหลงัการขายสินคา้ 

บุคลากรผูใ้ห้บริการนั้นจ าเป็นตอ้งคดัเลือก ใหผ้่านการฝึกอบรม และมีแรงจูงใจในการให้บริการแก่ลูกคา้ เพ่ือท่ีจะ

ท าใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งดีเยี่ยม 

7. ปัจจยัด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง 

กิจกรรมการแสดงให้เห็นในดา้นคุณภาพของการให้บริการโดยผ่านการใช้ส่ิงแวดลอ้มท่ีมองเห็นไดช้ัดเจนเป็น

รูปธรรม เช่น การสร้างสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีขององคก์ร การออกแบบตกแต่งภายใน การแบ่งส่วนการท างาน

ชดัเจนเป็นสดัส่วนแบ่งออกแผนกต่างๆ เพ่ือท่ีจะใหล้กูคา้มองเห็นภาพลกัษณ์หรือคุณค่าของบริการในองคก์ร 

 
2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
ประทบัเท่ียง ศรีบุญเรือง (2551) ไดท้ าการการศึกษามีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาหาปัจจยัท่ีความส าคญัและส่งผล

ต่อการตดัสินใจขายขา้วเปลือก และศึกษาถึงระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดของโรงสีขา้วบูรณกิจ

สุพรรณบุรี ต าบล ร้ัวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวดัสุพรรณบุรีและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีใช้แบบสอบถามกับ

สัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจง จ านวน 80 รายและมีการวิเคราะห์ ขอ้มูลทางสถิติ จากการศึกษากลุ่ม

ตวัอย่างทั้งหมด 80 ราย ซ่ึงโดยส่วนมากเป็นกลุ่มท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไปจบการศึกษาต ่ากว่าระดบัมธัยมปลายยึดอาชีพ

ท านามานานกว่า 5 ปี และรายไดต่้อปีไม่เกิน 300,000 บาท การวิเคราะห์พบว่า ระดบัการศึกษาของเกษตรกร 

ปริมาณขา้วเปลือก และระยะทางในการขนส่งมาขาย มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจ และผลการศึกษาระดับ

ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดต่อกระบวนการตัดสินใจขายข้าวเปลือก พบว่าเกษตรกรให้

ความส าคญัในดา้นการบริการในระดบัท่ีมาก โดยท่ีดา้นราคาและดา้นการจดัจ าหนายอยู่ในระดบัปานกลาง ขณะท่ี

ดา้นการส่งเสริมการขายใหน้ั้นใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ย 

วิชรัตน ์บุปผาพนัธ์ุ และ ณฏัฐ์ ธนัยภรสกล (2554) ไดท้ าการศึกษาการตดัสินใจของเกษตรกรผูเ้พาะปลูกท าสวน

ออ้ยในการขายออ้ยให้โรงงานฯหรือลานรับซ้ือพ่อคา้คนกลาง โดยท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและการ

สัมภาษณ์เกษตรกรชาวไร่ออ้ยรายย่อย กลุ่มตวัอย่างจ านวน 120 ตวัอย่างในเขตพ้ืนท่ีปลูกออ้ยของโรงงานผลิต

น ้าตาลมิตรภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น หนองบวัล าภูและชยัภูมิ ไดพ้บวา่ปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดต่อการเลือกท่ีจะขายออ้ย

ให้กบัโรงงาน คือ ราคาออ้ยท่ีโรงงานท าการรับซ้ือ สภาพคล่องทางการเงินกบัการขายออ้ยให้โรงงาน และความ

รวดเร็วในกระบวนการจ่ายเงินค่าออ้ยให้เกษตรกร และปัจจยัท่ีมีผลนอ้ยท่ีสุดคือ การตรวจสอบคุณภาพของออ้ย 

ปัจจยัท่ีมีผลท าให้ความพอพึงพอใจอยู่ในระดบันอ้ย คือ ระบบคิวของโรงงาน การตดัสินใจเลือกช่องทางการขาย

ออ้ยระหวา่งโรงงานกบัลานรับซ้ือ(พ่อคา้คนกลาง) จะข้ึนอยูก่บัราคาและระยะเวลารอกระบวนการ การมีบริการตดั

ออ้ยให้กบัเกษตรกร ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกช่องทางการขายออ้ยน้อยท่ีสุด คือกิจกรรมส่งเสริมเน่ืองจากการ

ส่งเสริมจะเป็นขอ้ผกูมดัใหท้างเกษตรกรชาวไร่ตอ้งขายออ้ยใหก้บัทางโรงงานท่ีท าการกิจกรรมส่งเสริมนั้นเท่านั้น 
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สุรชัย ประกัน (2555) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรผู ้ ปลูกมนั

ส าปะหลงัในการเลือกแหล่งขายมนัส าปะหลงัในเขต อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษาเกษตรกร อ าเภอ

มวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี โดยศึกษาและเก็บแบบสอบถามจ านวน 274 ราย ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

ซ่ึงเป็นเพศชาย สถานภาพสมรสแลว้ การศึกษาสูงสุดระดบัประถมศึกษา มีรายได้ เฉล่ีย 10,000-20,000 บาทต่อ

เดือน ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการตดัสินใจเลือกช่องทางหรือแหล่งขายมนัส าปะหลงัของเกษตรกร มีดงัน้ี ดา้น

ราคาการรับซ้ือมนัส าปะหลงั ดา้นการรับเงิน ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นการประชาสัมพนัธ์ อยู่ใน

ระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั ดา้นความเอาใจใส่ ลูกคา้  ดา้นกลยุทธ์ ทางการตลาดอยู่ในระดบัน้อยใน

ทิศทางเดียวกนั 
เสาวนีย ์ เฉิดฉ้ิม (2556) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง 

ในอ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา โดยมีปัจจยัย่อยดงัต่อไปน้ี 1. ลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 2. ปัญหาการขาย
ผลผลิตยางพาราในรูปแบบต่างๆ ของเกษตรกร 3. ปัจจยัและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการขายผลผลิตยางพาราใน
รูปแบบต่างๆ การขายผลผลิตยางพารา โดยการสุ่มตวัอยา่งจากเกษตรกรท่ีขายยางแผน่ดิบและ เกษตรกรท่ีขายน ้ายาง
สด จาก 3 ต าบลท่ีมีการปลูกยางมากเป็น 3 อนัดบัแรกของอ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา จ านวน 90 ราย ไดพ้บว่า 
ปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขายคือปัจจยัดา้นราคารับซ้ือ(Price) และการคิดเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแหง้ขั้นตอนการ
วดัความเขม้ขน้ (Product) การชัง่น ้าหนกัจากผูรั้บซ้ือ 

 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูท้  าการเพาะปลกูขา้วในจงัหวดัศรีสะเกษ ทั้งหมดจ านวน 42,736 คน (ขอ้มลูสถิติ

กลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ปี 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวนเกษตรกรแยกตามจงัหวดัและประเภทกลุ่ม
เกษตรกร) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูท้  าการเพาะปลูกขา้วในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีเขา้มาใช้
บริการร้านเจริญชัยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) จาก
จ านวนประชากร 42 ,736 คน โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการเปิดตารางเป็น 381 คน (Population 
Proportion) มีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 
95% ผูท้  าการวิจยัจ าเป็นตอ้งลดขนาดกลุ่มตวัอย่างลงจากท่ีแสดงไวใ้นตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 
(1970) จากตวัอย่างจากเดิม 381 คนเหลือเพียง 200 คน เม่ือลดขนาดกลุ่มตวัอย่างลงเหลือ 200 คน ระดบัความคลาด
เคล่ือนเพ่ิมเป็น ±6.91%  โดยใชสู้ตรของ Krejcie and Morgan (1970) 

 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผูต้อบ เป็นแบบให้ตรวจสอบ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1672  
 

 

รายการ (Checklist) และส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจ โดยในแต่ละขอ้จะมีตวัเลือกใหต้อบ 5 

ตวัเลือกไดเ้พียง 1 ตวัซ่ึงเป็นระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั (Rating Scale) ซ่ึงใชว้ิธีแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale)  

3.3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บขอ้มูลจะใช้วิธีเลือกตวัอย่างแบบ วิธีการคดัเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Selection ท าการเก็บ

ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งโดยการแจกแบบสอบถามใหท้างลกูคา้เกษตรกรไดท้ าการท าแบบสอบถาม ณ ท่ีร้านเจริญชยั (รับ

ซ้ือขา้วเปลือก) อ าเภอ ขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ร้านเปิดตั้งแต่แวลา 8.00 น. – 16.00 น. วนัท าการ จนัทร์ – เสาร์ ส่วน

แรก ส่วนประชากรศาสตร์และพฤติกรรม และส่วนท่ีสองส่วนของระดบัความพึงพอใจในแต่ละดา้น ด าเนินการเก็บ

ขอ้มลูในช่วงเดือนธนัวาคม 2557 และตรวจสอบขอ้มลูท่ีเกบ็มา เพ่ือดูความครบถว้นกบัความถกูตอ้ง 

3.4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ โดยใชใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ ไดด้งัน้ี  

1. วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

2. วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการรับบริการของแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง โดยน าชุดค าถามดา้นความพึงพอใจใน

การรับบริการมารวมกนัในแต่ละดา้นจากทั้งหมด 21 ค าถาม (ดา้นละ 3 ค าถาม) แลว้หาค่าเฉล่ียเพ่ือให้ได ้7 ดา้น 

แลว้จึงท าการค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. วิเคราะห์โดยวิธี Cluster Analysis การระบุตัวแปรย่อยเชิงปริมาณท่ีจะใช้แบ่งกลุ่มการก าหนดวิธีการวดั

ระยะห่าง การแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอน คือ Hierarchical เพ่ือเลือกจ านวนกลุ่มและตามดว้ย Partitioning เพ่ือจ าแนก

คนลงในกลุ่มยอ่ยๆ และการอธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่ม  

4. เปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลกูคา้ในกลุ่มตวัอย่างท่ีต่างกนั โดยใชก้าร

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance : ANOVA) 5. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างข้อมูลเชิงลกัษณะดา้นประชากรและพฤติกรรม กบัขอ้มูลเชิงปริมาณดา้นความพึงพอใจ โดยใช้ตาราง 

Crosstab วิเคราะห์ดว้ยการท า Chi-square Test 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตารางที่ 1.  ตารางแสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละกลุ่ม 

ความพึงพอใจในการบริการลกูคา้เกษตรกร 
กลุ่มท่ี ค่าเฉล่ีย

รวม 1 2 3 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 4.31 3.71 3.27 3.76 

2. ดา้นราคา (Price) 4.16 3.56 3.08 3.60 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4.37 3.84 2.99 3.78 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4.11 3.19 2.33 3.22 

5. ดา้นกระบวนการ (Process) 4.36 3.97 3.30 3.92 

6. ดา้นบุคคล (People) 3.96 3.92 2.81 3.69 

7.ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) 

4.32 3.49 2.45 3.46 

ค่าเฉล่ีย 4.23 3.67 2.89 3.63 

จ านวนเกษตรในกลุ่ม 47 109 44 รวม 200 

จ านวน% 23.50% 54.50% 22.00% รวม100% 
 

ผลการศึกษาเพศชายมากกวา่เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 67.5 และร้อยละ 32.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 
36 – 45 ปี และ 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.0 และร้อยละ 29.5 ตามล าดบั สถานภาพสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 74.5 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 8,000 – 15,000 บาท และต ่ากว่า 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.0 และร้อยละ 38.5 
ตามล าดบั ระดบัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.5 และร้อยละ 31.5 ตามล าดบั 
เดินทางมายงัร้านดว้ยตนเองมากกวา่เดินทางมากบัรถโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 63.5 และร้อยละ 36.5 ตามล าดบั พ้ืนท่ี
ในการท านา ต ่ากวา่ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.5 ท านา 1 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 91.5 ปริมาณขา้วท่ีไดต่้อคร้ัง ต ่ากว่า 
4 เกวียน คิดเป็นร้อยละ 37.0 นอกจากมาใชบ้ริการท่ีร้านเจริญชยัแลว้ ยงัใชบ้ริการท่ีร้านไทยเฮ็ง คิดเป็นร้อยละ 58.5 
และเคยมาใชบ้ริการท่ีร้านเจริญชยัแลว้ คิดเป็นร้อยละ 83.5 
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ตารางท่ี 2. ตางรางแสดงลกัษณะประชากรและพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม 
 
ลกัษณะประชากร
และพฤติกรรม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

เพศ เพศชาย มากกวา่เพศหญิง เพศชาย มากกวา่เพศหญิง เพศชาย มากกวา่เพศหญิง 

อาย ุ
26-35 ปีและ36-45 ปี 
ตามล าดบั 

36-45 ปีและ46-55 ปี 
ตามล าดบั 

26-35 ปีและ36-45 ปี 
ตามล าดบั 

สถานภาพสมรส สมรสแลว้ สมรสแลว้ สมรสแลว้ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน  8,000-15,000 บาท  8,000-15,000 บาท  8,000-15,000 บาท 

ระดบัการศึกษา 
ประถมศึกษา และมธัยมตน้ 
ตามล าดบั 

มธัยมตน้ ประถมศึกษา 
มธัยมปลายตามล าดบั 

ประถมศึกษา และมธัยมตน้ 
ตามล าดบั 

วิธีการเดินทางมา เดินทางโดยน ารถมาเอง เดินทางโดยน ารถมาเอง เดินทางโดยน ารถมาเอง 

พ้ืนท่ีในการท านา 
ต ่ากวา่ 10 ไร่ และ 21-30 
ไรตามล าดบั 

ต ่ากวา่ 10 ไร่ และ 21-30 ไร
ตามล าดบั 

10-20 ไร่ และ ต ่ากวา่10 ไร่
ตามล าดบั 

จ านวนคร้ังใน
การท านาต่อปี 1 คร้ังต่อปี 1-2 คร้ังต่อปี 1-2 คร้ังต่อปี 

ปริมาณขา้วท่ีได้
ต่อคร้ัง 

ต ่ากวา่ 4 เกวียน และ 13-
16 เกวียนตามล าดบั 

ต ่ากวา่ 4 เกวียน และ 9-12 
เกวียนตามล าดบั 

4-8 เกวียน และ 9-12 เกวียน
ตามล าดบั 

ร้านอ่ืนท่ีไปใช้
บริการอีก ร้านไทยเฮง็ ร้านไทยเฮง็ ร้านไทยเฮง็ 

มาใชบ้ริการคร้ัง
แรกหรือไม่ 

เคยมาใชบ้ริการแลว้ และ
มีอีกส่วนมาคร้ังแรก 

เคยมาใชบ้ริการแลว้ส่วน
ใหญ่ ส่วนนอ้ยท่ีมาใช้
บริการคร้ังแรก 

เคยมาใชบ้ริการแลว้ส่วน
ใหญ่ ส่วนนอ้ยท่ีมาใช้
บริการคร้ังแรก 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
5..1  สรุปและข้อเสนอแนะในการศึกษา 
 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัคือ คือ 3.92 คือดา้นกระบวนการ (Process) ,ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย

(Place) 3.78 ,ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 3.76 ตามล าดบัและต ่าท่ีสุดคือ 3.22 ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 3.78 
ท าการแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่มดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มมีความพอใจสูงโดยกลุ่มท่ี 1 มีจ านวน 47 คน คิดเป็น 23.50% จากจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด เป็นกลุ่ม

ท่ีท านาปีคร้ังเดียวไม่ท านาปรังเลย และเป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนร้อยละของคนมาใชบ้ริการคร้ังแรกมากกวา่ทุกลุ่มอยา่ง

เห็นไดช้ดั เป็นกลุ่มท่ีมีค่าระดบัความพึงพอใจสูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในทุกดา้น เป็นกลุ่มท่ีมีค่าระดบั

ความพึงพอใจสูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในทุกดา้น เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านเจริญ

ชยัมากในทุกๆดา้นเฉล่ีย 4.23 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มมีความพอใจปลานกลางถึงสูง กลุ่มท่ี 2 ซ่ึงมีจ านวนมากท่ีสุด 109 คน คิดเป็น 54.50% เป็นกลุ่มคน

ท่ีมีช่วงอายุและระดบัการศึกษาสูงกว่าทั้ง 2 กลุ่มจากจ านวนตวัอย่างทั้งหมด โดยมีค่าเฉล่ียในบางดา้นต ่ากว่าเฉล่ีย 

คือดา้น ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product), ดา้นราคา (Price), ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยค่าความพึงพอใจเฉล่ีย

อยูท่ี่ 3.67 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มมีความพอใจปลานกลาง กลุ่มท่ี 3 ซ่ึงมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด 44 คน คิดเป็น 22.00% ส่วนใหญ่คนใน
กลุ่มมีท่ี 10-20 ไร่ และปริมาณขา้วท่ีได ้4-12 เกวียน จ านวนตวัอย่างทั้งหมด เป็นกลุ่มท่ีมีค่าระดบัความพึงพอใจต ่า
กวา่ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในทุกดา้น โดยค่าความพึงพอใจเฉล่ียอยูท่ี่ 2.89 
     โดยจะมุ่งเน้นพฒันาจุดแข็งท่ีสุดของทางร้านคือด้านกระบวนการ (Process) ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด
มุ่งเนน้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยลดเวลาและขั้นตอน หรือรวมขั้นตอนบางขั้นตอนในกระบวนการเพ่ือท าให้
ใชเ้วลาไดน้อ้ยลง เพ่ิมความถูกตอ้งของกระบวนการโดยน าระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออฟฟิตเตม็รูปแบบมาใช ้
ในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มุง้เน้นกระบวนการชั่งน ้ าหนักให้มีความถูกต้องและแม่นย  า โดยมีระยะเวลาการ
ตรวจวดัและตั้งค่าตราชัง่พร้อมการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงอย่างสม ่าเสมอ การคดัแยกประเภทขา้วท าการสุ่มเก็บและ
ท าการสีเพ่ือดูประเภทขา้ว สองแบบทั้งสีธรรมดา และแบบสีขดัขา้วขาว และมีการตรวจสอบความช้ือของขา้ว เพ่ือ
คดัแยกประเภทขา้วและการประเมินราคารับซ้ืออย่างยุติธรรมและโปร่งใส ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
ในอนาคต ทางร้านมีการตั้ งเป้าหมายจะท าการเปิดสาขาออกไปเพ่ือขยายช่องทางการรับซ้ือข้าวเปลือก ให้
ครอบคลุมในเขตท่ียงัไม่มีแหล่งรับซ้ือขา้วเปลือกช่วย ลดยะทางในการขนส่ง ในดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
จะส่งเสริมใหมี้ส่วนลดในสินคา้ทางการเกษตรท่ีร้านมีการจ าหน่ายอยู ่อาทิ เช่น ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว ์เมลด็พนัธ์ุ การ
เพ่ิมส่วนแบ่งใหก้บัรถโดยสารท่ีจะท าการชกัจูงใหเ้กษตรกรมาขายขา้วเปลือกท่ีร้านโดยมีการแบ่งเปอร์เซ็นต ์เพ่ือให้
เกิดการชกัจูงแก่รถโดยสารไดท้ าการชกัจูงเกษตรกรต่อหน่ึง และมีการท าสมาชิก Member เพ่ือท่ีจะไดท้ าสิทธิพิเศษ
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ต่าง ตามเทศกาลหรือกิจกรรมท่ีทางร้านก าหนดเช่น เทศการปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต ์เพ่ือใหไ้ดส่้วนแบ่งการตลาด
จากร้านคู่แข่งไดม้ากข้ึน และยงัคงรักษาฐานลกูคา้เดิม เพ่ือใหเ้กิดความภกัดีต่อร้านเจริญชยั ซ่ึงจะส่งผลในระยะยาว 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
1. การเกบ็ขอ้มูลนั้นตอ้งระวงัไม่ใหเ้กิดการซ ้าของขอ้มูล จากคนท่ีเคยท าการเกบ็ขอ้มูลแลว้ เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีมี

คุณภาพไม่มีการซ ้า 
2. เม่ือท าการเกบ็ขอ้มลูมาควรท าการตรวจเช็คขอ้มลูจากแบบสอบถาม วา่ครบถว้นหรือไม่ หรืออาจมีการเกบ็เผื่อ

เพ่ือป้องกนัขอ้มลูแบบสอบถามบางชุดไม่สมบรูณ์  
3. การเก็บขอ้มูลตอ้งมีการอธิบายจุดประสงคข์องการเก็บขอ้มูลและหา้มน าขอ้มูลของบุคคลเหล่านั้นไปเปิดเผย

โดยระบุช่ือ เอกลกัษณ์ ใหบุ้คคลเหล่านั้นเกิดความเสียหาย 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการร้านโชห่วยในเขตดนิแดง 
โดยใช้ความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลกี 

The Classification of retail business customers in Din Daeng district 
using their satisfaction of the retail marketing mix. 

ปิยาณ ีวฒันกุลกติติ์1 และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ2 
Piyanee Wattanakulkit and Suthawan Chirapanda  

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านโชห่วยในเขตดินแดงท่ีมีต่อส่วนประสม
การตลาดคา้ปลีก เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูใ้ช้บริการร้านโชห่วยในเขตดินแดง และเพ่ือแบ่งกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการร้านโชห่วยในเขตดินแดงโดยใชค้วามพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก กลุ่มตวัอย่างคือ ผูท่ี้เคย
ใชบ้ริการร้านโชห่วยในเขตดินแดง จ านวน 200 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม พบว่า มีความพึงพอใจ
สูงสุดด้านปัจจัยส่วนประสมทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เร่ืองผูข้ายให้บริการด้วยความสุภาพ 
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ประเภทขนม ในช่วงเวลา 18.01 น. – 22.00 น. ใชบ้ริการ 2 – 3 คร้ังต่อ
สปัดาห ์ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังต ่ากวา่หรือเท่ากบั 100 บาท สถานท่ีใชบ้ริการใกลบ้า้น เหตุผลในการซ้ือคือ ท าเลท่ีตั้ง
ของร้านเดินทางสะดวก ไปซ้ือสินคา้คนเดียว และเดินทางดว้ยเทา้ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 VIP 
กลุ่ม 2 คุณนายระเบียบ กลุ่ม 3 วยัวา้วุน่  
ค าส าคัญ: ส่วนประสมการตลาดค้าปลีก, ความพึงพอใจ, การแบ่งกลุ่ม 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study customer satisfaction toward retail marketing mix from customers of retail 
store, by studying buyer behavior of retail store’s customers around Dindaeng region. In order to classify 
customers by customer satisfaction with retail store, sampling group of 200. The results show that customers have 
highest satisfaction in term of integration marketing communication that the retailers provide service politely and 
kindly. Most customers intend to buy snacks and sweet products around 6:00 p.m. – 10:00 p.m. for 2-3 times a 
week and spending per one purchasing falls around 100 THB or lower. Moreover most customers choose the 
retail store that closest to their home as the location of the retail store becomes the factor for consideration in term 
of accessible, which can be classified into 3 group of customers as follow; 1. VIP 2. Madam Strict 3. Hormones 
Keyword : Retail marketing mix, Satisfaction, Classification 
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1. บทน า 
 
     ธุรกิจร้านขายของช าแบบดั้งเดิมหรือท่ีคนทัว่ไปรู้จกักนัในช่ือร้าน “โชห่วย” เป็นธุรกิจท่ีมีความเก่าแก่ และอยู่คู่
สงัคมไทยมาเป็นเวลานาน แต่ในปัจจุบนัธุรกิจร้านโชห่วยท่ีเคยเป็นท่ีนิยมอยูใ่นภาวะวิกฤต เกิดมาจากการโดนร้าน
สะดวกซ้ือ อย่างเช่น 7 Eleven และร้านคา้ท่ีมีรูปแบบดีพาร์ทเมน้ท์สโตร์ทั้งจากแบรนด์ของไทยและต่างชาติอย่าง 
Big C และ Tesco Lotus เขา้มาตีตลาด และพฤติกรรมผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีนิยมใช้บริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ หรือ
โมเดิร์นเทรด ท่ีตอบสนองต่อความเร่งรีบของผูค้นในเมืองยงัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อธุรกิจคา้ปลีกเป็น
อย่างมาก จากผลการวิจยัของศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย พบว่าร้านค้าปลีก
สมยัใหม่เติบโตเป็นตวัเลข 2 หลกั ขณะท่ีโชห่วยเติบโตไม่ถึง 5% ปัจจุบนัร้านโชห่วยมีคนเขา้ร้านนอ้ยลง อยา่งไรก็
ตามผูวิ้จยัไดค้น้พบปัญหาท่ีเกิดข้ึนว่าจะมีเพียงลกูคา้ประจ าท่ีเขา้มาใชบ้ริการเท่านั้น โดยมีลกูคา้ใหม่เขา้มาใชบ้ริการ
จ านวนนอ้ยมาก และท่ามกลางการขยายตวัของคู่แข่ง ท าให้โอกาสในการสร้างลูกคา้ใหม่เป็นเร่ืองยากยิ่งข้ึน จาก
ปัญหาดงักล่าวส่งผลใหร้้านโชห่วยมียอดขายคงท่ี และมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงอีกดว้ย ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
การแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านโชห่วยโดยใชค้วามพึงพอใจ เพ่ือน าความพึงพอใจของลูกคา้หลกัมาพฒันาเป็นจุดแข็ง
ของร้าน และเพ่ือรักษากลุ่มลูกคา้หลกั และน าความไม่พึงพอใจของลูกคา้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และ
พฒันา ใหมี้ความเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจ และเกิดการซ้ือซ ้ า ซ่ึงจะน ามาสู่การเป็นลูกคา้หลกัต่อไป ทั้งน้ี
จะเป็นการขยายฐานลูกคา้และเพ่ิมยอดขายใหก้บัร้านโชห่วยไดอี้กดว้ย ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจต่อทฤษฎีส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกของผูใ้ชบ้ริการร้านโชห่วย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ของผูใ้ชบ้ริการร้านโชห่วยในเขตดินแดง และเพ่ือแบ่งผูบ้ริโภคตามความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดคา้
ปลีกในการใชบ้ริการร้านโชห่วย โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง และพฒันา ใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านโชห่วยในเขตดินแดง 
เพ่ือช่วยให้สามารถวางกลยุทธ์การตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม และ
สามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านโชห่วยในเขตดินแดง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการรักษากลุ่มลูกคา้เดิม และก าหนด
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหม่  
      

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541, หนา้ 81) ไดก้ล่าวว่าความพึงพอใจ (satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีของ
บุคคลท่ีไดรั้บการตอบสนองเม่ือบรรลุวตัถุประสงคใ์นส่ิงท่ีตอ้งการ และคาดหวงั ความพึงพอใจเป็นความชอบของ
แต่ละบุคคล ซ่ึงระดบัความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกนั อาจเน่ืองจากพ้ืนฐานทางการศึกษา ทางดา้น
เศรษฐกิจ และ ส่ิงแวดลอ้ม 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ว่า เป็น
พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการค้นหา การคิด การซ้ือ การใช้ การประเมินผล ในสินค้าและบริการ ซ่ึงคาดว่าจะ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของเขา หรือเป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการคิด ประสบการณ์การซ้ือ การใช้สินคา้ และ
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บริการของผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา ค าถามท่ีใชค้น้หาลกัษณะพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคคือ 6W1H ซ่ึงประกอบดว้ย WHO, WHAT, WHY, WHOM, WHEN, WHERE และ HOW ดงัน้ี ใคร
บา้งอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the customer buy?) ท าไมผูบ้ริโภค
จึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in buying?) ผูบ้ริโภค
ซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the customer buy?) และผูบ้ริโภคซ้ือ
อยา่งไร (How does the consumer buy?)   

Levy and Weitz (1996) ไดก้ล่าวไวว้่า การคา้ปลีก (Retailing) คือ กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้หรือ
บริการโดยตรงให้กบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (Ultimate Consumer) เพื่อน าสินคา้หรือบริการนั้นไปใชเ้อง ให้กบับุคคล
ในครอบครัวหรือใชภ้ายในครัวเรือน  
    ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ไดก้ล่าวสรุปเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกว่า ผูบ้ริหารมกัจะใชส่้วนประสม

การตลาดคา้ปลีกเพ่ือพฒันากลยุทธ์การคา้ปลีกขอตนใหป้ระสบความส าเร็จเหนือคู่แข่งขนัและให้ผูบ้ริโภคมีความ
พอใจ ส่วนประสมการคา้ปลีกประกอบดว้ย 

1. ส่วนประสมสินคา้และบริการ (Goods and Service Mix) เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีผูข้ายมอบใหแ้ก่ลูกคา้ 

ได้แก่ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีหลากหลาย (Providing product and service assortments) การ

ตัดสินใจในส่วนประสมของสินค้าและบริการ (Deciding or an appropriate mix of product and services) 

การเก็บรักษาสินคา้คงเหลือ (Holding inventory) การจดัหาบริการ (Providing services) การใหค้วามสะดวก

ด้านขนาด (Convenience of size) มีการรับประกัน (Warranty) และมีระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าท่ี
แน่นอน (Timing)  

2. ส่วนประสมราคา (Price Mix) เป็นมลูค่าสินคา้ในรูปของเงินตรา โดยการตั้งราคาจะตอ้งยึดหลกัคุณค่าท่ีรับรู้

ในสายตาลูกคา้ และมีการน าเสนอให้ลูกคา้สามารถรับรู้ได ้เช่น การมีป้ายราคาท่ีสังเกตไดช้ดัเจน รวมถึงมี

ราคาท่ียืดหยุ่นได ้เง่ือนไขการช าระเงิน ความแตกต่างของราคาจากคู่แข่งขนั ส่วนลด ส่วนท่ียอมใหลู้กคา้ มี
การตั้งราคาท่ีเหมือนกนัในทุกสาขา 

3. ส่วนประสมการกระจายตวัสินคา้ (Physical Distribution Mix) เป็นการช่วยให้สินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภคไดอ้ย่าง

ทัว่ถึงและรวดเร็ว ไดแ้ก่ การจดัแสดงสินคา้และการให้บริการเพ่ิมเติม (Providing display and additional 

services) การให้ความสะดวกด้านเวลา (Convenience of timing) การจัดหาท าเลท่ีตั้ ง (Acessibility of 
location) และมีการออกแบบภายในร้านคา้และการวางผงัร้านคา้อยา่งเหมาะสม (Layout)  

4. ส่วนประสมทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) เป็นการส่ง

ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภคดว้ยวิธีต่างๆ ไดแ้ก่ กิจกรรมการโฆษณา การขายโดยใชพ้นักงานขาย 

การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์ และการตลาดทางตรง รวมถึงมีการใหข้อ้มลูแก่ลกูคา้ดว้ย      
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านโชห่วยในเขตดินแดง ผูวิ้จยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการใช้
ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan:1970) ท่ีมีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ใน
ระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างมาท าการศึกษาจ านวน 380 คน 
แต่ดว้ยขอ้จ ากดัในช่วงเวลาในการรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวนทั้งส้ิน 200 คน 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่าง

ตามถนนท่ีตั้งของชุมชนในพ้ืนท่ีเขตดินแดง มีชุมชนทั้งหมดจ านวน 22 ชุมชน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม และใชวิ้ธีการ

สุ่มตวัอยา่งอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยจบัสลากเลือกตวัแทนชุมชนในแต่ละกลุ่มมากลุ่มละ 1 ชุมชน 

และจะก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามแต่ละชุมชนดงัน้ี กลุ่มชุมชนท่ีตั้งอยู่บนถนนประชาสงเคราะห์ ชุมชนท่ี

สุ่ม คือ ชุมชนซอยนาทอง จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 40 คน กลุ่มชุมชนท่ีตั้งอยู่บนถนนสุทธิสาร ชุมชนท่ีสุ่ม คือ ชุมชน

หมู่บา้นอยู่เจริญโครงการ 3 จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 40 คน กลุ่มชุมชนท่ีตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ชุมชนท่ีสุ่ม คือ 

ชุมชนซอยกุนนที จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 40 คน กลุ่มชุมชนท่ีตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต ชุมชนท่ีสุ่ม คือ ชุมชนริม

คลองบางซ่ือ ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 2-4 จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 40 คน และกลุ่มชุมชนท่ีตั้งอยู่บนถนนดินแดง 
ชุมชนท่ีสุ่ม คือ ชุมชนเคหะดินแดงแฟลต 1-20 จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 40 คน         

     การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการโดยวิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis 

วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One Way ANOVA วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 

และความพึงพอใจ โดยการแจกแจงความถ่ีแบบ 2 ทาง (Crosstab) และใชวิ้ธีการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม

ดว้ย Chi-square Test 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย
และหญิงในสัดส่วนท่ีเท่ากัน ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพ 
พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท 
     ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงอนุมาน  

1. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของค าถาม การวิเคราะห์ขอ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถาม 200 ชุด พบวา่ค าถามท่ีใชใ้น
การแบ่งกลุ่มแต่ละขอ้มีค่า S.D. (Standard Deviation) หรือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงจะบอกถึงการเกาะ
กลุ่มกนัของขอ้มูล พบว่าค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส่วนใหญ่มีค่าใกลเ้คียง 1 ซ่ึงหมายความว่า การแจกแจง
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ขอ้มูลมีลกัษณะเป็นโคง้ปกติ (Symmetry) ถือว่าเป็นการน าเสนอตวัแทนท่ีดี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ค าถามท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มในท่ีน้ีมีค่าตั้งแต่ 0.736 – 1.042 

2. จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม  
 

ตารางที่ 1 แสดงการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) 
   

จ านวน Cluster 
ความแตกต่างของ Cluster ก่อนการยบุรวม 

(Coeffcient) 
%ความแตกต่างก่อนการยบุรวมในล าดบั

ถดัไปเทียบกบัในล าดบัปัจจุบนั 

7 113.698 4% 

6 117.816 4% 

5 133.255 5% 

4 165.176 6% 

3 378.082 12% 

2 766.010 22% 

1   

 
     จากตารางท่ี 1 พบว่าจ านวนท่ีเหมาะสมในการแบ่งกลุ่มจากผลการวิจยัคร้ังน้ีมีจ านวน 3 กลุ่ม โดยพิจารณาการ
แบ่งกลุ่มจาก Agglomeration Schedule แลว้น ามาค านวณหาอตัราการเปล่ียนแปลงของค่า Coefficients เพ่ือให้ได้
เกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม โดยค านวณเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงในแต่ละขั้นท่ีมีการยุบรวมกนั และเลือกใชจ้ านวน
กลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงอย่างมาก เม่ือเทียบกับการยุบรวมตัวกันในชั้นอ่ืนๆ จึงได้ค่าของ
เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงอยูท่ี่ 12 

 
3. การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Means  

3.1 พบว่ากลุ่มท่ี 1 มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 61 คน คิดเป็น 30.50% จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด กลุ่มท่ี 
2 มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 115 คน คิดเป็น 57.50% จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด และกลุ่มท่ี 3 มี
จ านวนสมาชิกทั้งหมด 24 คน คิดเป็น 12.00% จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  

3.2 เม่ือก าหนดจ านวนกลุ่มท่ีตอ้งการไดเ้ป็น 3 กลุ่ม แลว้ท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-means แต่ละกลุ่มมี
ค่าเฉล่ียของค าถามท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่มแตกต่างกัน เม่ือดูจากค่า Mean-Square ระหว่าง Cluster 
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(Between Group) และใชค่้าสถิติ F และค่า Significant ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย
ของแต่ละตวัแปรเม่ืออยู่ต่าง Cluster กนัจะพบว่า มีค่า Significant มีค่าตั้งแต่ 0.000-0.007 ซ่ึงมีค่านอ้ย
กว่านัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงสรุปได้ว่ากลุ่มย่อยมีความแตกต่างท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกข้อ
ค าถาม 

3.3 ขอ้ค าถามท่ี Cluster ท่ีไดมี้ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบดว้ย ANOVA พบว่า 
Cluster 1 มีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกขอ้ค าถาม Cluster 2 มีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมในข้อ
ค าถามท่ี 20 ความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วนประสมการกระจายตวัของสินคา้ บริเวณร้านมีความสะอาด 
ส าหรับขอ้ค าถามท่ีเหลือมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม Cluster 3 มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกขอ้
ค าถาม 

 
รูปที่ 1 แสดงลกัษณะท่ีแตกต่างในแต่ละกลุ่มยอ่ย 
 

4. อธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย Chi-Square โดยการท าตารางไขวก้บัขอ้มูล
ส่วนบุคคล สามารถแปลผลในเร่ืองของความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านโชห่วยในเขตดินแดง ทั้ง 
3 กลุ่ม พบว่าท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังมีความสัมพนัธ์กบัการแบ่งกลุ่ม
ผูใ้ช้บริการร้านโชห่วยในเขตดินแดง เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าได้ค่า Chi-Square = 17.472, Sig = 
0.008 
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     อภิปรายผลการศึกษา ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านโชห่วยในเขตดินแดง ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่าความพึง
พอใจท่ีมีค่าสูงสุดคือดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ในเร่ืองผูข้ายให้บริการดว้ย
ความสุภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา ซือมือ, (2556) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ใน
ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่าลูกคา้เสนอความคิดเห็นให้
ร้านโชห่วยคือ ดา้นความสะอาดของร้าน การจดัวางสินคา้ในร้านให้เป็นหมวดหมู่ และ รวมถึงการบริการของ
เจา้ของร้าน โดยความพึงพอใจท่ีมีค่าต ่าท่ีสุดคือดา้นปัจจยัส่วนประสมสินคา้ และบริการ ในเร่ืองมีการจ าหน่าย
สินคา้ประเภทเคร่ืองเขียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์, (2553) เร่ืองปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขเพ่ืออนาคตการคา้ปลีกท่ีย ัง่ยืน ท่ีพบว่าปัญหาและอุปสรรคของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมไดแ้ก่ ประเภท
สินคา้ไม่มีความหลากหลาย ไม่มีการตกแต่งร้านให้ทนัสมยั ขาดการจดัสินคา้ใหเ้ป็นระบบ และส่ิงท่ีควรปรับปรุง
คือ พฒันาใหมี้ความทนัสมยั มีการจดัวางสินคา้ใหเ้ป็นระเบียบง่ายต่อการเลือกซ้ือ และสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั 
     พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูใ้ช้บริการร้านโชห่วยในเขตดินแดง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาญจนา ซือมือ 
(2556) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในเร่ือง สถานท่ีใชบ้ริการใกลบ้า้น และซ้ือสินคา้ประเภทขนม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเมธนี 
อภิรมยพ์ฤกษา, ดร. ไกรชิต สุตะเมือง, (2557) เร่ืองแรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้บริโภคจากร้านโชห่วยในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล, นุชนาถ มีสมพืชน์, (2552) เร่ืองพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้และการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ในเร่ืองช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 18.01 น. – 22.00 น. และค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังต ่ากว่าหรือเท่ากบั 100 บาท โดยต่างกนัในเร่ืองความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสัปดาห์ 2 – 3 
คร้ัง ซ่ึงผลการวิจยัของเมธนี อภิรมยพ์ฤกษา, ดร. ไกรชิต สุตะเมือง, (2557) ใชบ้ริการ 3 – 4 คร้ัง และผลงานของนุช
นาถ มีสมพืชน,์ (2552) ใชบ้ริการทุกวนั อาจเกิดจากคู่แข่งท่ีตั้งอยูใ่กลบ้ริเวณร้านในจ านวนท่ีต่างกนั ท าใหมี้ตวัเลือก
ในการใชบ้ริการท่ีต่างกนั ซ่ึงอาจส่งผลกบัความถ่ีในการใชง้าน 
     การแบ่งผูบ้ริโภคตามความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกในการใชบ้ริการร้านโชห่วย 
     กลุ่ม 1 VIP มีความพึงพอใจสูงสุดในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการส่ือสารการตลาดผูข้ายมีอธัยาศยัดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.90 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเสรี วงษม์ณฑา (2542) เร่ืองการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดก้ล่าวไวว้่า 
การส่ือสารการตลาดท่ีดีจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการรู้จกั การยอมรับ เกิดความพึงพอใจ 
     กลุ่ม 2 คุณนายระเบียบ มีความพึงพอใจสูงสุดในดา้นปัจจยัส่วนประสมการกระจายตวัของสินคา้ บริเวณร้านมี
ความสะอาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาญจนา ซือมือ, (2556) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่าลูกคา้เสนอ
ความคิดเห็นใหร้้านโชห่วยคือ ดา้นความสะอาดของร้าน การจดัวางสินคา้ในร้านใหเ้ป็นหมวดหมู่ และ รวมถึงการ
บริการของเจา้ของร้าน  
     กลุ่ม 3 วยัวา้วุ่น มีความพึงพอใจสูงสุดในดา้นปัจจยัส่วนประสมสินคา้ และบริการ มีการจ าหน่ายสินคา้ประเภท
ขนม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภาวิณี กาญจนาภา (2554) เร่ืองการบริหารส่วนประสมการคา้
ปลีกและการจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม ท่ีพบว่าปัจจยั 3 ประการท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม มากท่ีสุด คือ ชนิดของสินคา้และบริการ 
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5. สรุปผลการศึกษา 

      
     สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจต่อทฤษฎีส่วนประสมการคา้ปลีกของผูใ้ช้บริการร้านโชห่วย พบว่าความพึง
พอใจท่ีมีค่าสูงสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ อนัดบัแรกท่ีมีค่าสูงท่ีสุดคือดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ ในเร่ืองผูข้ายให้บริการดว้ยความสุภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 รองลงมาคือดา้นปัจจยัส่วนประสม
การกระจายตวัของสินคา้ ในเร่ืองท่ีตั้งของร้านอยูใ่นท าเลท่ีเดินทางสะดวก และดา้นปัจจยัส่วนประสมการกระจาย
ตวัของสินคา้ บริเวณร้านมีความสะอาด มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.33 อนัดบัท่ี 3 คือดา้นปัจจยัส่วนประสมสินคา้ และ
บริการ ในเร่ืองมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 โดยความพึงพอใจท่ีมีค่าต ่าสุด 3 อนัดบั
ไดแ้ก่ อนัดบัแรกท่ีมีค่าต ่าท่ีสุดคือดา้นปัจจยัส่วนประสมสินคา้ และบริการ ในเร่ืองมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภท
เคร่ืองเขียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 รองลงมาคือดา้นปัจจยัส่วนประสมการกระจายตวัของสินคา้ ในเร่ืองมีท่ีจอดรถได้
สะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 และด้านปัจจัยส่วนประสมการกระจายตัวของสินค้า สามารถสั่งซ้ือสินค้าทาง
โทรศพัท ์เป็นอนัดบัท่ี 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 
     สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการร้านโชห่วยในเขตดินแดง พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ซ้ือสินค้าในช่วงเวลา 18.01 น. – 22.00 น. จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ใช้บริการใน 1 สัปดาห์ 2 – 3 คร้ัง 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังต ่ากวา่หรือเท่ากบั 100 บาท จ านวน 129 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.5 ซ้ือสินคา้ประเภทขนม มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.29 สถานท่ีใชบ้ริการใกลบ้า้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากบั 4.36 เหตุผลในการซ้ือคือ ท าเลท่ีตั้งของร้านอยู่ในท าเลท่ีเดินทางสะดวก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.41 ไปซ้ือ
สินคา้คนเดียว มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.29 และเดินทางดว้ยเทา้ในการมาซ้ือสินคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.45   
     สรุปผลการแบ่งผูบ้ริโภคตามความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกในการใชบ้ริการร้านโชห่วยไดเ้ป็น 
3 กลุ่ม ดงัน้ี 
     กลุ่ม 1 VIP มีจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 61 คน ขอ้มลูส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.46 ช่วงอายุ 20-30 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 37.71 ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.9 สถานภาพโสด จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.51 รายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 50.82 
     ขอ้มลูส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมในทุกขอ้ค าถาม โดยขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ ความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ผูข้ายมีอธัยาศยัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.90 และขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วนประสมสินคา้ และบริการ มีการจ าหน่ายสินคา้
ประเภทเคร่ืองเขียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84  
     กลุ่ม 2 คุณนายระเบียบ มีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 115 คน ขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 53.04 ช่วงอายุ 20-30 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83 ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 49.57 สถานภาพโสด จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 67.83 อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 รายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 46.08 
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     ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก มีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมในขอ้ค าถามเพียงขอ้เดียวและเป็นขอ้ค าถามท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วนประสมการกระจายตัวของสินคา้ บริเวณร้านมีความสะอาด  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 โดยขอ้ค าถามท่ีเหลือ มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ความพึงพอใจ
ดา้นปัจจยัส่วนประสมสินคา้ และบริการ มีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทเคร่ืองเขียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 
     กลุ่ม 3 วยัวา้วุ่น มีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 24 คน ขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ช่วงอายุ 20-30 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.17 สถานภาพโสด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 อาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 รายไดท่ี้จ านวนมากท่ีสุดคือต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 
     ขอ้มลูส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมในทุกขอ้ค าถาม โดยขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ ความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วนประสมสินคา้ และบริการ มีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทขนม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 
และขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วนประสมการกระจายตวัของสินคา้ สามารถสั่งซ้ือ
สินคา้ทางโทรศพัท ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.38 
     ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดคิ้ดแนวทางการบริหารจดัการกบัทั้ง 3 กลุ่ม ดงัน้ี  
     กลุ่ม 1 VIP เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกดา้น และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดย
ดา้นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ในเร่ืองผูข้ายมี
อธัยาศยัดี รองลงมาคือ ผูข้ายใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ และผูข้ายดูแลเอาใจใส่ลกูคา้ ผูว้ิจยัไดคิ้ดแนวทางการบริหาร
จดัการ โดยใชก้ลยุทธ์ท่ีช่ือว่า “บริการทุกระดบัประทบัใจ” คือการใหบ้ริการดว้ยหวัใจ มีความเท่าเทียมกนักบับุคคล
ทุกเพศ ทุกวยั มีการสร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ใหบ้ริการดว้ยอารมณ์ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส มีความกระตือรือร้น และ
รวดเร็วในการใหบ้ริการ มีการใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้ท่ีถกูตอ้ง ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ มี
การให้ความช่วยเหลือลูกคา้ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และความประทบัใจให้กบัผูรั้บบริการทุกคนให้มีความยินดี
กลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง โดยในกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจต ่าสุดในดา้นปัจจยัส่วนประสมสินคา้และบริการ ในเร่ืองมี
การจ าหน่ายสินคา้ประเภทเคร่ืองเขียน ดงันั้นผูวิ้จยัคิดแนวทางการบริหารจดัการดว้ยการเพ่ิมการขายเคร่ืองเขียนให้
มากข้ึน หลากหลายยิ่งข้ึน โดยคดัเลือกเคร่ืองเขียนท่ีมีคุณภาพดีเหมาะสมกบัราคา แต่ไม่ควรมีราคาแพงจนเกินไป 
     กลุ่ม 2 คุณนายระเบียบ เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมในดา้นปัจจยัส่วนประสมการกระจายตวั
ของสินคา้ เร่ืองบริเวณร้านมีความสะอาด ผูว้ิจยัไดคิ้ดแนวทางการบริหารจดัการ โดยใชก้ลยุทธ์ท่ี ช่ือว่า “กลยุทธ์ 3 
ส” ไดแ้ก่ 1. สะอาด คือการปัดกวาดเช็ดถูท าความสะอาดบริเวณร้าน สินคา้ ชั้นวาง ของใชต่้างๆ ใหส้ะอาดอยู่เสมอ 
โดยจะท าความสะอาดในช่วงเชา้ของทุกวนัก่อนท่ีจะเปิดใหบ้ริการ เพ่ือขจดัฝุ่ นละออง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไม่ควรให้
มีฝุ่ นเกาะท่ีตวัสินคา้ เพราะจะดูเหมือนเป็นสินคา้เก่าเกบ็มาเป็นเวลานาน ท าใหไ้ม่น่าซ้ือ 2. สะดวก คือจดัเรียงสินคา้
ให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ จดัวางของท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งใชใ้หเ้ป็นระเบียบสามารถหยิบใชง้าน
ไดท้นัที 3. สวา่งสดใส คือการจดัร้านใหมี้แสงสวา่งเขา้ถึง ไม่ทึบจนเกินไป มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อบัช้ืน ในเวลา
กลางคืนตอ้งมีแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นสินคา้ไดอ้ย่างชดัเจน และมีการประดบัตกแต่งร้านตามเทศกาล
ต่างๆ โดยในกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจต ่าสุดในดา้นปัจจยัส่วนประสมสินคา้และบริการ ในเร่ืองมีการจ าหน่ายสินคา้
ประเภทเคร่ืองเขียน ซ่ึงผูวิ้จยัจะใชแ้นวทางการบริหารจดัการเช่นเดียวกนักบักลุ่ม 1 
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     กลุ่ม 3 วยัวา้วุ่น เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ 
ดา้นปัจจยัส่วนประสมสินคา้และบริการ ในเร่ืองมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทขนม และเคร่ืองด่ืม ซ่ึงผูว้ิจยัจะใชก้ล
ยทุธ์ท่ีช่ือว่า “น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต”  คือเพ่ิมการขายขนม และเคร่ืองด่ืม โดยคดัเลือกขนม และเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนประกอบ
ท่ีให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ บ ารุงสมองและร่างกาย เพ่ือให้เด็กท่ีมาซ้ือสินคา้มีตวัเลือกเพ่ิมมากข้ึน สามารถเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายและเสริมสร้างสติปัญญาไดอี้กดว้ย โดยในกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจต ่าสุดในดา้น
ปัจจยัส่วนประสมการกระจายตวัสินคา้ ในเร่ืองสามารถสั่งสินคา้ทางโทรศพัท ์ดงันั้นผูวิ้จยัคิดแนวทางการบริหาร
จดัการดว้ยการจดัใหส้ามารถสั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัทไ์ดซ่ึ้งจะแบ่งเป็น 2 แบบดงัน้ี 1. สามารถโทรสั่งจองสินคา้ท่ี
ผูใ้ช้บริการตอ้งการแลว้มารับสินค้าเองท่ีร้าน ข้อดีคือทางผูใ้ช้บริการสามารถตรวจสอบไดว้่ามีสินคา้ท่ีตนเอง
ตอ้งการหรือไม่ และผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งเสียเวลามาเลือกสินคา้ดว้ยตนเอง 2. สามารถโทรสัง่สินคา้เพ่ือใหผู้ข้ายไปส่ง
สินคา้ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ แต่จะคิดค่าบริการในการส่งสินคา้เพ่ิมและตอ้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงร้านเท่านั้น 
     ขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป   

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตดินแดงเท่านั้น ดงันั้นผลท่ีไดอ้าจใช้ไม่ไดก้บัทุกพ้ืนท่ี เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ี และสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 

2.  เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว อาจท าให้ได้ข้อมูลไม่
ครอบคลุม ดงันั้นควรมีวิธีในการเก็บขอ้มูลแบบอ่ืนเพ่ิมเติมดว้ย เช่น การสมัภาษณ์ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถกูตอ้ง 
และใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ และ
ส่วนประสมทางการคา้ปลีกท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายผา่นช่องทางออนไลน ์ออฟไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 200คน ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย และกลุ่มประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์ต่อส่วนประสมการคา้ปลีก ซ่ึงช่วงอายุท่ีต่างกนั 
ใหค้วามส าคญัในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ โดยเนน้ท่ีความปราณีตในการตดัเยบ็ ของเน้ือผา้ท่ีน ามาจดัจ าหน่าย และการ
ไดรั้บบริการค าแนะน าจากผูข้ายท่ีจดจ าขอ้มูลของผูซ้ื้อท่ีผ่านมมาได ้ทั้งน้ีพบว่าระดบัของรายได ้มีผลในการเลือก
ซ้ือเส้ือผา้ท่ีมียี่หอ้ท่ีไดรั้บการยอมรับ อีกทั้งการสะสมแตม้ยงัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อรายไดอี้กดว้ย 
 
ค าส าคัญ: ความสัมพันธ์, ส่วนประสมการค้าปลีก , ออนไลน์, ออฟไลน์, ประชากรศาสตร์ 
 

Abstract 
The research aims to study the relationships between demography factors of the purchasing behaviors and the 
retail mix focusing on clothing items through online and offline in Bangkok by using 200 samples. The result 
finding showed that the demography factors affect the purchasing behaviors of clothes and retail mix as well. The 
different level of ages made different decision in term of quality of dressmaking, textile and services by remember 
customers’ data. Moreover, the different level of incomes made different decision of brand names and rewards 
points  
Keywords: relationship, retail mix, online, offline, demography 
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1. บทน า 
 
      ปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ข่าวสารการติดต่อส่ือสาร 
การท าธุรกิจ นบัเป็นช่องทางท่ีเขา้มาอยา่งรวดเร็วกลายเป็นส่วนหน่ึงและ เหมาะกบัชีวิตประจ าวนัท่ีเร่งรีบ เวลาท่ีมี
จ ากดั ส่งผลใหค้นส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มลูข่าวสารอยา่งรวดเร็ว ส่ือสงัคมออนไลนจึ์งไดรั้บความนิยมจากทุกเพศทุกวยั 
ทั้งน้ีเองนักการตลาดไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสและช่องทางในการท าธุรกิจจ านวนมาก ธุรกิจการซ้ือขายผ่านช่องทาง
อินเตอร์เนทหรือส่ือออนไลน์นับเป็นอีกหน่ึงช่องทางการตลาด ท่ีนับวนัจะมีเเนวโน้มได้รับความนิยมสูงข้ึน 
เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นิยมรับขอ้มลูข่าวสารผ่านส่ือออนไลน ์ประเภทสินคา้เเละ
บริการท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดคือ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั (ท่ีมา แวดวงธุรกิจ , การขายเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์) 
เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองนุ่งห่มเป็นปัจจยัส่ีท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต เพราะนอกจากจะช่วยปกปิดร่างกาย
จากสภาพอากาศเเลว้ เคร่ืองแต่งกายยงัสะทอ้นบ่งบอกถึงภาพลกัษณ์ รสนิยมของผูแ้ต่ง ปัจจุบนัน้ีกระเเสเเฟชัน่ท า
ใหก้ลุ่มวยัรุ่นเเละคนท างานส่วนใหญ่ใหค้วามนิยม นบัว่ามีแนวโนม้ของการเเข่งขนัท่ีสูงข้ึนในธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้
เละเคร่ืองเเต่งกาย เหตุน้ีเองผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเส้ือผา้
เคร่ืองแต่งกายผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ งออนไลน์ หรือหน้าร้าน แบบออฟไลน์ เพ่ือน าไปศึกษาวิเคราะห์ พร้อมหา
แนวทางการตลาด เน่ืองจากผูวิ้จยัตอ้งการน าขอ้มูลไปประกอบการตดัสินใจธุรกิจเส้ือผา้ออนไลน์ ให้ประสบ
ความส าเร็จ อีกทั้งเพ่ือเป็นแนวทางในการวางเเผน การขยายธุรกิจในการเปิดหนา้ร้านจดัจ าหน่ายเส้ือผา้ เคร่ืองเเต่ง
กายตามเขตพ้ืนท่ีท่ีส ารวจในการวิจยัคร้ังน้ีอีกดว้ย  
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ลกัษณะประชากรศาสตร์ตลอดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเส้ือผา้
เคร่ืองเเต่งกาย เปรียบเทียบระหวา่งช่องทางออนไลน ์และออฟไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
     เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์ต่อส่วนประสมการคา้ปลีกในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ือง
เเต่งกาย เปรียบเทียบระหวา่งช่องทางออนไลน ์และออฟไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
     เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองเเต่งกาย ระหว่างช่องทาง
ออนไลน์ และ ออฟไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร น ามาเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการขาย กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิด
การรับรู้ผ่านการโฆษณาวา่มีเครือข่ายท่ีจดัจ าหน่ายเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายแบบใหม่ท่ีทนัสมยั เป็นท่ีนิยม ใหเ้กิดความ
ตอ้งการเเละตดัสินใจเลือกซ้ือในท่ีสุดของแต่ละช่องทาง 
     เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาหาส่วนประสมการคา้ปลีก ในการเลือกซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองเเต่งกายระหว่างช่องทาง
ออนไลน์ ออฟไลน์ ในเขตกรุงกรุงเทพมหานคร มาวิเคราะห์เป็นเเนวทางในการวางแผน การบริหารจดัการดา้น
การตลาดให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพ่ิมโอกาส สร้างความไดเ้ปรียบในการเเข่งขนัของธุรกิจ
เส้ือผา้ออนไลนข์องแต่ละช่องทาง 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
     ส่วนประสมการคา้ปลีกประกอบไปดว้ย สินคา้เเละการให้บริการแบ่งเป็นสองดา้น คือ ดา้นสินคา้ และ การ
บริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีลูกคา้สัมผสัไดแ้ยกออกเป็นสามส่วน ดงัน้ี ท าเลท่ีตั้งของร้าน การวางผงัร้าน การ
ออกแบบตกแต่งร้าน ราคาสินคา้ ดว้ยเหตุท่ีธุรกิจคา้ปลีกเป็นประเภทซ้ือมาขายไป การก าหนดราคาสินคา้จึงเกิดจาก
ตน้ทุนสินค้า ท่ีซ้ือมาบวกกบัก าไรตามความคาดหวงัและปรับดว้ยปัจจยัทางการตลาดตามความเหมาะสมการ
ส่งเสริมการตลาดใชเ้พ่ือกระตุน้ยอดขาย ซ่ึงทางร้านสามารถจดัโปรโมชัน่การส่งเสริมการขาย อาทิ การโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ การใชพ้นกังานขาย และการส่งเสริมการขาย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ เเละคณะ ไดก้ล่าวถึงส่วนประสม
การตลาดคา้ปลีก หมายถึง การจ าหน่ายสินคา้ใหผู้บ้ริโภคคนสุดทา้ยซ่ึงซ้ือไปเพ่ือบริโภคเองและครอบครัว ซ่ึงผูข้าย
จะเป็นใครกไ็ด ้
 
แนวคิดด้านพานิชอเิลก็ทรอนิกส์ 
     คือการท าธุรกิจทางอิเลก็ทรอนิกส์ข้ึนอยู่กบัการประมวลเเละการส่งขอ้มูลท่ีมีขอ้ความเสียงเเละภาพรวมถึงการ
ขายสินคา้และการบริการดว้ยส่ือ การขนส่งผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเน้ือหาข้อมูลแบบดิจิทอลในระบบออนไลน์ เป็น
กิจกรรมทางการคา้ การซ้ือขายสินคา้เเละบริการ ใชอิ้เลก็ทรอนิกส์เป็นตวักลางในการส่งผา่นขอ้มูลต่างๆ เพ่ือท าให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วและครอบครุมพ้ืนท่ีในการท าธุรกิจการคา้ไดม้ากข้ึน  (ปณิศา ลญัชานนท,์2548) 
 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
     ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดเป้าหมายกลุ่มผูบ้ริโภค อีกทั้งเป็นตวัแปรทางการตลาด ซ่ึงบริษทัจะใชร่้วมกนัตอบสนองความพึงพอใจต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปดว้ย สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายให้กบัตลาด เพ่ือตอบสนองความ
จ าเป็นเเละความตอ้งการของผูบ้ริโภค สินคา้นั้นจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ส่วนประกอบของผลิตภณัฑต์อ้ง
ค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์การพิจารณาคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์การก าหนดต าแหน่ง 
การพฒันาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ของส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด 
 
ทฤษฎด้ีานพฤติกรรมการเลอืกซ้ือของผู้บริโภค 
     พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการซ้ือสินคา้โดยมีจุดเร่ิมตน้จากส่ิงท่ีกระตุน้ท่ีท าใหเ้กิด
ความตอ้งการ กระตุน้ผ่านเขา้ไปในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อและท าใหเ้กิดความตอ้งการแลว้จึงมีผลท าใหเ้กิดการ
ตอบสนอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2549)  
     ส่ิงกระตุน้ ประกอบดว้ยสองส่วนดงัน้ี ส่ิงกระตุน้ภายนอก แบ่งออกเป็น ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดเเละส่ิงกระตุน้
อ่ืนๆ เช่น เศษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย การเมือง วฒันธรรม 
     ส่ิงกระตุน้ภายใน หมายถึงส่ิงท่ีเกิดจากสัญชาตญาณ นิสัย กระตุน้ให้บุคคลเเสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง
ออกมา  
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     กล่องด า คือความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคท่ีผูข้ายไม่สามารถทราบไดจึ้งตอ้งพยายามคน้หา ความรู้สึกนึกคิดน้ี 
การตอบสนองของผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจจากประเด็นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์การเลือกตราสินคา้ การเลือก
ผูข้าย การเลือกเวลาในการซ้ือ เเละการเลือกปริมาณในการซ้ือ 
     พฤติกรรมผูบ้ริโภคตามหลกัการตลาดเชิงเหตุผล นักการตลาดใช้โมเดลท่ีเรียกว่า โมเดล7O’s หรือท่ีเรียกว่า 
6W’s 1H ลกัษณะเป็นค าถามเเละค าตอบท่ีนักการตลาดจะตอ้งคน้หาค าตอบเเละใช้เป็นเเนวทางในการท าความ
เขา้ใจกบัพฤติกรรมเเละปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีรายละเอียดดงัน้ี 

- ใครคือตลาดเป้าหมาย เพ่ือตอบค าถามใหไ้ดว้า่กลุ่มลกูคา้เป้าหมายคือใคร 
- ลกูคา้ตอ้งการอะไร เพ่ือตอบค าถามวา่ส่ิงท่ีลกูคา้ตอ้งการไดรั้บจากการเลือกชมเลือกซ้ือนั้นคืออะไร 
- วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ เพ่ือคน้หาวตัถุประสงคใ์นการเลือกชมเลือกซ้ือ ว่ายงัมีปัจจยัอะไรท่ีส่งผลต่อการ

เลือกซ้ือ 
- ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ เพ่ือใหท้ราบถึงบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ  
- ลกูคา้จะซ้ือเม่ือใด เพ่ือคน้หาช่วงเวลา ระยะเวลาท่ีลกูคา้จะตดัสินใจ 
- ลกูคา้ซ้ือท่ีไหน เพ่ือคน้หาช่องทางท่ีลกูคา้ท าการเลือกซ้ือ 
- กระบวนการซ้ือเป็นอยา่งไร เพ่ือคน้วา่ ลกูคา้มีกระบวนการตดัสินใจ ในการเลือกซ้ืออยา่งไร 

 
ปัจจยัส่วนบุคคลที่มอีทิธิพลต้อพฤตกิรรมผู้บริโภค 
     เพ่ือทราบการตัดสินใจของผูซ้ื้อ ว่าได้รับอิทธิพลจากลกัษณะ ส่วนบุคคลทางด้านต่างๆดังน้ี อาทิเช่น อาย ุ
ครอบครัว อาชีพ สภาณภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา และ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
 
 

3. วธิีการศึกษา 
     ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เลือกซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายผ่านช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายเเละเพศหญิง 
 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีผูซ้ื้อเลือกซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองเเต่งกายผ่านช่องทางออนไลน ์
ออฟไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์จากจ านวนผูท่ี้เล่นอินเตอร์เนตในประเทศไทยทั้งเพศชายเเละเพศหญิง 
ประมาณ 23,860,000คน จากขอ้มูลสถิติในปี 2557 การเก็บกลุ่มตวัอย่างโดยใช้การอา้งอิงโดยวิธีการค านวณของ 
Krejcie and Morgan (1970) จากการเปิดตารางอา้งอิงก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ระดบัความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 
5% ค่าท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 384 ตวัอย่าง แต่เน่ืองจากเวลาเเละงบประมาณท่ีจ ากดั ผูวิ้จยัจึงลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งลงเหลือ
เพียง 200 ตวัอยา่ง 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา มีทั้งตวัแปรตน้เเละตวัแปรตาม  
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1.ตวัแปรต้น กลุ่มประชากรสองกลุ่มคือกลุ่มประชากรศาสตร์ท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน ์และออฟไลน ์
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ 
2.ตวัแปรตาม มีดงัน้ี 
2.1ตวัแปรตามดา้นพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ไดเ้เก่ ประเภทสินคา้ ช่องทางท่ีเลือกซ้ือ ช่วงวนั เวลาในการซ้ือ
สินคา้ จ านวนเงินท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง และความถ่ีในการซ้ือสินคา้  
2.2ตัวแปรตามด้านส่วนประสมการค้าปลีก ได้แก่ ความหลากหลายของประเภทสินค้า ส่วนประสมส่ือสาร
การตลาด การออกแบบร้าน และการบริการลกูคา้ ซ่ึงใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า ตามวิธีแบบลิเคิร์ท สเกล (Likert’s 
Scale) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ผูวิ้จยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการก็บขอ้มูล เป็นแบบสอบถามมีขั้นตอนในการออกแบบ
เป็นส่วนๆ ดงัน้ี ส่วนท่ี1 สอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพเเละรายได ้ส่วนท่ี2 สอบถามข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรม การเลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองเเต่งกาย ของ
ประชากรศาสตร์ระหวา่ง ออนไลน ์และ ออฟไลน ์ทั้งหมดส่ีค าถาม ส่วนท่ี3 สอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมี
ส่วนประสมต่อการคา้ปลีกดา้นผลิตภณัฑใ์นการเลือกซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายของประชากรศาสตร์ โดยสอบถาม
แบบ Likert Scale 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างประชากรโดยใชวิ้ธีแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มการปกครอง 
คือ กลุ่มบูรพา 9เขต ไดแ้ก่ เขตดอนเมือง เขตหลกัส่ี เขตสายไหม เขตบางเขน เขตจตุจกัร เขตลาดพร้าว เขตบึงกลุ่ม 
เขตบางกะปิ เขตวงัทองหลาง ทั้งเพศหญิงเเละเพศชาย ท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ ผ่านช่องทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ โดยใช้
เเบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม ทั้ งน้ีผูวิ้จยัเลือกเก็บขอ้มูลจากห้างสรรพสินคา้ สถานท่ีจ าหน่าย
เส้ือผา้ ท่ีอยูใ่นกลุ่มบูรพา เพ่ือท าการศึกษาเเละเป็นฐานขอ้มลูในการเปิดร้านเส้ือผา้ เคร่ืองเเต่งกาย ตามเขตต่างๆ  
การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีท าการประมวลผล โดยใชโ้ปรเเกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยด าเนินการ
ตามล าดบัดั้งน้ี การจดัท าขอ้มูลเม่ือไดเ้เบบสอบถามกลบัมา ผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาท าการตรวจสอบ
ข้อมูลเพ่ือคัดแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออกและท าการลงรหัส ไวใ้นแบบสอบถามในแต่ละส่วนส าหรับ
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ หลงัจากนั้นจะน าไปประมวลผลขอ้มูลโดยน าแบบสอบถามท่ีลงรหัสเรียบร้อยเเลว้ มาลง
บนัทึกในคอมพิวเตอร์เเละประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรเเกรมส าเร็จรูปทางเศษฐกิจ 
การวเิคราะห์ข้อมูลวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา โดยการเเจกเเจงความถ่ี และน าเสนอเป็นค่าร้อยละ การหา
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมุติฐานดงัน้ี สถิติอา้งอิงโดยใชค่้าวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว    (One-way ANOVA) Chi-Square Test  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ ในส่วนท่ี 
1 ของแบบสอบถามและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ทาง(Crosstabs) Chi-
Square Sig<0.05 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณา ผลการวิเคราะห์กลุ่มประชากรศาสตร์ท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่าน
ช่องทางออนไลน ์ออฟไลน์ พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 144คน คิดเป็นร้อยละ 72 เป็นเพศชาย จ านวน 56
คน คิดเป็นร้อยละ 28 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด แบ่งเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามออนไลน์ เพศหญิงจ านวน 80 
คน ร้อยละ80 เพศชายจ านวน 20 คน ร้อยละ 20 และออฟไลน์ เพศหญิงจ านวน 64 คน ร้อยละ 64   ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 30-40ปี จ านวน 91คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 แบ่งเป็นออนไลน์ อยู่ในช่วง 30-40ปี จ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56 และออฟไลน์ 30-40ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีจ านวน 
132คน คิดเป็นร้อยละ 61  แบ่งเป็นขอ้มลูจากแบบสอบถามออนไลนร์ะดบัปริญญาตรี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
61 และออฟไลน์ ระดบัปริญญาตรีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 71  ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 
112คน คิดเป็นร้อยละ 56 แบ่งเป็นขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์ ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน  
57 คน คิดเป็นร้อยละ 55 และออฟไลน์ ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มี
ระดบัรายไดอ้ยู่ในช่วงระหว่าง 20,001 – 30,000  บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ  23  แบ่งเป็นขอ้มูลท่ีเก็บจาก
แบบสอบถามออนไลน์ มีระดบัรายไดม้ากท่ีสุด คือ มากกว่า   50,000  บาท  26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และออฟไลน ์
ส่วนใหญ่มีระดบัรายได ้ระหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28 
 
     จากการศึกษาดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่าส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้เป็นชุดล าลองใส่เล่น จ านวน 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.5 แบ่งเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามออนไลน์ นิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้ประเภทชุดล าลองใส่เล่น 
จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 62 เเละขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามออฟไลน์ นิยมเลือกชุดล าลองใส่เล่น จ านวน 77 
คน คิดเป็นร้อยละ 77 ส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้ในช่วงเวลา  18.00-24.00 น. จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 
แบ่งเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 69 เเละขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
ออฟไลน ์จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการเลือกซ้ือเส้ือผา้อยู่ในช่วง 500-1,000 บาทต่อ
คร้ัง จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 แบ่งเป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60 และออฟไลน ์จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49 ทั้งน้ีส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ ประมาณ 1 คร้ัง
ต่อเดือน จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 แบ่งเป็น ขอ้มลูท่ีเก็บไดจ้ากแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 60 และออฟไลน ์จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47 

 
     จากการศึกษาดา้นส่วนประสมการคา้ปลีกพบว่า ลกัษณะขอ้มูลท่ีไดเ้ชิงปริมาณ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ของส่วน
ประสมการคา้ปลีก ดา้นความหลากหลายของสินคา้เม่ือเรียงล าดบัค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดถึงค่าเฉล่ียต ่าสุด ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากแบบสอบถามออนไลน์ ใหค้วามส าคญัในดา้นเส้ือผา้ท่ีเลือกซ้ือนั้น เป็นเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีอยู่ในกระแสนิยมใน
ระดบัค่าเฉล่ีย ท่ี 3.53 ทั้งน้ีลกัษณะขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามออฟไลน์ ก็ไดใ้ห้ความส าคญัในดา้นเส้ือผา้ท่ีตอ้ง
ไดรั้บการยอมรับดา้นกระเเสนิยมเเฟชัน่มากท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 3.23  ส าหรับดา้นการโฆษณาส่งเสริมการขาย 
เม่ือเรียงล าดบัค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดถึงค่าเฉล่ียต ่าสุดจากแบบสอบถามออนไลน์ ใหค้วามส าคญั เร่ืองการติดป้าย



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1695  
 

 

ลดราคา ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 3.92 และ แบบสอบถามออฟไลน์ ให้ความส าคัญในเร่ืองของการสะสมเเต้ม ท่ีระดับ
ค่าเฉล่ีย 2.76 ดา้นการออกแบบการจดัวางสินคา้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามออนไลน์ ใหค้วามส าคญั เม่ือสามารถ
ช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.44 และขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามออฟไลน์ ใหค้วามส าคญัเม่ือสามารถ
ช าระดว้ยบัตรเครดิตได้ ท่ีระดับค่าเฉล่ีย 3.06 ดา้นการบริการลูกค้าจากแบบสอบถามออนไลน์ให้ความส าคัญ
หลงัจากการซ้ือเส้ือผา้ไปแลว้ ไม่ตอ้งไปหาร้านเพ่ือปรับแกส้ัดส่วน ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 2.78 และจากแบบสอบถาม
ออฟไลน ์ใหค้วามส าคญัหลงัจากซ้ือสินคา้ไปแลว้ไม่ตอ้งไปหาร้านเพ่ือปรับแกส้ดัส่วน ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 2.32     
 
ส่วนท่ี2 การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี  
      การคดัเลือกค าถามตวัแปรตาม ในการวิเคราะห์ เพ่ือคดัเลือกค าถามท่ีเหมาะจะใชใ้นการวิเคราะห์ 5 อนัดบั ท่ีมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเรียงล าดบั มากสุด ไดด้งัน้ี หลงัจากซ้ือเส้ือผา้ไปแลว้ท่านตอ้งไปหาร้านเพ่ือปรับแกส้ัดส่วน
ของเส้ือผา้เสมอ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.239 การช าระสินคา้ดว้ยบตัรเครดิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 
1.210  การให้ความส าคญัเร่ืองการบริการ ท่ีผูข้ายจ าขอ้มูลของผูซ้ื้อได ้ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.124 เส้ือผา้
ตามกระเเสนิยมแฟชัน่เป็นส าคญัต่อการเลือกซ้ือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.105 การใหค้วามส าคญัในดา้นการ
สัง่ตดัเส้ือผา้ มากกวา่การซ้ือเส้ือผา้ท่ีส าเร็จรูป ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.076  เรียงล าดบันอ้ยสุดไดด้งัน้ี เน้ือผา้
ท่ีน ามาจ าหน่าย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.795 คุณภาพการใช้งานของเส้ือผา้ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 
0.800 ความละเอียดปราณีตในการตดัเยบ็ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.805 และรูปแบบการจดัวางสินคา้ โดยให้
ความสนใจกบัสินคา้ท่ีสนใจโดยไม่ค านึงว่าทางร้านจดัโปรโมชัน่ใด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.895 รูปแบบ
ของร้านส าคญัต่อการเยี่ยมชมเสมอ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.907  

 
     การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square แสดงสมมติฐาน ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 2 ตวัแปร เชิง
ลกัษณะท่ีสนใจเเละแสดงตารางไขวเ้พ่ือทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 

 
สมมติฐานข้อที่ 1 อายุมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้าด้านความถี่ในการเลือกซ้ือผ่านช่องทาง
ออนไลน์ สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีแบบ2ทาง  Crosstabs และ Chi-Square ใช้
ทดสอบหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง   2 กลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95% จะไม่สนบัสนุนสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Exact Sig. (2-Sided) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 พบวา่ค่า ไควส์แควร์ มี
ค่าเท่ากบั 21.747 และค่า Exact Sig. (2-Sided) เท่ากบั 0.013 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือไม่สนบัสนุน สมมติฐานหลกั 
หมายความวา่อายมีุความสมัพนัธ์ต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย 
 
สมมติฐานข้อที่ 2 อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้า ด้านความถี่ในการเลือกซ้ือผ่านช่องทาง
ออนไลน์ สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีแบบ2ทาง  Crosstabs และ Chi-Square ใช้
ทดสอบหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง   2กลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95% จะไม่สนบัสนุนสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Exact Sig. (2-Sided) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 พบวา่ค่า ไควส์แควร์ มี
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ค่าเท่ากบั 22.623 และค่า Exact Sig. (2-Sided) เท่ากบั 0.034 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือไม่สนับสนุนสมมติฐานหลกั 
หมายความวา่อาชีพมีความสมัพนัธ์ต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย 
 
สมมติฐานข้อที่ 3 เพศของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือต่อคร้ัง สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีแบบ2ทาง  Crosstabs 
และ Chi-Square ใชท้ดสอบหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง   2กลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95% จะไม่
สนบัสนุนสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Exact Sig. (2-Sided) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
พบว่าค่า ไคว์สแควร์ มีค่าเท่ากับ 16.131 และค่า Exact Sig. (2-Sided) เท่ากับ 0.002 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั่นคือไม่
สนบัสนุนสมมติฐานหลกั นัน่คือเพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้ ดา้นค่าใชจ่้ายในการเลือกซ้ือ
ต่อคร้ัง 
 
สมมติฐานข้อที่ 4 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้า ด้านประเภทของเส้ือผ้า
เคร่ืองแต่งกายสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีแบบ2ทาง  Crosstabs และ Chi-Square 
ใชท้ดสอบหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง   2กลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95% จะไม่สนบัสนุนสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Exact Sig. (2-Sided) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 พบวา่ค่า ไควส์แควร์ มี
ค่าเท่ากบั 24.003 และค่า Exact Sig. (2-Sided) เท่ากบั 0.007 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั่นคือไม่สนับสนุนสมมติฐานหลกั 
หมายความวา่ รายไดมี้ความสมัพนัธ์ต่อประเภทของเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายผา่นช่องทางออฟไลน ์

 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช้การทดสอบ ANOVA แสดงสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรตน้เชิง
ลกัษณะและตวัแปรตามเชิงปริมาณท่ีสนใจในระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ีมีค่าระดบันัยส าคญันอ้ยกว่า 0.05 จะไม่
สนบัสนุนสมมติฐานหลกั (H0) และสนบัสนุนสมมติฐานรอง (H1) สมมติฐานหลกั คือตวัแปรตน้ไม่มีความสมัพนัธ์
กบัตวัแปรตาม ทั้งน้ีผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้เชิงลกัษณะ และตวัแปรตามเชิงปริมาณ ดว้ย
สถิติ ANOVA มีดงัน้ี 

1.ช่วงอาย ุมีความสมัพนัธ์ต่อความละเอียอปราณีตในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายของแต่ละช่วงวยั 
2.ช่วงอาย ุมีความสมัพนัธ์กบัเน้ือผา้ท่ีน ามาจดัจ าหน่ายในการพิจารณาเลือกซ้ือของแต่ละช่วงวยั 
3.ช่วงอายมีุความสมัพนัธ์ต่อการบริการท่ีผูข้ายจ าขอ้มลูของลกูคา้ได ้
4.ช่วงอายมีุความสมัพนัธ์ต่อการไดรั้บค าแนะน าจากเพ่ือนวา่ซ้ือไปใชแ้ลว้ดี 
5.รายไดมี้ความสมัพนัธ์ต่อยี่หอ้ของเส้ือผา้ท่ีไดรั้บการยอมรับมีผลต่อการเลือกซ้ือ 
6.รายไดมี้ความสมัพนัธ์ในเร่ืองการสะสมเเตม้ สามารถท าใหล้กูคา้เลือกซ้ือเส้ือผา้ไดจ้ านวนท่ีมากข้ึน 
 

เม่ือท า  Post Hoc Multiple Comparison โดยวิธี  Scheffe สามารถจดักลุ่มตวัเลือกของตวัแปรตน้ตามค่าเฉล่ียของตวั
แปรตามได้ดังน้ี กลุ่มท่ี 1 ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ช่วงอายุท่ีมากกว่า 40 ปี ไม่ได้ให้
ความส าคญัอย่างยิ่งและใหค้วามส าคญันอ้ย ในเร่ืองของความละเอียด ปราณีตในการตดัเยบ็เส้ือผา้กลุ่มท่ี 2 ท่ีระดบั
ความเช่ือมั่น 95% ค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ช่วงอายุท่ีมากกว่า 40 ปี และช่วงอายุระหว่าง  25-29 ปี ไม่ได้ให้
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ความส าคญัอย่างยิ่งและให้ความส าคญันอ้ย ในเร่ืองของการจดจ าขอ้มูลของผูข้ายท่ีมีต่อลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล
ดา้นสินคา้ท่ีลูกคา้ชอบซ้ือประเภทหรือรูปแบบท่ีชอบ สดัส่วนของลกูคา้กลุ่มท่ี 3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าระดบั
นัยส าคัญ 0.05 ช่วงอายุท่ีมากกว่า 40 ปีและช่วงอายุระหว่าง  25-29 ปี ไม่ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งและให้
ความส าคญันอ้ย การช าระค่าสินคา้ดว้ยบตัรเคตดิตไม่ไดส่้งผลใหย้อดซ้ือสินคา้ไดม้ากข้ึน  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

1.จากผลการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ที่เลอืกซ้ือเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกายผ่านช่องทางออนไลน์

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ80 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ30 –40ปี ร้อยละ 56 มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา

ตรี ร้อยละ 61 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน ร้อยละ 57 มีระดบัรายได ้มากกว่า 50,000บาทและ

จากผลการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกซ้ือเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกายผ่านช่องทาง

ออฟไลน์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเช่นกนั ถึงร้อยละ 64 อยู่ในช่วงอายุ 30 –40ปี ร้อยละ 35 ส่วนใหญ่มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 71 และประกอบอาชีพ เป็นพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 55 มีรายได้อยู่ในช่วง

ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี จะเห็นไดว้่าผูป้ระกอบการควรเนน้การจดัจ าหน่ายเส้ือผา้ เคร่ือง

แต่งกายไปท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิง ซ่ึงอยูใ่นช่วงวยัท างาน เน่ืองจากเพศหญิงเป็นเพศท่ีชอบความสวยงาม อีก
ทั้งอายรุะหวา่ง 30 -40 ปีนั้น เป็นกลุ่มคนท่ีมีก าลงัซ้ือ ซ่ึงมากดูไดจ้ากระดบัของรายได ้

2.จากผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่าผู้ที่เลือกซ้ือเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ นิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้ประเภทล าลอง ใส่เล่นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62 ช่วงเวลาท่ีใชอิ้นเตอร์เนทในการ

เลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย อยู่ในช่วงเวลา 18.00 -24.00น. มากเป็นร้อยละ 69 จ านวนเงินท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือ

เส้ือผา้ต่อคร้ัง ราคาประมาณ 500 – 1,000บาท คิดเป็นร้อยละ 60 นิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้ 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 

60 และจากผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่าผู้ที่เลือกซ้ือเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย ผ่านช่องทาง

ออฟไลน์นิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้ประเภทล าลอง ใส่เล่นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77 ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือเส้ือผา้ 

เคร่ืองแต่งกายตามร้าน อยู่ในช่วงเวลา 18.00 -24.00น. มากเป็นร้อยละ 68 จ านวนเงินท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือเส้ือผา้ต่อ

คร้ัง ราคาประมาณ 500 – 1,000บาท คิดเป็นร้อยละ 49 นิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้ 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 47มี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ีจะเห็นไดว้่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทั้ง 2กลุ่ม ไม่ว่าจะนิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายแบบใด 

เวลาใด ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง หรือความถ่ีในการเลือกซ้ือนั้นจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้

ความส าคญัในดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งเน้นการจ าหน่ายเส้ือผา้แนว
ล าลอง ใส่เล่น งบประมาณต่อคร้ัง ไม่เกิน 1,000บาท เป็นตน้  

3.จากผลการศึกษาข้อมูลด้านส่วนประสมการค้าปลีก พบว่าผู้ที่เลือกซ้ือเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ดา้นผลิตภณัฑต์วัเส้ือผา้นั้น ใหค้วามส าคญัในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ตามกระแสนิยมแฟชัน่ โดยเฉพาะเส้ือผา้
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ท่ีมีรูปแบบใหเ้ลือกหลากหลาย มียี่หอ้ท่ีไดรั้บการยอมรับ ดา้นการโฆษณาส่งเสริมการขายนั้น การติดป้ายลดราคามี

ผลต่อการเลือกซ้ือ การสะสมแตม้ และตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้เม่ือเพ่ือนแนะน า อีกทั้งยงัใหค้วามส าคญัหากมีใหบ้ริการ

ช าระตดัผ่านบตัรเครดิตดว้ย ส าหรับบริการหลงัการขายนั้นตอ้งน าเส้ือผา้ท่ีซ้ือไปแกเ้พ่ือให้เขา้รูปตามสัดส่วนและ

ผลจากการศึกษาข้อมูลด้านส่วนประสมการค้าปลีก พบว่าผู้ที่เลือกซ้ือเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย ผ่านช่องทางออฟไลน์ 

ดา้นผลิตภัณฑ์ตัวเส้ือผา้นั้น ให้ความส าคัญในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ตามกระแสนิยมแฟชั่น โดยเฉพาะเส้ือผา้ท่ีมี

รูปแบบใหเ้ลือกหลากหลาย และลวดลายของชุด ส าหรับดา้นการส่งเสริมการขายนั้น ให้ความส าคญัของการซ้ือท่ี

สามารถสะสมแตม้ไดด้ว้ย การบริการทางเลือกในการช าระเงินผ่านบตัรเครดิตไดน้ั้นผูบ้ริโภคก็ให้ความส าคญั

เช่นกนั มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี จะเห็นไดจ้ากปัจจยัส่วนประสมทางการคา้ปลีก ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่ง

กายผ่านช่องทางออนไลน์ ผูป้ระกอบการควรเนน้การจดัจ าหน่ายเส้ือผา้ท่ีมีรูปแบบให้เลือกท่ีหลากหลาย ฮิตตาม

กระแสแฟชัน่ อาจอิงกบัยี่ห้อดงัๆ หรือเน้นโฆษณาประกอบว่ารูปแบบท่ีน ามาจดัจ าหน่าย มีลกัษณะเหมือนหรือ

คลา้ยยี่ห้อดัง เน้นโปรโมชั่นการตลาดท่ีเน้นการสะสมแตม้ ยงัคงไดรั้บความนิยม เป็นต้น เช่นเดียวกับการจัด

จ าหน่ายเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายผ่านส่ือออฟไลน์ พบว่าส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กนักับช่องทางออนไลน์ ทั้ งน้ี

ผูป้ระกอบการควรมีทางเลือกในการช าระค่าสินคา้ผ่านบตัรเครดิต เพ่ือตอบสนองลูกคา้ไดเ้พ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ียงั

พบว่าเม่ือซ้ือเส้ือผา้ไปแลว้ ตอ้งกลบัไปแกไ้ขสัดส่วน ดงันั้นขอ้เสนอแนะท่ีจะเพ่ิมเติมให้ผูป้ระกอบการคือ ควรมี
บริการแกไ้ขสดัส่วนจากชุดส าเร็จรูป แลว้คิดบริการเขา้รูปเพ่ิมเติม 

ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาวิจยัเป็นผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ือง

แต่งกายเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นหากจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน าไปวิเคราะห์ควรเพ่ิมเติมในเขตท่ี

จะประกอบการร้านจดัจ าหน่ายเส้ือผา้ เพ่ือการวางกลยุทธ์ในการประกอบกิจการ และในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ควร

มุ่งเนน้การถามค าถามเชิงลึกในดา้นรายละเอียดของยี่หอ้ท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบ หรือไลฟ์สไตลชี์วิต เพ่ือน าผลท่ีออกมา
ท าการวิเคราะห์รูปแบบ หรือแนวของแฟชัน่ท่ีช่ืนชอบ 
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การศึกษาความแตกต่างส่วนประสมการค้าปลกีที่มีผลต่อการเลอืกซ้ือวสัดุก่อสร้าง
ระหว่างกลุ่มที่ซ้ือเพือ่ใช้งานเองและกลุ่มที่ซ้ือเพือ่รับเหมาก่อสร้างในเขตอ าเภอเมือง

จงัหวดัสมุทรสาคร 
Study the difference of retailing mix management, which has influence on 
consumers’ behavior of purchasing construction materials, among whom 

purchasing for their own using and contractors in AmphurMeung, 
Samutsakorn province. 

สุนทรีภรณ์ สุทธิมาลย์1 
SoontrepornSuttiman 

บทคดัย่อ 
เน่ืองด้วยจงัหวดัสมุทรสาครนั้นเป็นจงัหวดัตน้ๆท่ีสร้างรายได้เขา้ประเทศ  โดยมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
จงัหวดัข้ึนอยู่กับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลกัทั้ งมียงัมีการพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นจ านวนมากส่งผลให้
ปัจจุบนัผูป้ระกอบการท่ีคา้วสัดุก่อสร้างรายเล็ก รายใหญ่มีการแข่งขนักนัสูงข้ึนดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะน าเสนอปัจจยั
ทางการคา้ปลีกให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายการศึกษาความแตกต่างส่วนผสมการคา้ปลีกท่ี
ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือวสัดุก่อสร้างระหว่างกลุ่มของผูซ้ื้อไปใชง้านเองและกลุ่มท่ีซ้ือเพ่ือรับเหมาก่อสร้างในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร เพ่ือจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าวางกลยุทธ์ให้เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายทั้ง2 กลุ่ม และเพ่ือ
เป็นแนวทางในการน าขอ้มลูมาพฒันาสต๊อกสินคา้และพฒันาธุรกิจสืบไปโดยไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลส าเร็จรูปทาง
สถิติในการท าการทกสอบความแตกต่างของตวัแปร คือ Discriminant analysis และ One-way ANOVA 
 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมการค้าปลีก, ความแตกต่าง, กลุ่มผู้ ท่ีซ้ือใช้งานเอง, กลุ่มผู้ ท่ีซ้ือเพ่ือรับเหมาก่อสร้าง 
 

Abstract 
Since Samutsakorn is one of the top provinces which generating income for Thailand. Samutsakorn has 

economic infrastructure based on industry. Moreover, there are growing and developing real estate businesses 
which affect the small and medium enterprises. Among big businesses, there is a higher competition, so it is 
necessary to balance the factors on retailing with demand of target group. The purpose of this study is to plan the 
new suitable strategy for both demand and supply,also to develop the products stock and the business.                        
The method is to access a statistical package to test the difference of factors which is discriminant analysis and 
one way ANOVA 
Keywords: retailing mix management, difference, people who purchase for their own use, contractors. 
 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 
 
  เศรษฐกิจในต่างจงัหวดัของไทยมีความส าคญัต่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศมากข้ึน จากสัดส่วน
ผลผลิตมวลรวมในต่างจงัหวดัท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง สภาพเศรษฐกิจของจงัหวดัสมุทรสาครไดมี้การขยายตวัอย่าง
รวดเร็ว โดยปัจจุบนัจงัหวดัสมุทรสาครไดมี้มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดัเป็นอนัดบัแรกๆของประเทศท่ี
สร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศ โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลกัของจงัหวดัสมุทรสาครข้ึนอยู่กบัภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม จากการวิเคราะห์ขอ้มลูทางเศรษฐกิจ โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พบว่ารายได้โดยรวมของจังหวดัอยู่ในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นจะเห็นว่าจังหวดัสมุทรสาครมีโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจข้ึนอยู่กบัภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งจงัหวดัสมุทรสาครยงัมีการพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เป็นจ านวนมาก ส่งผลใหร้้านคา้วสัดุก่อสร้างในจงัหวดัมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการใหบ้ริการ เพ่ือดึงดูดใจใหล้กูคา้
เขา้มาใชบ้ริการมากข้ึน ปัจจุบนัธุรกิจการคา้ปลีกมีความกา้วหนา้ ท าใหผู้ป้ระกอบการวสัดุก่อสร้างรายเลก็รายใหญ่
ไดมี้การแข่งขนักนัรุนแรงมากข้ึน  
 บริษทัวาสนารุ่งเรืองไดด้ าเนินธุรกิจ จนเป็นท่ีรู้จกัของคนในทอ้งถ่ิน งานหลกัของทางบริษทัคือการรับจา้ง
และจ าหน่ายวสัดุถมให้กบัหมู่วิเศษสุขนครและหมู่บา้นท่ีเกิดใหม่ใกลเ้คียง การขยายตวัของเศรษฐกิจของจงัหวดั
สมุทรสาคร ท าให้มีคู่แข่งทางการคา้เพ่ิมข้ึน บริษทัจึงมีแนวทางท่ีจะท าการขยายธุรกิจคือ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
เคร่ืองมือช่าง วสัดุฮาร์ดแวร์ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหล้กูคา้รายเก่าในการและยงัเป็นการขยายฐานของกลุ่มลกูคา้รายใหม่
เพ่ิมข้ึน เป้าหมายของทางบริษทัคือ การรักษาลูกคา้เดิม เพ่ิมทางเลือกให้ลูกคา้เดิม อีกทั้งยงัเป็นการขยายฐานลูกคา้
ใหม่ และสรรหาผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค ท่ีต้องสร้าง การตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม
บา้นเรือนและส่ิงปลกูสร้างอ่ืนๆ ดงันั้นจึงมีความส าคญัท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีส่งผลต่ออิทธิผลของ
กลุ่มลูกคา้เพ่ือการสรรหาผลิตภณัฑแ์ละการบริการในดา้นต่างๆ ใหต้อบโจทยล์กูคา้ทั้งกลุ่มท่ีซ้ือเพ่ือใชง้านเองและ
กลุ่มเพ่ือรับเหมาก่อสร้าง เพ่ือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมของลูกคา้แต่ละกลุ่มและเพ่ือการพฒันาคลงั    
สต๊อกสินคา้ท่ีใหเ้กิดประสิทธิภาพผลเพ่ิมข้ึนในการด าเนินธุรกิจใหรุ่้งเรืองสืบต่อไปในอนาคต 
 
กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตวัแปรตน้ : ท่ีตอ้งการใชใ้น 
การเปรียบเทียบ (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 

ตวัแปรตาม : 
กลุ่มประชากร 2 กลุ่มท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ 

 
ส่วนประสมการค้าปลกี (Retail Mix) 
1.ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2.ราคา (Price) 
3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4.การส่งเสริมการตลาด(Promotion) 
5.บุคลากร (People) 

 6.การน าเสนอสินคา้หรือบริการ(Presentation) 

 

กลุ่มที่ซ้ือเพือ่ใช้งานเอง 

 

 

กลุ่มที่ซ้ือเพือ่ 

รับเหมาก่อสร้าง 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

การศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างระหว่างกลุ่มช่าง
รับเหมาก่อสร้างและกลุ่มชาวบา้นในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร ผูศึ้กษาไดมี้การคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปใชป้ระกอบงานวิจยัดงัต่อไปน้ี 

 
2.1.1. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการค้าปลกี (Retail Mix) 

(ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ , 2547) การตลาดส าหรับธุรกิจบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกของ
ผูบ้ริโภคประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา(Price) ดา้นการจดัจ าหน่าย(Place) ดา้นส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ด้านกระบวนการให้บ ริการ (Process) ด้านบุคลากร (People) การน าเสนอสินค้าห รือบริการ
(Presentation) ท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมไดธุ้รกิจ
จะตอ้งสร้างส่วนผสมทางการตลาดใหเ้หมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด ซ่ึงในการด าเนินงานทางการตลาด
มีปัจจยัต่าง ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบมีความเก่ียวพนักนัและเท่าเทียมกนัข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารจะวางกลยุทธ์โดยเนน้
น ้าหนกัท่ีปัจจยัใดมากกวา่เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

 
2.1.2. แนวคิดเกีย่วกบัการค้าส่ง - ค้าปลกี 
 (วรพงศ์ ตันพัฒน์อนันต์,2554) การค้าส่ง (Wholesaling) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือสินค้าไป                 
เพ่ือขายต่ออาจขายใหโ้รงงานอุตสาหกรรม ขายใหก้บัผูค้า้ส่งรายอ่ืน หรือขายใหก้บัผูค้า้ปลีกดงันั้นหนา้ท่ีของพ่อคา้
คนส่ง จะเข้ามาช่วยกระจายสินค้าแทนผูผ้ลิตบริการท่ีได้รับจากกาค้าส่ง(Functions Provided by Wholesaling)
บริการท่ีผูค้า้ส่งให้แก่ผูค้า้ปลีก(Functions Provided for Retailers) บริการท่ีผูค้า้ส่งให้แก่ผูผ้ลิต(Functions Provided 
for Producers) ประเภทของกิจกรรมการคา้ส่ง(Types of Wholesaling Intermediaries) 
การค้าปลีก (retailing) กิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณค่าส่งมอบให้กับ
ผูบ้ริโภคคนสดทา้ย (final consumer)โดยตรง เพ่ือใชส่้วนตวั ใช้ในครัวเรือน ไม่ไดใ้ชใ้นทางธุรกิจดว้ยการจดัหา
สินคา้หรือบริการท่ีหลากหลายแบ่งเป็นหน่วยย่อยหรือทีละหน่วยเพ่ือจ าหน่ายให้ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย(ultimate 
consumer) โดยมีผูค้า้ปลีก(retailer) แสดงบทบาทเป็นคนกลางในการด าเนินกิจกรรมการคา้ปลีก เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยจ าแนกตามประเภทของร้านคา้และ
สินคา้ต่างๆ ดงัน้ี ธุรกิจคา้ปลีกประเภทหาบเร่ ธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านคา้เฉพาะอยา่ง(Speialty Store) ธุรกิจคา้ปลีก
ประเภทร้านสะดวกซ้ือ(Convenience Store) ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสรรพาหาร(Supermarket) ธุรกิจค้าปลีก
ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์(Supercanter)หรือไฮเปอร์มาร์ท ธุรกิจคา้ปลีกประเภทหา้งสรรพสินคา้(Department Store) 
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2.1.3. แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 (อรรัฐาพรธนาชยั, 2548) กระบวนการตดัสินใจซ้ือ(Decision Process) ของผูบ้ริโภคจะพิจารณาในประเด็น
ต่างๆ ไดแ้ก่ การเลือกผลิตภณัฑ(์Product Choice) การเลือกตราสินคา้(Brand Choice) การเลือกผูข้าย(DealerChoice) 
การเลือกเวลาในการซ้ือ(Purchase Timing) และเลือกปริมาณการซ้ือ(Purchase Amount) ประกอบด้วยกระบวนการ
ตดัสินใจประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี การรับรู้ถึงความตอ้งการ( Recognition) การคน้หาขอ้มลู (Search for Information) 
การประเมินผลทางเลือก(Alternative Evaluation) การตดัสินใจซ้ือ(Purchase Decision)การประเมินผลหลงัการซ้ือ(Post 
Purchase Evaluation  
 
2.1.4. แนวคิดพฤตกิรรมผู้บริโภค  
 (Harold J. Leavit) ไดก้ล่าวไวว้า่ ก่อนท่ีมนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอยา่งหน่ึงออกมาจะมีมูลเหตุท่ีท า
ให้เกิดพฤติกรรมข้ึนก่อน ซ่ึงเรียกว่า “กระบวนการของพฤติกรรม” และกระบวนการของพฤติกรรมมนุษย ์                          
มีลักษณะคล้ายกัน 3 ประการ ดังน้ี  1.พฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้ต้องมีสาเหตุท าให้ เกิด (Behavior is caused)                           
2.พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้(Behavior is Motivated) 3.พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอ่มมุ่งไปสู่
เป้าหมาย(Behavior is Goal Directed)  
 
2.1.5. กลยุทธ์การค้าแบบ B-to-B และ B-to-c 

(เอ็มไอเอส อีบิสสิเนส,2547)  กลยุทธ์การค้าแบบ B-to-B หรือ Business-to-Business หมายถึง การคา้ขาย
ระหว่างองค์กรกบัองค์กร ทุกฝ่ายจะมีความคาดหวงัสูงมากตั้งแต่ราคาท่ีน าเสนอขายท่ีตอ้งถูกเป็นพิเศษปริมาณ
สินคา้ท่ีคา้กนัตอ้งมีจ านวนมาก คุณภาพของสินค้าท่ีตอ้งดีเยี่ยม การส่งมอบสินค้าท่ีตรงเวลา และท่ีส าคญัก็คือ                   
ท่านตอ้งพร้อมท่ีจะรับความเส่ียงจากการไดก้ าไรต่อหน่วยท่ีต ่า    
กลยุทธ์การค้าแบบ B-to-C หรือ Business-to-Consumer หมายถึง การขายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคทัว่โลกโดยตรงโดย
บริษทัท่ีขายจะตดัตวักลางไม่ว่าเป็นผูน้ าเขา้ ผูจ้ดัจ าหน่าย พ่อคา้ส่งและพ่อคา้ปลีก เพ่ือตอ้งการท าก าไรไดม้ากข้ึน 
ขณะเดียวกนักย็งัสามารถขายสินคา้ไดถ้กูลงดว้ยแต่กมี็ความเส่ียงท่ีจะตอ้งแบกความรับผิดชอบกบัผูบ้ริโภคมากข้ึน 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

(อมัพร เครือใหม่,2547) การศึกษาคน้ควา้ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมรผลต่อผูบ้ริโภคการเลือกซ้ือวสัดุ
ก่อสร้างในเขตเทศบาลนครล าปาง จงัหวดัล าปาง ร้านท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างมากท่ีสุดคือร้านเจียวพานิช รู้จกัร้านขาย
วสัดุก่อสร้างจากเพ่ือน ส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้านคือป้าย เหตุผลการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างเพราะมีสินคา้ท่ีหลากหลาย และ
ประเภทวัสดุก่อสร้างท่ีเลือกซ้ือคือ กระเบ้ืองปูพ้ืน ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากเรียงตามล าดบั คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย 

(นายสิทธา เจียมพานทอง,2551) การศึกษาคน้ควา้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ร้านวสัดุก่อสร้างของผูบ้ริโภคในอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสม
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การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้างของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีน าไปใชโ้ดยตรงจ านวน 252 ราย พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑต่์อสินคา้ท่ีมีปัญหา ไดแ้ก่ความรับผิดชอบ
ต่อสินคา้ท่ีมีปัญหา ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ไดแ้ก่มีบริการจดัส่งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ส่วน
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้างของกลุ่มผูน้ าไปใชใ้นการท าธุรกิจจ านวน 
252 ราย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ความรับผิดชอบต่อ
สินคา้ท่ีมีปัญหา ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่การก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน มีราคาให้เลือกตามคุณภาพสินคา้ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่บรรยากาศภายในร้านดีสะดวกสบายเป็นกนัเอง ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด ไดแ้ก่พนกังานมีมนุษยส์มัพนัธ์ดี 

(นายวชัรินทร์ กิติพฤฒพนัธ์ุ,2551) การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคศึ์กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีร้านค้าสมยัใหม่ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจังหวดั
สมุทรสาครพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากคือปัจจยัดา้นราคาส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑปั์จจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดและปัจจยัดา้นช่อทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัในระดบัปานกลางส าหรับปัญหาท่ี
พบในการตดัสินใจซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างล าดบัแรกในแต่ละดา้นคือดา้นผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ สินคา้ไม่ตรงตาม
มาตรฐาน ดา้นราคาไดแ้ก่ต่อรองราคาไม่ได ้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไดแ้ก่ ไม่ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการและการจดัส่งสินคา้ ดา้นการส่งเสริมการตลาดไดแ้ก่ พนกังานไม่มีความรู้ในตวัสินคา้ 

(นายณรงค์ฤทธ์ิ จวงวาณิชย์,2552) การศึกษาค้นควา้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้าง ในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล ผูต้อบแบบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ตดัสินใจเลือกใช้ร้านวสัดุก่อสร้าง คือสะดวก-ใกลบ้้านและท่ีท างาน เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ คือเพ่ือน าไป
ซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเองโดยสินคา้ท่ีเลือกซ้ือจะเป็นประเภทอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ช่างและมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการตดัสินใจเลือกซ้ือโดยจะช าระดว้ยเงินสด นอกจากน้ียงัพบว่าทุกปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัส าคญัมากโดยอนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
ส่วนปัญหาท่ีพบในการใช้บริการร้านวสัดุก่อสร้าง ไดแ้ก่ มีจ านวนสินคา้ให้เลือกน้อยพนักงานขายไม่สามารถ
แกปั้ญหาใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และพนกังานจดัสินคา้ไม่ตรงตามใบสัง่สินคา้ 

(นางสาวเปรมกมล เจริญมัน่คงวงศ์,2554) การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด
ของร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง เกียรติกมลพาณิชยอ์  าเภอสารภีจงัหวดัเชียงใหม่พบว่าความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านสถานท่ี
ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลางคือปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจมากท่ีสุดในแต่ละด้านมีดังต่อไปน้ีปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑคื์อการมีวสัดุก่อสร้างใหเ้ลือกหลากหลาย ปัจจยัดา้นราคาคือ ความถกูตอ้งในการคิดราคาของวสัดุก่อสร้าง
ท่ีซ้ือ ปัจจยัดา้นสถานท่ีคือ ท่ีตั้งของร้านท่ีสะดวกต่อการเดินทางมาใชบ้ริการและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดคือ
การท่ีพนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุก่อสร้างและให้ค าแนะน าต่างๆเก่ียวกบัการ
ก่อสร้างได ้
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3. วธิีการศึกษา 
 

วิธีการศึกษาคร้ังน้ีการศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง
ระหวา่งกลุ่มชาวบา้นและกลุ่มช่างรับเหมาก่อสร้างในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประชากรในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาครท่ีเคยซ้ือวสัดุ
ก่อสร้าง เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงสามารถค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดโ้ดยใช้สูตรการ
ค านวณของ Krejcie and Morgan (1970)โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม   
1.กลุ่มผูท่ี้ซ้ือเพ่ือใชง้านเอง หมายถึง ผูท่ี้เลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือนน าไปใชซ่้อมแซม ตกแต่งบา้นเรือนของตวัเอง 
2.กลุ่มผูท่ี้ซ้ือเพ่ือรับเหมาก่อสร้าง หมายถึง ผูท่ี้เลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างคร้ังละจ านวนมากเพ่ือน าไปรับเหมาก่อสร้าง 
โดยคิดค่าจา้งและค่าวสัดุทั้งหมดเป็นจ านวนรวมหรือแลว้แต่ตกลงกบัผูว้า่จา้งเป็นรับเหมางานก่อสร้าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูศึ้กษาเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง การเกบ็แบบสอบถามจ านวน 200 ชุด                  
โดยมีการใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling)ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร                  
เพ่ือท าการแจกแบบสอบถามตั้งแต่วนัท่ี 3-14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เม่ือรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบถว้น
แลว้จึงน ามาประเมินผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และท าการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติต่อไป  

การวเิคราะห์ข้อมูล ผูศึ้กษาจะน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเกบ็แบบสอบมาท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง โดยใชก้าร
แจกแจงความถ่ี โดยการน าเสนอขอ้มลูดว้ยตารางแสดงจ านวนและร้อยละ 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างของลูกคา้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลท่ีการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้าง   โดยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างประกอบไปด้วย ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพซ่ึงเป็นลกัษณะขอ้ความใหเ้ลือกตอบโดยมีการก าหนดใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัต่าง ๆ แบบ 
Likert-Scale โดยแต่ละขอ้จะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั คือ 1) ไม่มีอิทธิพลเลย2) มีอิทธิพลน้อย3) มีอิทธิพลปาน
กลาง4) มีอิทธิพลมาก5) มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้สถิติหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละระดบัความคิดเห็น 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ การอธิบายลกัษณะทั่วไปของขอ้มูลท่ีเก็บมารวบรวมใน

รูปแบบการเสนอของดงัน้ี ตารางแจกแจงความถ่ี(Frequency Table) การหาค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าร้อยละ(Percentage) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นการทดสอบสมมุติฐาน โดยใชส้ถิติแบบ Discriminant Analysis 
โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัทางการตลาดระหว่างกลุ่มช่างก่อสร้างและกลุ่มชาวบา้นในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างดงัขั้นตอนของการวิเคราะห์การจ าแนกองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  
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ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนผสมการคา้ปลีกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
ตวัแปรเชิงลกัษณะ (ตวัแปรตาม) คือ ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
การจ าแนกข้อมูลด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ของกลุ่มผูท่ี้ซ้ือเพ่ือใชง้านเอง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   
มีช่วงอายุ 25-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมปลายหรือปวช. อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน   
มีรายไดป้ระมาณ 10,001-15,000 บาท มีสถานภาพสมรสแลว้และมีความสนใจในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างประเภท 
หิน ดิน ทราย ตะปู ปูน 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ของกลุ่มผูท่ี้ซ้ือเพ่ือรับแหมาก่อสร้าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีช่วงอายุ 31-40 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัต ่ากวา่มธัยม มีอาชีพช่างรับเหมือก่อสร้าง มีรายได ้40,000 
บาทข้ึนไป  มีสถานภาพสมรสแลว้และมีความสนใจในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างประเภท หิน ดิน ทราย อิฐ อิฐมอญ 
อิฐบลอ็ก เหลก็รูปพรรณ เหลก็เสน้ ตะปู กระเบ้ือง ปูน เคร่ืองมือช่าง สี อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
การจ าแนกข้อมูล  
ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมการค้าปลีกท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างในแต่ละด้าน                
ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ที่ ซ้ือเพื่อใช้งานเอง ต้องการให้มีสินค้าตรงความต้องการของผูซ้ื้อมากท่ีสุด            
มีค่าเฉล่ีย 4.220 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6902 รองลงมา ความหลากหลายของสินคา้ในแต่ละประเภท 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ที่ซ้ือเพื่อรับแหมาก่อสร้าง ตอ้งการใหมี้สินคา้ตรงความตอ้งการของผูซ้ื้อมากท่ีสุด            
มีค่าเฉล่ีย 4.290 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.7006 รองลงมา ยี่ห้อของสินคา้ท่ีทางร้านน ามาจ าหน่ายเป็น                
ท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 
ด้านราคา (Price) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ที่ซ้ือเพื่อใช้งานเอง ตอ้งการให้มีการแสดงป้ายราคาท่ีชดัเจนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.390 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6497 รองลงมา ท่ีร้านมีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ที่ซ้ือเพื่อรับแหมาก่อสร้าง ตอ้งการใหมี้ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้มาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.390 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6497 รองลงมา การแสดงป้ายราคาท่ีชดัเจน 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ที่ซ้ือเพือ่ใช้งานเอง ตอ้งการใหมี้ท่ีตั้งร้านหาไดง่้ายเป็นท่ีสะดุดของคนผา่นไปผา่น
มามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.100 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.8103 รองลงมา สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสงัเกต
ง่ายและการวางจดัหมวดหมู่และการจดัระเบียบของสินคา้ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ที่ซ้ือเพื่อรับแหมาก่อสร้าง ตอ้งการให้มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสังเกตง่ายมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.060 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.8266 รองลงมา ตั้งร้านหาไดง่้ายเป็นท่ีสะดุดของคนผา่น
ไปผา่นมา 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ที่ ซ้ือเพื่อใช้งานเอง ต้องการให้มีการติดป้ายโฆษณาร้านท่ีชัดเจนมากท่ีสุด                     
มีค่าเฉล่ีย 3.840 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.8254 รองลงมา การแจกคูปองส่วนลด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ที่ซ้ือเพื่อรับแหมาก่อสร้าง ตอ้งการให้มีการสมคัรเป็นสมาชิกเพ่ือสะสมคะแนน
และรับส่วนลดมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 3.690 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.1608 รองลงมา การแจกคูปองส่วนลด 
 
ด้านบุคลากร (People) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ที่ซ้ือเพื่อใช้งานเอง ตอ้งการให้มีพนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดียิ้มแยม้แจ่มใสมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.190 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6466 รองลงมา พนักงานมีความคล่องแคล่วในการ
ใหบ้ริการและพนกังานมีความเช่ียวชาญในการใหค้ าแนะน าสินคา้ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ที่ซ้ือเพือ่รับแหมาก่อสร้าง ตอ้งการใหมี้พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดียิ้มแยม้แจ่มใส
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.200 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.7247 รองลงมา พนกังานมีความเช่ียวชาญในการให้
ค าแนะน าสินคา้  
ด้านการน าเสนอสินค้าหรือบริการ (Presentation)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ที่ซ้ือเพื่อใช้งานเอง ตอ้งการให้มีความมัน่คงความถูกตอ้งชดัเจนของเอกสารทาง
บญัชีท่ีออกให้กบัลูกคา้มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.120 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.7691 รองลงมา ท่ีร้านมีการ
เสนอสินคา้ทดแทนท่ีใชแ้ทนกนัไดห้รืออาจใชไ้ดดี้กวา่ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ที่ซ้ือเพือ่รับแหมาก่อสร้าง ตอ้งการใหมี้ความมัน่คงความถกูตอ้งชดัเจนของเอกสาร
ทางบญัชีท่ีออกใหก้บัลูกคา้มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.140 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.7916 รองลงมา ท่ีร้านมี
การเสนอสินคา้ทดแทนท่ีใชแ้ทนกนัไดห้รืออาจใชไ้ดดี้กวา่ 
การจ าแนกกลุ่ม 

การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม พบวา่ ค่า Wilks' Lambda มีค่า เท่ากบั 0.653 ค่า Sigเท่ากบั 0.001 ซ่ึงค่านั้นไดน้อ้ยกวา่ 0.05 

ท าให้สมการเส้นตรงสามารถจ าแนกกลุ่มให้ตรงตามเกรณฑ์ดีมาก และมีค่าความถูกตอ้งท่ีไดจ้ากท านายสมการ

พบว่าผูซ้ื้อเพ่ือนใช้งานเองและผูท่ี้ซ้ือเพ่ือรับเหมาก่อสร้าง (Hit Ratio) เท่ากับ 76% ท าให้สมการเส้นตรงท่ีใช้

พยากรณ์น้ีสามารถจ าแนกกลุ่มคนไดใ้นระดบัดีและถกูตอ้งในระดบัท่ีสามารถยอมบัได ้ 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมก่อสร้างในต่างจงัหวดัมีการเจริญเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองธุรกิจคา้ปลีกในปัจจุบนัก็มี
ความกา้วหนา้เช่นกนั เพราะมีผูป้ระกอบการคา้ปลีกทั้งกิจการขนาดเลก็และใหญ่มากข้ึน ท าใหมี้ภาวการณ์แข่งขนัท่ี



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1708  
 

 

รุนแรง (ดวงเดือน สัญญะ2552) ดงันั้นจึงมีการศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกทั้ง 6 ปัจจยั ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างระหว่างกลุ่มท่ีซ้ือเพ่ือใชง้านเองและกลุ่มท่ีซ้ือเพ่ือรับเหมาก่อสร้างในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร 

เม่ือพิจารณาปัจจยัส าคญัดา้นส่วนประสมการคา้ปลีกพบว่าส่วนประกอบทางการคา้ปลีกดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่ออิทธิผลในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือ ความหลากหลายของสินคา้ในแต่ละ
ประเภทและความใหม่ของสินคา้ท่ีจ าหน่ายภายในร้าน พบว่า กลุ่มท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือรับเหมาก่อสร้างเห็นดว้ย
กบัปัจจยัดา้นความหลายหลายและความใหม่ของสินคา้มากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือเพ่ือใชง้านเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของรสริน บุญเฉลียว (2546) ร้านท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างมากท่ีสุดคือร้านเจียวพานิชเหตุผลการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง
เพราะมีสินคา้ท่ีหลากหลาย และประเภทวสัดุก่อสร้างท่ีเลือกซ้ือสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอมัพร เครือใหม่ (2547) 

เม่ือพิจารณาปัจจยัส าคญัดา้นส่วนประสมการคา้ปลีกพบว่าส่วนประกอบทางการคา้ปลีกดา้นราคา (Price) 
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่ออิทธิผลในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือ ตอ้งการให้มีสินคา้ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ
ของสินคา้มากท่ีสุด พบวา่ กลุ่มท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือรับเหมาก่อสร้างเห็นดว้ยกบัสินคา้ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ
ของสินคา้มากกวา่กลุ่มท่ีซ้ือเพ่ือใชง้านเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  วชัรินทร์ กิติพฤฒิพนัธ์ุ (2551)  

เม่ือพิจารณาปัจจยัส าคญัดา้นส่วนประสมการคา้ปลีกพบวา่ส่วนประกอบทางการคา้ปลีกดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่ออิทธิผลในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือ  ตอ้งการใหมี้ท่ีตั้งของร้านหาได้
ง่ายเป็นท่ีสะดุดของคนผ่านไปผ่านมาและสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสังเกตง่ายมากท่ีสุด พบว่า กลุ่มท่ีซ้ือวสัดุ
ก่อสร้างเพ่ือใชง้านเอง เห็นดว้ยกบัท่ีตั้งของร้านหาไดง่้ายเป็นและสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสงัเกตง่ายมากกวา่กลุ่มท่ี
ซ้ือเพ่ือรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ณรงคฤ์ทธ์ิ จวงวาณิชย ์(2552) 

เม่ือพิจารณาปัจจยัส าคญัดา้นส่วนประสมการคา้ปลีกพบว่าส่วนประกอบทางการคา้ปลีกดา้นการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่ออิทธิผลในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือ ให้มีการติดป้ายโฆษณา
ร้านท่ีชัดเจนมากท่ีสุด พบว่า กลุ่มท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใช้งานเอง เห็นดว้ยกบัการติดป้ายโฆษณาร้านท่ีชัดเจน
มากกวา่กลุ่มท่ีซ้ือเพ่ือรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมัพร เครือใหม่ (2547)  

เม่ือพิจารณาปัจจยัส าคัญด้านส่วนประสมการคา้ปลีกพบว่าส่วนประกอบทางการค้าปลีกด้านบุคลากร 
(People) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่ออิทธิผลในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือ ตอ้งการใหมี้พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ี
ดียิ้มแยม้แจ่มใสมากท่ีสุด พบว่า กลุ่มท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชง้านเอง เห็นดว้ยกบัพนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดียิ้ม
แยม้แจ่มใสมากกวา่กลุ่มท่ีซ้ือเพ่ือรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัรินทร์ กิติพฤฒิพนัธ์ุ (2551) 

เม่ือพิจารณาปัจจยัส าคญัดา้นส่วนประสมการคา้ปลีกพบว่าส่วนประกอบทางการคา้ปลีกดา้นการน าเสนอ
สินคา้หรือบริการ (Presentation) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่ออิทธิผลในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง คือ ความมัน่คงความ
ถูกตอ้งชดัเจนของเอกสารทางบญัชีท่ีออกให้กบัลูกคา้มากท่ีสุด พบว่า กลุ่มท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือรับเหมาก่อสร้าง 
เห็นดว้ยกบัความมัน่คงความถูกตอ้งชดัเจนของเอกสารทางบญัชีมากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือเพ่ือใชง้านเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ นางสาวเปรมกมล เจริญมัน่คงวงศ ์(2554) 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
จากการศึกษาหาความแตกต่างปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างของกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชง้าน
เองและกลุ่มลกูคา้ท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือรับเหมาก่อสร้างในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  
ด้านกลุ่มลูกค้าที่ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพือ่รับเหมาก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่อาชีพรับเหมาก่อสร้าง รายไดโ้ดยประมาณอยู่
ในช่วงมากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป หิน ทราย อิฐ อิฐมอญ อิฐบล็อก เหลก็รูปพรรณ เหล็กเส้น กระเบ้ือง เคร่ืองมือ
ช่าง ไมอ้ดั กระเบ้ืองมุงหลงัคา 
ด้านกลุ่มลูกค้าที่ซ้ือวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานเอง พบว่า ส่วนใหญ่อาชีพคา้ขายหรือธุรกิจส่วนตวัรายไดโ้ดยประมาณ
อยูใ่นช่วง 10,000 – 15,000 บาท 
ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. เน่ืองจากการศึกษาหาข้อมูลในคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาเฉพาะในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร                         
โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์จ าแนก (Discriminant Analysis) หาค่าความแกต่างของกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือ
ใช้งานเองและกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือรับเหมาก่อสร้าง ทั้ งน้ีควรมีการศึกษาในอ าเภอหรือจงัหวดัอ่ืนๆ                          
เพ่ือน าผลท่ีไดม้ายนักบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี 
2. เน่ืองจากการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีมีระยะเวลาท่ีจ ากดัจึงสามารถท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน ดงันั้นควร
มีการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดเพ่ิมข้ึน อาจท าใหเ้ราสามารถแยกความแตกต่างในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างของ
กลุ่มลกูคา้ท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือใชง้านเองและกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือวสัดุก่อสร้างเพ่ือรับเหมาก่อสร้างไดดี้ยิ่งข้ึน 
3. การศึกษาคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาควรเพ่ิมประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด เหตุผลท่ีท าให้ลูกคา้
สนใจในการเขา้ซ้ือสินคา้ และปริมาณความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการร้านวสัดุก่อสร้างเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผลการศึกษานั้น
สามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดค้รอบคลุมยิ่งข้ึน 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซ้ือกบัการให้ระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดของผู้ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร 
The study of the relationship between buying behavior and level  

of importance of  marketing mix of air conditioning buyers in Bangkok. 
รติพร มาศงามเมือง1 และ ดร.นิออน ศรีสมยง2 

Ratiporn  Masngammuang and Dr. Niorn Srisomyong  
 

บทคดัย่อ 
              จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือยี่ห้อยี่ห้อมิตซูบิชิ ซ้ือช่วงเดือน
เมษายน-มิถุนายน ซ้ือจากร้านจ าหน่ายรายยอ่ย เหตุผลท่ีซ้ือคือสภาพอากาศ เป็นผูท่ี้ช าระเงินดว้ยตนเอง ผูมี้อิทธิพล
คือพนกังานขาย ช าระดว้ยการผ่อนช าระดว้ยบตัรเครดิต และพบว่าระดบัความส าคญัดา้นมีบริการติดตั้งฟรีเม่ือซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์พบว่า ผูท่ี้แนะน าแตกต่างกันให้ระดับ
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในดา้นมีบริการรับ-ส่งสินคา้ถึงบา้นฟรีต่างกนั และวิธีการซ้ือแตกต่างกนั
ใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในดา้นมีเง่ือนไขการผ่อนช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตดอกเบ้ีย0% 
ดา้นมีการจดัเรียงสินคา้ภายในร้านเป็นหมวดหมู่ และดา้นการไดรั้บชมโฆษณาเก่ียวกบัเคร่ืองปรับอากาศผ่านทาง
โทรทศันต่์างกนั 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซ้ือ, ส่วนประสมทางการตลาด, เคร่ืองปรับอากาศ 
 

Abstract 
              The results revealed that most respondents of buy air conditioning buyers were Mitsubishi Brands, which 
were purchased in retail stores between April-June. The reason for these purchases was due to weather. Payments 
were made individually on credit card. Air conditioning buyers were offered free installation service resulting 
with the highest average of purchases. The recommendations are not identical, the importance of the marketing 
mix especially when valued customer service is on offer free shipping to your home. Buying behavior of the 
purchase method is different of importance of the marketing mix in payment by credit card with 0% interest, Sort 
items within a category and watch the ads on TV. 
 
Keywords: behavior, marketing mix, air conditioning 
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1. บทน า 

 
     จากการพยากรณ์อากาศ ปี พ.ศ. 2557 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย
ส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติเล็กนอ้ย แต่จะใกลเ้คียงกบัปี พ.ศ. 2556 จึงเห็นไดว้่า ประเทศไทยมีสภาพอากาศท่ีร้อน 
ประชาชนจึงมองหาส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสามารถช่วยคลายร้อนได ้นัน่คือ เคร่ืองปรับอากาศ  โดยในปัจจุบนั
อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศมีการแข่งขนักนัสูงมากข้ึน เน่ืองมาจากการแข่งขนัในตลาดโลกท่ีทวีความรุนแรงข้ึน 
มีผูผ้ลิตจ านวนหลายรายทั้งในและต่างประเทศ ท าใหผู้ผ้ลิตเร่งผลิตสินคา้เพ่ือให้ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ใน
สภาวะอากาศร้อน นอกจากนั้นผูผ้ลิตยงัมีการใชน้วตักรรมต่างๆเขา้มาเพ่ือดึงดูดความสนใจมากข้ึน เน่ืองจากผูผ้ลิต
เล็งเห็นถึงวิถีชีวิตในปัจจุบนัของมนุษยท่ี์ตอ้งการความสะดวกสบาย และหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งข้ึน โดยในปี 
พ.ศ. 2556 ท่ีผา่นมาอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศภายในประเทศสามารถขยายตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยขยายตวัถึง
ร้อยละ 10.9 สาเหตุเน่ืองมาจากหลายปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง ทั้งทางดา้นภาคอสังหาริมทรัพย ์หรือท่ีอยู่อาศยัของ
ประชนชน ประกอบกบัก าลงัซ้ือของประชาชนในต่างจงัหวดัท่ีสูงข้ึน แต่ปัจจุบันมีสภาวะเศรษฐกิจท่ีเผชิญกับ
ปัญหาทางดา้นการเมืองส่งผลต่อความเช่ือมัน่และก าลงัซ้ือของประชาชนลดลง ท าให้เคร่ืองปรับอากาศในปีพ.ศ. 
2557 ขยายตัวได้ในอัตราท่ีชะลอตัว เน่ืองจากปัจจัยในก าลังซ้ือของประชาชนท่ีลดลง ส่งผลไปถึงธุรกิจภาค
อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อยอดขายเคร่ืองปรับอากาศ ท าให้ยอดขายเคร่ืองปรับอากาศมีแนวโนม้ท่ีจะ
ลดลงดว้ย แต่ในขณะเดียวกนัสภาพอากาศท่ีร้อนของประเทศไทย ยงัคงเป็นปัจจยัสนับสนุนให้อุตสาหกรรม
เคร่ืองปรับอากาศเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองได ้(ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2557) แต่ภายหลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง ท าใหค้วามเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคปรับตวัในทิศทางดีข้ึน จึงมีแนวโนม้วา่ภาพรวมเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2558
จะดีข้ึน และส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพยฟ้ื์นตวัข้ึนดว้ย ซ่ึงธุรกิจอสังหาริมทรัพยน์ั้นเป็นส่วนส าคญั
ส าหรับการเติบโตของธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีจ านวนประชากร
หนาแน่นมากท่ีสุดของประเทศ และมีอตัราการเติบโตของอสังหาริมทรัพยจ์ านวนมาก แรงงานตามต่างจงัหวดัเดิน
ทางเขา้มาหางานในกรุงเทพมหานครมากข้ึน ท าให้ความตอ้งการดา้นท่ีอยู่อาศยัจึงมีเพ่ิมข้ึนดว้ย ในขณะเดียวกนั
ความตอ้งการเคร่ืองปรับอากาศกมี็มากข้ึนตามไปดว้ย 
 
     ผูป้ระกอบการเคร่ืองปรับอากาศจึงเลง็เห็นถึงช่องทางในการท าธุรกิจท่ีมีมากข้ึน เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโนม้
การเจริญเติบโตไปในทิศทางท่ีดี กลยุทธ์ทางการตลาดจึงมีบทบาทส าคญัในการประกอบธุรกิจเพ่ือช่วงชิงยอดขาย 
รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาด เช่น การผอ่นช าระดว้ยบตัรเครดิต การใหข้องแถม และโปรโมชัน่อ่ืนๆ เพ่ือกระตุน้
การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ให้เพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีการให้บริการหลงัการขายถือเป็นจุดส าคญั และเป็นส่ิงจูงใจ
หน่ึงในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้มากข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัท่ีจะสามารถน ามาช่วยในการ
ประกอบธุรกิจ ในขณะท่ีธุรกิจมีการแข่งขนัสูง เพ่ือช่วงชิงยอดขาย และมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากข้ึน นอกจากนั้น
แลว้ยงัช่วยใหธุ้รกิจมีประสิทธิภาพ เจริญรุ่งเรือง และสร้างก าไรใหก้บัธุรกิจมากยิ่งข้ึนดว้ย โดยการศึกษาในคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงในการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูซ้ื้อเคร่ืองปรับอากาศในกรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาระดบั
ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อเคร่ืองปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร รวมถึงการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกับการให้ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อ
เคร่ืองปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=อสังหาริมทรัพย์
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
     พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้ง ในการไดรั้บการบริโภคและและบริการ
หลงัการใช้ รวมถึงกระบวนการในการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อนและหลงัการกระท าในกิจกรรมเหล่าน้ี (Engel, 
Blackwell, & Miniard, 1993) 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา ซ้ือ ใช ้และประเมินผลใน
การใช้สอยผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคหวงัว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้
(Schiffman and Kanuk, 1994)   

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสรรหาเพ่ือให้ไดม้าในสินคา้และบริการ ซ่ึงรวมไปถึง การมีกระบวนการในการตดัสินใจท่ีจะน าไปสู่การ
กระท าดงักล่าว (ธงชยั สนัติวงษ,์ 2540) 

     การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือการศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภค เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค รวมไปถึงยงัจะสามารถช่วยให้นกัการตลาดใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเขา้มาช่วยตอบสนองผูบ้ริโภค
ไดม้ากข้ึน (ศิริวรรณ เสรรีรัตน์ และคณะ,2546) ซ่ึงจะใชค้ าถามในการหาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 
6W1H ไดแ้ก่ มีใครบา้งท่ีอยู่ในตลาดเป้าหมาย ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือคืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคถึงตดัสินใจซ้ือ ใคร
ท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

     ผูบ้ริโภคมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยอาศยัปัจจยัภายในและภายนอกท่ีจะน ามาสู่กระบวนการตดัสินใจในการ
ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี ตระหนกัถึงความตอ้งการ คน้หาขอ้มูล ประเมินผลทางเลือก 
การซ้ือ การประเมินผลหลงัการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ, 2543) 
 

2.2 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
 
     ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง เคร่ืองมือทางดา้นการตลาดท่ีบริษทัมกัน ามาใช้
เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์า้นการตลาดของบริษทั การตลาดเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได้ โดยนกัการตลาดจะท า
การก าหนด ปรับปรุง และแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และวตัถุประสงคข์ององคก์ร เพ่ือจะตอบสนองถึง
ความตอ้งการของกลุ่มตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 
การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) (Kotler,2000) 

     ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถน าเสนอให้แก่ผูลู้กคา้ เพ่ือให้เกิดความพอใจ และเกิดความตอ้งการ
เป็นของเจา้ของ สินคา้ดูมีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
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ผูบ้ริหารการตลาดจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงสินคา้ หรือบริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ โดยเนน้ถึงความ
พอใจและเนน้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส่วนส าคญั  

     ราคา (Price) หมายถึง ราคาท่ีผูบ้ริโภคสามารถยอมรับไดแ้ละยินดีจ่าย เพราะมองเห็นว่าคุม้ค่า การตั้งราคาตอ้ง
พิจารณาถึงปัจจยัภายในและภายนอก เช่น ตน้ทุน กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ราคาท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้น การก าหนดราคาท่ี
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์จะตอ้งมีเป้าหมายในการตั้งราคา ว่าจะตั้งราคาเพ่ือตอ้งการก าไร หรือตั้งราคาเพ่ือตอ้งการ
ขยายส่วนถือครองตลาด (Market share) หรือส่ิงอ่ืนๆ อีกทั้งตอ้งมีการน ากลยทุธ์มาใชใ้นการตั้งราคา เพ่ือท่ีจะท าให้
เกิดการยอมรับจากตลาดเป้าหมายและสามารถสูก้บัคู่แข่งขนัได ้

     การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง การท าการกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความ
ตอ้งการใชสิ้นคา้ โดยกลยุทธ์ดา้นการจดัจ าหน่ายตอ้งพิจารณาถึงท าเลท่ีตั้ง ความสะดวกของการเดินทาง ใกลแ้หล่ง
คา้ขาย เช่น หา้งสรรพสินคา้ และในเขตชุมชน ฯลฯ และยงัตอ้งค านึงถึงการอ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้โดยเนน้
การบริการจดัส่งสินคา้ รวมไปถึงมีการบริการท่ีประทบัใจ 

     การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ โดยมุ่งหวงัแจง้ข่าวสาร 
จูงใจ และ เป็นการการเตือนความจ า ท าใหเ้กิดความเช่ือถือหรือเพ่ือสร้างเจตคติ การรับรู้ การเรียนรู้ ในการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ ์
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จ านวน 5,686,252 คน (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2556) ใช้วิธีการหากลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของ Krejcie and Morgan (1970) ซ่ึงได้ระบุความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% และความคลาดเคล่ือน ±5% ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 384 คน แต่เน่ืองดว้ยระยะเวลาท่ีมีจ ากดัในการ
เกบ็ขอ้มลู ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จ านวน 200 คน ท่ีความคลาดเคล่ือน ±6.93% 

     ผูวิ้จยัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถาม และใชก้ารเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี 
(Area Cluster Sampling) โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จ านวน 200 คน และแบ่งเขตการปกครอง
ของกรุงเทพมหานครท่ีมีทั้งหมด 50 เขต เป็น 3 กลุ่ม ตามท่ีตั้งของพ้ืนท่ี โดยกรุงเทพเขตชั้นใน จ านวน 21 เขตการ
ปกครอง ไดแ้ก่ พระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย สมัพนัธวงศ ์ปทุมวนั บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บาง
ซ่ือ พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง คลองเตย จตุจกัร ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย  บางกอกใหญ่ ดินแดง วฒันา 
กรุงเทพเขตชั้นกลาง จ านวน 18 เขตปกครอง ไดแ้ก่ พระโขนง ประเวศ บางเขน บางกะปิ ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางพลดั 
ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางนา ทุ่งครุ บางแค วงัทองหลาง คนันายาว สะพานสูง สายไหม 
กรุงเทพเขตชั้นนอก จ านวน 11 เขตปกครอง ไดแ้ก่ มีนบุรี ดอนเมือง หนองจอก ลาดกระบงั ตล่ิงชนั หนองแขม บาง
ขุนเทียน หลกัส่ี คลองสามวา บางบอน ทวีวฒันา จากนั้นใชวิ้ธีสุ่มอย่างง่ายเพ่ือเลือกเขตพ้ืนท่ีในแต่ละกลุ่มท่ีตั้งมา
เป็นพ้ืนท่ีท่ีจะเกบ็ขอ้มลูจริง โดย กรุงเทพเขตชั้นใน เขตท่ีสุ่มได ้คือ เขตบางรักกรุงเทพเขตชั้นกลาง เขตท่ีสุ่มได ้คือ 
เขตบางนา กรุงเทพเขตชั้นนอก เขตท่ีสุ่มได ้คือ เขตบางขุนเทียน และจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
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จ านวน 200 คน ผูวิ้จยัจะแบ่งจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ เขตบางรัก จ านวน 67 คน เขตบางนา 
จ านวน 67 คน และเขตบางขุนเทียน จ านวน  66 คน โดยสถานท่ีด าเนินการแจกแบบสอบถาม  คือสถานท่ีใกล้
หา้งสรรพสินคา้ ไดแ้ก่ เซ็นทรัลสีลมคอมเพลก็ซ์ โรบินสันบางรัก เมกะบางนา บ๊ิกซีบางนา เซ็นทรัลพระราม2 เทส
โกโ้ลตสัพระราม2 และสถานีรถไฟฟ้า ไดแ้ก่สถานีรถไฟฟ้า BTSสะพานตากสิน MRTสีลม BTS บางนา BTSแบร่ิง 
และเน่ืองจากเขตบางขุนเทียนไม่มีสถานีรถไฟฟ้า ผูวิ้จยัจึงจะท าการเก็บแบบสอบถามท่ีป้ายรถเมลห์นา้เขตบางขุน
เทียนแทนการเกบ็ท่ีสถานีรถไฟฟ้า และแหล่งบา้นพกัอาศยั ไดแ้ก่ เขตบางรัก เขตบางนา เขตบางขนุเทียน 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชวิ้ธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) แลว้
สรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

     การวิเคราะห์ดา้นพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร  ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) น าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ไดแ้ก่ ความถ่ี และ ร้อยละ 

     การวิเคราะห์การให้ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของผู ้ซ้ือเค ร่ืองปรับอากาศใน
กรุงเทพมหานคร ลกัษณะมาตรวดัระดบัความส าคญั ลกัษณะค าตอบเป็นแบบมาตรวดัLikert-Scale 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
ไม่ส าคญัอย่างยิ่ง ส าคญันอ้ย ส าคญัปานกลาง ส าคญัมาก ส าคญัมากอย่างยิ่ง  ใชวิ้ธีหาค่าเฉล่ีย (Mean: x ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)   

     การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกับการให้ระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดของผูซ้ื้อเคร่ืองปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร มีหลกัการในการศึกษาคือ แปรต้นท่ีเป็นตัวแปรเชิง
ลกัษณะ(ดา้นพฤติกรรม)ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีซ้ือ สถานท่ีซ้ือ เหตุผลท่ีซ้ือ ผูท่ี้ซ้ือ ผูท่ี้แนะน า วิธีการซ้ือ ตวัแปรตามท่ี
เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ (การใหร้ะดบัความส าคญัต่อส่วนผสมทางการตลาด) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ F-test (ANOVA) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ซ้ือกบัการใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด ค่าสถิติท่ีตอ้งรายงานคือ F-Ratio น าเสนอในรูปแบบ
ตาราง เกณฑใ์นการตีความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใหค่้า Significance Level ซ่ึงจะตอ้งนอ้ยกว่า 
0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     การศึกษาพฤติกรรมของผูซ้ื้อเคร่ืองปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือเค ร่ืองปรับอากาศโดยเลือกยี่ห้อยี่ห้อมิตซู บิ ชิมากท่ี สุด  และมักจะเลือกซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน โดยส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศจากร้านจ าหน่ายรายย่อย 
โดยมีเหตุผลท่ีซ้ือคือ สภาพอากาศ และจะเป็นผูท่ี้ช าระเงินในการซ้ือดว้ยตนเอง โดยผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือคือ
พนกังานขาย และมกัจะช าระเงินในการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศดว้ยวิธีการผอ่นช าระดว้ยบตัรเครดิต 
     การศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อเคร่ืองปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อเคร่ืองปรับอากาศในกรุงเทพมหานครท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
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คือดา้น มีบริการติดตั้งฟรีเม่ือซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นเง่ือนไขการรับประกนัของเคร่ืองปรับอากาศ 
ดา้นศูนยบ์ริการหลงัการขายมีจ านวนมาก ส่วนดา้นราคาถูกกว่าเม่ือเทียบราคากบัท่ีอ่ืนมีค่าเฉล่ียเท่ากนักบัดา้นมี
บริการ รับ-ส่งสินคา้ไปยงัศูนยบ์ริการฟรี กรณีเคร่ืองช ารุด และรองลงมาไดแ้ก่ ดา้นมีบริการรับ-ส่งสินคา้ถึงบา้นฟรี
เม่ือซ้ือสินคา้ ดา้นมีส่วนลดเม่ือช าระดว้ยเงินสด ดา้นมีเง่ือนไขการผ่อนช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตดอกเบ้ีย0% ดา้น
เคร่ืองปรับอากาศมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ดา้นการใหข้องแถมจากการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ดา้นเคร่ืองปรับอากาศมี
การออกแบบท่ีทันสมยั และ ด้านมีการปรับลดราคาช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน และ
รองลงมาได้แก่  ด้านการให้คูปองส่วนลดเพ่ือใช้ในการซ้ือสินค้าภายในร้านคร้ังต่อไป ด้านยี่ห้อของ
เคร่ืองปรับอากาศ ดา้นมีบริการสาธิตการใชง้านท่ีบา้นฟรีเม่ือซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ และดา้นมีความสะดวกในการ
เดินทางมายงัสถานท่ีซ้ือกบัดา้นการไดรั้บชมโฆษณาเก่ียวกบัเคร่ืองปรับอากาศผ่านทางโทรทศัน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน ดา้นมีการจดัเรียงสินคา้ภายในร้านเป็นหมวดหมู่ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นมีการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต ตามล าดบั 

     การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกบัการใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดของ
ผูซ้ื้อเคร่ืองปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามพฤติกรรมการซ้ือ สรุปไดด้งัน้ี  

     1. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในรายดา้น จ าแนกตามยี่ห้อท่ีซ้ือ 
พบว่าดา้นเคร่ืองปรับอากาศมีการออกแบบท่ีทนัสมยั ดา้นการไดรั้บชมโฆษณาเก่ียวกบัเคร่ืองปรับอากาศผ่านทาง
โทรทศัน ์ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

     2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในรายดา้น จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีซ้ือ 
พบวา่ดา้นราคาถกูกวา่เม่ือเทียบราคากบัท่ีอ่ืน ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

     3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในรายดา้น จ าแนกตามสถานท่ีซ้ือ 
พบว่าดา้นราคาถูกกว่าเม่ือเทียบราคากบัท่ีอ่ืน ดา้นเง่ือนไขการผ่อนช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตดอกเบ้ีย0% ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

     4. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในรายดา้น จ าแนกตามเหตุผลท่ีซ้ือ 
พบว่าด้าน มี เง่ือนไขการผ่อนช าระเงินด้วยบัตรเครดิตดอกเบ้ีย0% ด้านการได้รับชมโฆษณาเก่ียวกับ
เคร่ืองปรับอากาศผา่นทางโทรทศัน ์ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

     5. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในรายดา้น จ าแนกตามผูท่ี้ซ้ือ พบว่า
ดา้นการไดรั้บชมโฆษณาเก่ียวกบัเคร่ืองปรับอากาศผ่านทางโทรทศัน์ ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ี .05 

     6. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในรายดา้น จ าแนกตามผูท่ี้แนะน า 
พบว่าด้านมีบริการรับ-ส่งสินค้าถึงบ้านฟรี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 และเม่ือท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม พบว่าสามารถจดักลุ่มไดจ้ านวน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี1 ไดแ้ก่ เพ่ือน ญาติพ่ีนอ้ง 
คนรู้จกั พนกังานขาย และกลุ่มท่ี2 ไดแ้ก่ ญาติพ่ีนอ้ง คนรู้จกั พนกังานขาย พ่อ/แม่ 
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     7. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในรายดา้น จ าแนกตามวิธีการซ้ือ 
พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ในดา้นมีเง่ือนไขการผ่อนช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตดอกเบ้ีย
0% มีความแตกต่างกนัจ านวน 2คู่ ไดแ้ก่ ช าระดว้ยเงินสดกบัผ่อนช าระดว้ยบตัรเครดิต และช าระดว้ยบตัรเดบิตกบั
ผ่อนช าระดว้ยบตัรเครดิต ดา้นมีการจดัเรียงสินคา้ภายในร้านเป็นหมวดหมู่ มีความแตกต่างกนัจ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่
ช าระดว้ยเงินสดกบัช าระดว้ยบตัรเดบิต และช าระดว้ยบตัรเดบิตกบัผ่อนช าระดว้ยบตัรเครดิต ดา้นการไดรั้บชม
โฆษณาเก่ียวกบัเคร่ืองปรับอากาศผ่านทางโทรทศัน์มีความแตกต่างกนัจ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ช าระดว้ยเงินสดกบัช าระ
ดว้ยบตัรเดบิต 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ผูซ้ื้อเคร่ืองปรับอากาศมีการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศยี่หอ้มิตซูบิชิมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากยี่หอ้มิตซูบิชิเป็นยี่หอ้
ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของคนส่วนใหญ่ ซ่ึงนิยมใชก้นัมายาวนาน และผูบ้ริโภคมกัซ้ือในช่วงฤดูร้อน ซ่ึงตรงกบั
งานวิจยัท่ีว่าช่วงเวลาท่ีซ้ือ คือเดือน เมษายน-มิถุนายน ท าให้ในช่วงเดือนน้ีผูป้ระกอบการควรท่ีจะสต๊อกสินคา้
เพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้  ทั้งน้ีมีสาเหตุเน่ืองมาจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง และมีแนวโนม้ท่ี
สภาพอากาศจะร้อนมากข้ึน ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีมากในช่วงฤดูร้อน และจะส่งผลต่อยอดขายของผู ้
จ  าหน่ายท่ีจะท าให้การจดัจ าหน่ายในช่วงน้ีสามารถท าก าไรไดม้ากท่ีสุด รวมไปถึงผูป้ระกอบการรายใหม่ควรน า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ือจะได้ก าหนดยี่ห้อสินค้าท่ีจะน ามาจัดจ าหน่ายได้ถูกต้องและ
ก าหนดการสต๊อกสินคา้ไดถู้กช่วงเวลา ทั้งน้ีเพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือลดสินคา้คงเหลือ และ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

     ในการศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อเคร่ืองปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร ให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือดา้น มีบริการติดตั้งฟรีเม่ือซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงเป็นดา้นส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศมีคู่แข่งจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรายเลก็ หรือรายใหญ่ ท าใหก้ารส่งเสริมการตลาดมี
ความส าคญัในการกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจซ้ือ ผูป้ระกอบการควรพิจารณาในดา้นการส่งเสริมการตลาด 
โดยเฉพาะการบริการติดตั้งฟรีเม่ือซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากผูบ้ริโภคยอ่มตอ้งการไดรั้บการบริการซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัและเป็นอีกหน่ึงเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ ถา้หากผูป้ระกอบการเคร่ืองปรับอากาศมีบริการ
ท่ีดี และดึงดูดผูบ้ริโภคไดก้จ็ะสามารถท าใหช่้วยในการเพ่ิมยอดขายไดดี้ยิ่งข้ึน  

     จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัการใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
ของผูซ้ื้อเคร่ืองปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร พบความสัมพนัธ์ในด้านต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่แนวทางและเป็น
ขอ้เสนอแนะแก่ผูผ้ลิตสินคา้และผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูท่ี้แนะน ากบัดา้นมีบริการรับ-ส่ง
สินคา้ถึงบา้นฟรี ผูป้ระกอบการควรสร้างการรับรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นส่วนช่วยในการตดัสินใจเลือกซ้ือ เช่นมี
การแจง้ให้ทราบในเง่ือนไขการบริการ เช่น บริการรับ-ส่งสินคา้ถึงบา้นฟรีเม่ือซ้ือสินคา้ ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
สนใจมากข้ึนว่าเขาจะไดรั้บความสะดวกสบายและการบริการจากการซ้ือสินคา้ในร้านน้ี โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ตอ้งการไดรั้บการอ านวยความสะดวก และถา้หากพวกเขาไม่ไดรั้บทราบอาจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพราะกลวัว่า
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จะไม่สามารถขนยา้ยสินคา้ไปยงัท่ีพกัอาศยัได ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคท าการประเมินทางเลือกก่อนท าการตดัสินใจเลือก
ซ้ือวา่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดห้รือไม่ และเม่ือเขาประเมินแลว้ ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ก็
จะส่งผลใหไ้ม่เกิดการซ้ือสินคา้นั้น และผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการผอ่นช าระดว้ยบตัรเครดิต 
เพราะลูกคา้อาจกลวัความเส่ียงในการพกเงินจ านวนมากในการมาซ้ือสินค้าและยิ่งถา้หากมีการผ่อนช าระดว้ย
ดอกเบ้ีย 0% แลว้ยิ่งสามารถจูงใจเน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถผ่อนช าระไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียดอกเบ้ียใหก้บัธนาคาร และ
เพ่ิมความส าคญัของการจดัเรียงสินคา้ภายในร้านใหเ้ป็นหมวดหมู่ เน่ืองจากพบว่าผูบ้ริโภคบางกลุ่มใหค้วามส าคญั
กบัการจดัเรียงสินคา้ เน่ืองจากสามารถดูไดง่้ายและมีความสะดวกในการเลือกซ้ือ มากกว่าท่ีตอ้งเดินมองหาสินคา้
ภายในร้านในกรณีท่ีร้านขายสินคา้หลากหลายยี่ห้อ และนอกจากนั้นพบความสัมพนัธ์ระหว่างวิธีการซ้ือกบัการ
โฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ ผูผ้ลิตสินคา้ควรท าการส่งเสริมในดา้นการโฆษณานอกจะสามารถสร้างการรับรู้ในตรา
สินคา้แลว้ ยงัท าใหผู้บ้ริโภคมีความรู้ในคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของผลิตภณัฑไ์ดด้ว้ย หรือร้านตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีการจดั
รายการในเง่ือนไขการช าระเงินหรือการจดัรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆก็ควรท่ีจะท าการโฆษณาแจง้ใหลู้กคา้ไดรั้บ
ทราบ เพ่ือกระตุน้และจูงใจให้ผูบ้ริโภคสนใจและเดินทางมาซ้ือสินคา้ท่ีร้าน ซ่ึงจะท าให้สามารถขายสินคา้ไดม้าก
ข้ึน และมียอดขายท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มผู้พกัอาศัยอาคารชุดโดยใช้ปัจจยัความพงึพอใจในการบริการของ 
นิตบุิคคลอาคารชุด กรณศึีกษา ซิตีโ้ฮม รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม 

The Occupant Segmentation by using the satisfaction factors of Juristic Person 
Service Case Study of City Home Rattanatibet Condominium 

ปวริศร์ ดาวมณี1 และ ดร. พศิมร กเิลนทอง2 
Pavaris Daomanee and Dr.Pitsamorn Kilenthong 

  

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด และศึกษาการ
แบ่งกลุ่มผูพ้กัอาศยัอาคารชุด โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจในการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด โดยใชท้ฤษฎี
คุณภาพการให้บริการ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นการเอาใจใส่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้น
การสร้างความมัน่ใจ และดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ ท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูพ้กัอาศยัในซิต้ีโฮม รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม จ านวน 200 คน น า
ขอ้มลูท่ีไดม้าท าการแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Cluster Analysis ผลการแบ่งกลุ่มโดยใชค้วามพึงพอใจ สามารถจ าแนกออกได ้
3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีประทบัใจในคุณภาพการใหบ้ริการ, กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีมีทศันคติท่ีดีกบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีรู้สึกเฉยๆกบัคุณภาพการใหบ้ริการ  
 
ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ, ความพึงพอใจ, การแบ่งกลุ่ม 
 

Abstract 
This research aim to analyze all factors that affected the occupants’ satisfaction and to segment occupants by 
using the satisfaction factors of juristic person service. Theory have relied on service quality in five factors as 
follow:  Tangible, Empathy, Reliability, Assurance and Responsiveness. We use Area Cluster Sampling method 
to get sampling data, by collected data from 200 occupants and using a questionnaire to collect data, then uses 
Cluster Analysis technique to analyze the sampling data. Based on the study of occupant’s satisfaction, the data 
was collected from 3 groups of sample. In the first group have impress in service quality, In the second group 
have good attitude in service quality and in the third group have indifferent in service quality. 
 
Keywords: Service Quality, Satisfaction, Cluster Analysis 
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 1. บทน า 
 
     ความเจริญกา้วหนา้ของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ดั
มากท่ีสุดคือ ในเขตเมืองต่างๆ ท าให้ผูค้นท่ีอยู่รอบนอกตวัเมืองและในชนบทท่ีห่างไกลเดินทางเขา้มาท างานและ
อาศยัภายในเขตตวัเมืองกนัมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ท าใหท่ี้พกัอาศยัมีความส าคญัและ
เป็นท่ีตอ้งการ คอนโดมิเนียมจึงเป็นทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการด ารงชีวิตของผูอ้าศยัในสมยัใหม่ มี
พ้ืนท่ีใชส้อยอย่างพอเหมาะ ดูแลรักษาง่าย มีส่ิงอ านวยความสะดวกตามความตอ้งการ และตั้งอยู่ในท าเลท่ีสามารถ
เดินทางสะดวก ท าใหเ้ป็นท่ีนิยมของผูอ้าศยัในยุคปัจจุบนัเป็นอย่างมาก ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการพกัอาศยัอยูร่่วมกนัเป็น
จ านวนมาก คือนิติบุคคลอาคารชุดไม่สามารถดูแลและอ านวยความสะดวกในการบริการให้แก่ผูพ้กัอาศยัไดอ้ย่าง
ทัว่ถึงและเต็มท่ี ส่งผลต่อผูพ้กัอาศยัในเร่ืองระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการของนิติบุคคลอาคารชุด และผู ้
พกัอาศยัแต่ละคนมีระดบัความพึงพอใจในการไดรั้บบริการท่ีแตกต่างกนั ท าใหเ้กิดกลุ่มของผูพ้กัอาศยัท่ีมีความพึง
พอใจต่อการบริการของนิติบุคคลอาคารชุดท่ีหลากหลายได้ ในการเลือก ซิต้ีโฮม รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม 
เน่ืองจาก ซิต้ีโฮม รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม ประกอบดว้ยดว้ยอาคาร 2 อาคาร มีหอ้งอยู่ทั้งหมด 1,236 หอ้ง ถือว่า
เป็นคอนโดมิเนียมท่ีมีขนาดใหญ่ เม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆซ่ึงมีขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ซ่ึงประกอบดว้ยผูพ้กัอาศยั
จ านวนมาก มีความหลากหลายทั้งทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางดา้นความพึงพอใจ และท่ีส าคญัคือ ไม่เคย
มีการเปิดโอกาสให้ผูพ้กัอาศยัไดท้ าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการของนิติบุคคลอาคารชุดมาก่อน 
จึงเล็งเห็นว่าเป็นสถานท่ีซ่ึงเป็นตวัอย่างท่ีดีและเหมาะสมในการท าวิจยัน้ี จากเหตุผลดงักล่าวผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาความพึงพอใจในการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด เพ่ือน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการแบ่งกลุ่มผูพ้กัอาศยัของ ซิต้ี
โฮม รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม ว่าสามารถแบ่งออกไดท้ั้งหมดก่ีกลุ่ม และผูพ้กัอาศยัมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการ
บริการของนิติบุคคลอาคารชุด เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง สร้างคุณภาพการใหบ้ริการใหดี้ยิ่งข้ึน 
สามารถตอบสนองความตอ้งการและเพ่ิมระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัได ้ 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการบริการของนิติบุคคลอาคารชุดและ
ศึกษาการแบ่งกลุ่มผูพ้กัอาศยัอาคารชุด โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจในการบริการของนิติบุคคลอาคารชุดโดย
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการใหบ้ริการของนิติบุคคลอาคารชุดใหมี้ความ
เหมาะสม โดยสอดคลอ้งกบัระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศัยสูงสุดและใช้เป็นแนวทางในการจดัระบบการ
ใหบ้ริการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะความเป็นอยูข่องผูพ้กัอาศยั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 
 
     ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึงทศันคติท่ีเป็นนามธรรม ไม่มีรูปร่าง สามารถรับรู้ดว้ยจิตใจและอาจแสดง
ออกมาในรูปของพฤติกรรมได้ ตามท่ี (Donabedian, 1980) ไดก้ล่าวไวว้่าความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดความ
สมดุลของระดับความคาดหวงักบัประสบการณ์ท่ีผูรั้บบริการได้รับจากการบริการนั้นเกิดข้ึนได้อย่างประสบ
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ความส าเร็จ ซ่ึงเกิดมิติของคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเป็นคุณภาพท่ีอยู่ในระดบัความ
คาดหวงัหรือความต้องการพอดี หรืออาจเป็นคุณภาพท่ีอยู่ในระดับท่ีเหนือกว่าความต้องการของผูใ้ช้บริการ 
(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน,์ 2545) โดยผูรั้บบริการไดรั้บความรู้สึกและประสบการณ์ท่ีดี  
 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วกบัคุณภาพบริการ 
 
    (ดานาเบเดียน, 2523) ไดก้ล่าวว่าความพึงพอใจสามารถรับรู้ดว้ยจิตใจและอาจแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม
โดยจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดความสมดุลของระดบัความคาดหวงักบัประสบการณ์ท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจากการบริการนั้น
เกิดข้ึนไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ ซ่ึงเกิดมิติของคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงเป็น
คุณภาพท่ีอยู่ในระดบัความคาดหวงัหรือความตอ้งการพอดี หรืออาจเป็นคุณภาพท่ีอยู่ในระดบัท่ีเหนือกว่าความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
     (พิมพ์ชนก ศันศนีย์, 2540) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพของการบริการ ว่าเป็นการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ
เก่ียวกบัคุณภาพของการบริการเป็นผลมาจากการประเมินของผูใ้ชบ้ริการ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการ
บริการท่ีคาดหวงักบัการบริการท่ีไดรั้บ ถา้การบริการท่ีไดรั้บเป็นไปตามในระดบัท่ีตอ้งการหรือสูงกว่าระดบัความ
คาดหวงั ผูใ้ช้บริการจะสามารถรับรู้ถึงคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บเป็นผลมาจากคุณภาพท่ีผูใ้ช้บริการคาดหวงั 
(expect quality) ตรงกบัส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริการ ท าใหเ้กิดเป็นภาพรวมของงานบริการท่ีมีคุณภาพ (วิชยั เช่ือมวรา
ศาสตร์, 2546) 
     (Parasuraman et.al, 1990) ไดท้ าการพฒันาเคร่ืองมือ SERVQUAL โดยการยุบปัจจยัของคุณภาพการให้บริการ

ทั้ง 10 ประการ ใหเ้หลือ 5 ประการ ซ่ึงยงัคงมีความสัมพนัธ์กนัอยู่ ภายใตใ้นช่ือมิติใหม่ โดยเนน้ให้ความส าคญักบั
ส่ิงท่ีลกูคา้คาดหวงัและการบริการท่ีลกูคา้ไดรั้บ ประกอบดว้ย ปัจจยั 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

     1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ผูใ้หบ้ริการมีการใหบ้ริการท่ีมีความเหมาะสมและถูกตอ้ง มีผลท่ีออกมา

เหมือนเดิมตลอดการใหบ้ริการ มีความสามารถในการบริการท่ีสามารถท าไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
ได ้ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความรู้สึกวา่การบริการน้ีมีความน่าเช่ือถือ สามารถไวว้างใจได ้

     2. การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึง ผูใ้ช้บริการไดรั้บความสะดวกสบายและสามารถเขา้ถึง

บริการไดง่้าย ผูใ้ห้บริการมีความพร้อมและความเต็มใจ ท่ีจะบริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ชบ้ริการได ้

     3. การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ (Empathy) หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการตามความตอ้งการ ผูใ้ห้บริการสามารถ
ดูแลเอาใจใส่ตามความตอ้งการของท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการได ้

     4. รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangible) หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการสามารถรู้สึกถึงการดูแลและความตั้งใจในการบริการ

ของผูใ้หบ้ริการท่ีมีความชดัเจน สามารถเห็นไดถึ้งส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆรวมไปถึงสภาพแวดลอ้มรอบดา้นท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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     5. การสร้างความเช่ือใจต่อลูกคา้ (Assurance) หมายถึง ผูใ้หบ้ริการสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ 

โดยผูใ้หบ้ริการตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถและทกัษะในการใหบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการดว้ยความสุภาพ มีกิริยามารยาทท่ีดีและใหค้วามมัน่ใจวา่ผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด 

 
2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
     (สุนันทา เหล่าเส็น, 2553) ไดท้ าการศึกษาการประเมินคุณภาพการบริการท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวไทย ใน
จงัหวดักระบ่ี ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยและใชบ้ริการท่ีพกั 
จ านวน 400 คน โดยใชปั้จจยัท่ีมีผลในการประเมินคุณภาพการบริการ ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นรูปธรรมของ
บริการ ดา้นความเช่ือถือไวใ้จได ้ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และดา้นการรู้จกั
และเขา้ใจต่อลูกคา้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ t-test และ F-test พบว่านักท่องเท่ียวไทยมีระดบัความคิดเห็นใน
ดา้นคุณภาพบริการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นในดา้น
คุณภาพบริการมากท่ีสุด คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ เช่น การตอ้นรับลูกคา้ดว้ยรอยยิ้มท่ีอ่อนโยน ดา้น
ความเช่ือถือไวใ้จได ้เช่น พนกังานต่างกายสุภาพเรียบร้อย ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ เช่น พนกังานมีความสนใจ
ต่อปัญหา มีการแนะน าข้อมูลกับลูกค้าโดยตรง ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า เช่น พนักงานมีความรู้
ความสามารถ และมีความถูกต้องในการให้บริการ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจต่อลูกคา้ เช่น มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกรองรับ รับฟังความคิดเห็นและร้องเรียนจากลกูคา้ ซ่ึงมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากร   
 
     ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เจ้าของร่วมและผู ้พักอาศัยในซิต้ีโฮม รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม
ประกอบดว้ย 2 อาคาร ไดแ้ก่ อาคารท่ี 1 และ อาคารท่ี 2 มีจ านวนหอ้งทั้งหมด 1,236 หอ้ง  
 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เจา้ของร่วมและผูพ้กัอาศยัในซิต้ีโฮม รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม โดยไดมี้การ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้ตารางส าเร็จรูปของ (เครซ่ี และมอร์แกน, 2513) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 
95% และระดับความคลาดเคล่ือน ± 5.00% ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 294 คน แต่ผูวิ้จัยได้ท าการลดขนาด
ตวัอยา่งเหลือ 200 ตวัอยา่ง เน่ืองจากท าใหผู้วิ้จยัสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดถ้กูตอ้งและแม่นย  ามากข้ึน  
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
     ผูวิ้จยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากประชากรโดยการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) ท าการแบ่งกลุ่มตามอาคารท่ีพกัอาศยัของเจา้ของร่วม
และผูพ้กัอาศยัเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย อาคารท่ี 1 จ านวน 100 คน และอาคารท่ี 2 จ านวน 100 คน ซ่ึงในแต่ละกลุ่ม
ประกอบดว้ย เจา้ของร่วม 80 คน และ ผูพ้กัอาศยั/ผูเ้ช่า 20 คน โดยท าการแจกแบบสอบถามและเก็บขอ้มูลดว้ย
ตนเอง ซ่ึงช่วงเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจะอยูใ่นช่วงเดือนธนัวาคม 2557  
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือทางสถิติ ได้แก่ Cluster Analysis และ ANOVA โดยการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ และท าการแบ่งกลุ่มขอ้มลู ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

     ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ดา้น

ความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 
เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการก าหนดวิธีการวดัระยะห่าง 

     ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดวิธีวดัระยะห่างโดยใชผ้ลการวิเคราะห์ของขอ้มูลโดยการใชวิ้ธี Squared Euclidean Distance 

ในการวดัระยะห่างของขอ้มูลในแต่ละปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการสร้างความ
มัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ซ่ึงท าการแปลงขอ้มลูใหเ้ป็นค่ามาตรฐานเดียวกนั  

     ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดการแบ่งกลุ่มโดยใชวิ้ธี Hierarchical โดยท าการยุบขอ้มูลท่ีมีค่าระยะห่างนอ้ยท่ีสุดให้เป็น

กลุ่มเดียวกนัโดยใชร้ะยะห่างเป็นเกณฑ ์และท าการเลือกจ านวนกลุ่มโดยดูจากค่า % การเปล่ียนแปลงของระยะห่าง

ระหวา่ง โดยท าการเลือกจ านวนกลุ่มท่ีมี % การเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ  

     ขั้ นตอนท่ี 4 ก าหนดการแบ่งกลุ่มโดยวิธี Partitioning โดยการใช้จ านวนกลุ่มท่ีได้จากผลจากการท าวิธี 

Hierarchical น าขอ้มลูมาจ าแนกลงในแต่ละกลุ่ม และท าการก าหนดจุดเร่ิมตน้ของขอ้มลู โดยการใชวิ้ธี k-means 

     ขั้นตอนท่ี 5 อธิบายลกัษณะของกลุ่มตามความแตกต่างของกลุ่มท่ีท าการแบ่งของตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากวิธี k-means มาท าการทดสอบ ANOVA โดยมีเกณฑก์ าหนดใหค่้า Significant Level ตอ้งนอ้ย
กวา่ 0.05 แลว้ท าการตั้งช่ือแต่ละกลุ่ม 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการศึกษา 
 
     ด้านรูปลกัษณ์ทางกายภาพ  กลุ่มท่ี 1 ใหค้วามส าคญัในขอ้ค าถาม ส านกังานนิติบุคคลอาคารชุด มีการจดัสถานท่ี

ท่ีสะอาดเรียบร้อยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 โดยกลุ่มท่ี 2 ให้ความส าคญัในขอ้ค าถาม พนกังานแต่งกาย

สุภาพเรียบร้อยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และกลุ่มท่ี 3 ให้ความส าคญัในขอ้ค าถาม ส านกังานนิติบุคคล
อาคารชุด มีความสะดวกในการเขา้ถึงมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 

     ด้านความเช่ือถือได้  กลุ่มท่ี 1 ใหค้วามส าคญัในขอ้ค าถาม พนกังานมีความใส่ใจและรับผิดชอบต่องานมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 โดยกลุ่มท่ี 2 ใหค้วามส าคญัในขอ้ค าถาม พนกังานมีความใส่ใจและรับผิดชอบต่องานและ

พนกังานมีความซ่ือสัตยแ์ละสามารถไวใ้จไดม้ากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 และกลุ่มท่ี 3 ใหค้วามส าคญัในขอ้
ค าถาม พนกังานมีความซ่ือสตัยแ์ละสามารถไวใ้จไดม้ากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 

     ด้านการสร้างความมัน่ใจ  กลุ่มท่ี 1 ใหค้วามส าคญัในขอ้ค าถาม พนกังานใหบ้ริการไดอ้ยา่งถกูตอ้งแม่นย  าทุกคร้ัง

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53 โดยกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 ให้ความส าคัญในข้อค าถาม พนักงานมีความรู้
ความสามารถในงานมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 และ 3.38 ตามล าดบั 

     ด้านการดูแลเอาใจใส่  กลุ่มท่ี 1, กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 ใหค้วามส าคญัในขอ้ค าถาม พนกังานมีความตั้งใจในการ

ใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุดมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63, 4.20 และ 3.44 ตามล าดบั 

     ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  กลุ่มท่ี 1, กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 ใหค้วามส าคญัในขอ้ค าถาม พนกังานมีความ

พร้อมท่ีจะใหบ้ริการมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58, 4.18 และ 3.50 ตามล าดบั 

     สรุปจากค่าเฉลีย่สูงสุด ต า่สุดในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงสามารถน ามาอธิบายได้ทั้ง 3 กลุ่ม ดงันี ้

     กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรทั้งหมด 57 คน มีค่าเฉล่ียดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการของนิติบุคคลอาคาร

ชุด อยูใ่นระดบัสูงสุด ในทุกขอ้ค าถาม ดงันั้นกลุ่มน้ีจึงตั้งช่ือกลุ่มวา่ กลุ่มที่ประทับใจในคุณภาพการให้บริการ 

     กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ 127 คน  มีค่าเฉล่ียดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการของนิติบุคคล

อาคารชุด อยู่ในระดบัปานกลาง ในทุกขอ้ค าถาม เม่ือเทียบกบักลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 3 ดงันั้นกลุ่มน้ีจึงตั้งช่ือกลุ่มว่า 

กลุ่มที่มทีัศนคตทิี่ดกีบัคุณภาพการให้บริการ 

     กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรนอ้ยท่ีสุดท่ีสุด คือ 16 คน มีค่าเฉล่ียดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการของนิติ

บุคคลอาคารชุด อยู่ในระดบัต ่าสุด ในทุกขอ้ค าถาม ดงันั้นกลุ่มน้ีจึงตั้งช่ือกลุ่มว่า กลุ่มที่รู้สึกเฉยๆกับคุณภาพการ

ให้บริการ 
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ตารางที่ 1 สรุปการแบ่งกลุ่มจากปัจจยัส่วนบุคคลของแต่ละกลุ่มท่ีมีค่าระดบันยัส าคญัต ่ากวา่ 0.05 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
กลุ่มที ่

1 2 3 

1. สถานะ ผูเ้ช่า / ผูพ้กัอาศยั เจา้ของหอ้ง เจา้ของหอ้ง 

2. อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั พนกังานบริษทัเอกชน พนกังานบริษทัเอกชน 

3. ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

4. รายได ้ มากกวา่ 30,000 บาท 20,001 – 25,000 บาท 20,001 – 25,000 บาท 

 
     จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปการแบ่งกลุ่มจากปัจจยัส่วนบุคคลของแต่ละกลุ่ม ไดด้งัน้ี 

     กลุ่มที่ 1 ประชากรในกลุ่มน้ีส่วนมาก มีสถานะเป็นผูเ้ช่า / ผูพ้กัอาศยั ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั  มีการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี และมีรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท  

     กลุ่มที่ 2  ประชากรในกลุ่มน้ีส่วนมาก มีสถานะเป็นเจา้ของห้อง ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 20,001 – 25,000 บาท  

     กลุ่มที่ 3  ประชากรในกลุ่มน้ีส่วนมาก มีสถานะเป็นเจา้ของห้อง ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี  และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 20,001 – 25,000 บาท  

 
4.2 อภิปราย 
      
     ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ กลุ่มท่ี 1 ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจในดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพในระดบัมากท่ีสุด 
ในเร่ือง ส านกังานนิติบุคคลฯ มีสถานท่ีท่ีสะอาดเรียบร้อย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจใหผู้พ้กัอาศยัมากกวา่เร่ือง
อ่ืนๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุนันทา เหล่าเส็น, 2553)  ในการประเมินคุณภาพการบริการท่ีพักของ
นกัท่องเท่ียวไทยในจงัหวดักระบ่ี กลุ่มท่ี 2 ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจในดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพในระดบัมาก ใน
เร่ืองพนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และนิติบุคคลฯมีความสะดวกในการเขา้ถึง กลุ่มท่ี 3 ผูพ้กัอาศยัมีความพึง
พอใจในดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพในระดบัปานกลาง ในเร่ืองส านกังานนิติบุคคลฯ มีความสะดวกในการเขา้ถึง 
เป็นส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจใหผู้พ้กัอาศยัมากกวา่เร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุพงษ ์และวารัชต,์ 2552) 
ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อคุณภาพการบริการรถไฟท่องเท่ียวไทย 
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     ด้านความเช่ือถือได้ กลุ่มท่ี 1 ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจในดา้นความเช่ือถือไดใ้นระดับมากท่ีสุด ในเร่ืองท่ี
พนกังานมีความใส่ใจและรับผิดชอบต่องานโดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุพงษ ์และวารัชต,์ 2552) ในการศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อคุณภาพการบริการรถไฟท่องเท่ียวไทย กลุ่มท่ี 2 ผูพ้กัอาศยัมีความ
พึงพอใจในดา้นความเช่ือถือไดใ้นระดบัมาก โดยพนกังานมีความใส่ใจและรับผิดชอบต่องาน และมีความซ่ือสัตย ์
โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ทรงพล และอิทธิชยั, 2556) ในการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ
บริษทั ทรงพล การบญัชี และกฎหมาย จ ากดั กลุ่มท่ี 3 ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจในดา้นความเช่ือถือไดใ้นระดบั
ปานกลาง ในเร่ืองท่ีพนกังานมีความซ่ือสตัยแ์ละสามารถไวใ้จได ้เป็นส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจใหผู้พ้กัอาศยัมากกว่า
เร่ืองอ่ืนๆ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (รัฐพงษ ์และสุชีพ, 2551) ในการศึกษาความพึงพอใจการให้บริการของ
โรงพยาบาลต ารวจ กรณีศึกษาแผนกผูป่้วยนอก 
     ด้านการสร้างความมั่นใจ กลุ่มท่ี 1 ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจในดา้นการสร้างความมัน่ใจในระดบัมากท่ีสุด ใน
เร่ืองท่ีพนกังานสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย  าทุกคร้ัง โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วาสนา แสนโภค
ทรัพย,์ 2553) ในการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อบริการของหน่วยทะเบียนและประเมินผลคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กลุ่มท่ี 2 ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจในดา้นการสร้างความมัน่ใจในระดบัมาก 
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุพงษ์ และวารัชต์, 2552) ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อคุณภาพการบริการรถไฟท่องเท่ียวไทย กลุ่มท่ี 3 ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจในดา้นการสร้างความ
มัน่ใจในระดบัปานกลาง ในเร่ืองท่ีพนกังานมีความรู้ความสามารถในงาน โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (รัฐพงษ ์
และสุชีพ, 2551) ในการศึกษาความพึงพอใจการใหบ้ริการของโรงพยาบาลต ารวจ กรณีศึกษาแผนกผูป่้วยนอก 
     ด้านการดูแลเอาใจใส่ กลุ่มท่ี 1 ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจในดา้นการดูแลเอาใจใส่ในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ืองท่ี
พนกังานมีความตั้งใจในการบริการ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ก่ิงกมล กลุชาติ, 2556) ในการศึกษาคุณภาพการ
บริการโรงแรมในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัพิษณุโลก กลุ่มท่ี 2 ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจในดา้นการดูแลเอาใจใส่ใน
ระดบัมาก ในเร่ืองท่ีพนักงานมีความตั้งใจในการบริการโดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วาสนา แสนโภคทรัพย์, 
2553) ในการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อบริการของหน่วยทะเบียนและประเมินผลคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กลุ่มท่ี 3 ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจในดา้นการดูแลเอาใจใส่ในระดบัป่านกลาง ใน
เร่ืองท่ีพนกังานมีความตั้งใจในการบริการ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุพงษ ์และวารัชต,์ 2552) ในการศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อคุณภาพการบริการรถไฟท่องเท่ียวไทย 
     ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัทั้ง 3 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 ผูพ้กัอาศยั
มีความพึงพอใจในดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการในระดับมากท่ีสุด ในเร่ืองท่ีท่ีพนักงานมีความพร้อมท่ีจะ
ให้บริการ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ก่ิงกมล กุลชาติ, 2556) ในการศึกษาคุณภาพการบริการโรงแรมในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัพิษณุโลก กลุ่มท่ี 2 ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจในดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการในระดบัมาก 
โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ทรงพล และอิทธิชยั, 2556) ในการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ
บริษัท ทรงพล การบัญชี และกฎหมาย จ ากัด กลุ่มท่ี 3 ผูพ้ ักอาศัยมีความพึงพอใจในด้านการตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้ริการในระดบัปานกลาง โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (รัฐพงษ ์และสุชีพ, 2551) ในการศึกษาความพึงพอใจ
การใหบ้ริการของโรงพยาบาลต ารวจ กรณีศึกษาแผนกผูป่้วยนอก 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
     จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน และวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูพ้กัอาศยัอาคารชุด เก่ียวกบัความพึงพอใจในการ
บริการของนิติบุคคลอาคารชุด โดยใชคุ้ณภาพบริการ (SERVQUAL) ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ พบว่า
สามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ได ้ดงัน้ี 
     กลุ่มที่ 1 กลุ่มท่ีประทบัใจในบริการ ในกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจในดา้นความเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.60 รองลงมาคือ ด้านการสร้างความมัน่ใจและดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ดา้นรูปลกัษณ์ทาง

กายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 และดา้นการสนองต่อผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 
ตามล าดบั 

     กลุ่มที่ 2 กลุ่มท่ีมีทศันคติท่ีดีในคุณภาพการใหบ้ริการ ในกลุ่มน้ีความพึงพอใจในดา้นความเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 รองลงมาคือ ดา้นการสร้างความมัน่ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 และดา้นการสนองต่อผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 ตามล าดบั 

     กลุ่มที่ 3 กลุ่มท่ีรู้สึกเฉยๆกบัคุณภาพการให้บริการ ในกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจในดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.22 ดา้นการสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 และดา้นการสร้างความมัน่ใจมีความพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 ตามล าดบั 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  
     กลุ่มที่ 1 กลุ่มท่ีประทบัใจในบริการ ส าหรับการจดัการเพ่ือใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการให้บริการให้มีความ
เหมาะสมรวมไปถึงจดัระบบการใหบ้ริการโดยสอดคลอ้งกบัระดบัความพึงพอใจและลกัษณะความเป็นอยูข่องผูพ้กั
อาศยั มีดงัน้ี 
     ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุดจึงควรมีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ใช้งานให้มีความ
ทนัสมยัมากข้ึนตามความเหมาะสมในการใชป้ฏิบติังาน 
     ด้านความเช่ือถือได้ มีการคดัเลือกพนกังานเขา้มาท างานใหต้รงตามหนา้ท่ี และมีการฝึกอบรมก่อนเขา้ท างาน 
     ด้านการสร้างความมั่นใจ มีการฝึกอบรมพนักงานก่อนเขา้ท างาน เพ่ือให้พนักงานเกิดความเขา้ใจในขั้นตอน
วิธีการท างานมากข้ึน 
     ด้านการดูแลเอาใจใส่  มีการจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ภายในคอนโดมิเนียม เพ่ือเปิดโอกาสใหพ้นกังานและ
ผูพ้กัอาศยัไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
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     ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  มีการให้อ  านาจหนา้ท่ีการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาให้แก่พนกังานทุกคนในนิติ
บุคคลอาคารชุด 
     กลุ่มที่  2 กลุ่มท่ีมีทัศนคติท่ีดีในคุณภาพการให้บริการ  ส าหรับการจัดการเพ่ือใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการ
ให้บริการใหมี้ความเหมาะสมรวมไปถึงจดัระบบการใหบ้ริการโดยสอดคลอ้งกบัระดบัความพึงพอใจและลกัษณะ
ความเป็นอยูข่องผูพ้กัอาศยั มีดงัน้ี 
     ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุดจึงควรมีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ใช้งานให้มีความ
ทนัสมยัมากข้ึนตามความเหมาะสมในการใชป้ฏิบติังาน 
     ด้านความเช่ือถือได้ กระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความใฝ่รู้ในความรู้ของงานจากความผิดพลาดท่ีเคยเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะ
ไดใ้หร้ายละเอียดและค าแนะน าท่ีสามารถอธิบายใหผู้พ้กัอาศยัเขา้ใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
     ด้านการสร้างความมัน่ใจ มีการเปิดคุยกนัระหวา่งพนกังานดว้ยกนัในช่วงเชา้ก่อนเร่ิมท างาน เพ่ือเกิดการแบ่งปัน
ขอ้มลูต่างๆทั้งในดา้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนและเร่ืองราวต่างๆในแต่ละวนัท่ีผา่นมา 
     ด้านการดูแลเอาใจใส่  มีการจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ภายในคอนโดมิเนียม เพ่ือเปิดโอกาสใหพ้นกังานและ
ผูพ้กัอาศยัไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
     ด้านการตอบสนองต่อผู้ ใช้บริการ  มีการเพ่ิมเง่ือนไขในดา้นเวลาการจ่ายค่าส่วนกลางให้มากข้ึน เช่น การให้
สามารถจ่ายชา้ไดไ้ม่เกิน 1 เดือน โดยไม่มีค่าปรับ 
     กลุ่มที่ 3 กลุ่มท่ีรู้สึกเฉยๆในคุณภาพการใหบ้ริการ ส าหรับการจดัการเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุงการใหบ้ริการ
ให้มีความเหมาะสมรวมไปถึงจดัระบบการให้บริการโดยสอดคลอ้งกบัระดบัความพึงพอใจและลกัษณะความ
เป็นอยูข่องผูพ้กัอาศยั มีดงัน้ี 
     ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ มีการเปล่ียนต าแหน่งของจุดติดป้ายประชาสัมพนัธ์ไปในจุดท่ีสามารถเห็นกนัได้
อยา่งทัว่ถึงมากข้ึน      
     ด้านความเช่ือถือได้ มีการฝึกอบรมพนักงานก่อนเขา้ท างาน เพ่ือให้พนกังานเกิดความเขา้ใจในขั้นตอนวิธีการ
ท างานมากข้ึน 
     ด้านการสร้างความมั่นใจ มีการฝึกพนกังานใหมี้มิตรสัมพนัธ์ ทกัทายดว้ยใบหนา้ยิ้มแยม้กบัเจา้ของร่วมทุกๆคน
มากข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างความใกลชิ้ด รวมไปถึงรับผิดชอบและติดตามในปัญหาของเจา้ของร่วมทุกๆคนอย่างเท่า
เทียมกนั 
     ด้านการดูแลเอาใจใส่  มีการตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นของผูพ้กัอาศยัทุกๆคนในคอนโดมิเนียม ทั้งในดา้นความ
พึงพอใจการจดัการการบริการและปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นปัจจุบนั 
     ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  มีการให้อ  านาจหนา้ท่ีการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาให้แก่พนกังานทุกคนในนิติ
บุคคลอาคารชุด 
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การแบ่งกลุ่มผู้ท าศัลยกรรม โดยใช้ระดับความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ในเขต
จังหวดักรุงเทพมหานคร  

Segmentation of Surgical Customers Using Satisfaction Level toward 
7 Ps of Marketing Mix in Bangkok Metropolitan 

อริสรา อุษาโสภิตกุล1 และ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์2 
Arissara Usasopitkul and Jaratchwahn Jantarat,Ph.D. 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาโดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps  และเพ่ือศึกษาการ
แบ่งกลุ่มผู ้ท าศัลยกรรมโดยใช้ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด  7 Ps ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการแบ่งกลุ่มลกูคา้ว่า มีความตอ้งการดา้นใด ท าใหท้ราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของผู ้
มาใชบ้ริการ ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย โดยใชแ้บบสอบถามจานวน 200 ชุด และสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ มาวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม ผล
การศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรถกูจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก ผูท้  าศลัยกรรมมีระดบัความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps มากในทุกๆดา้น ส่วนกลุ่มท่ีสอง ผูท้  าศลัยกรรมมีระดบัความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาด 7 Ps ท่ีต ่า ในทุกๆดา้น และกลุ่มท่ีสาม ผูท้  าศลัยกรรมมีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาด 7 Ps อยูท่ี่ระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคัญ: ระดับความพึงพอใจ, ศัลยกรรม, ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps 

Abstract 
This research aimed to identify segmentation of surgical customers using satisfaction level toward 7Ps of 
marketing mix in Bangkok Metropolitan.  Moreover, this paper examined needs and problems of the surgical 
customers to provide solutions for target customers.  The data were collected from 200 samples by utilizing 
questionnaires.  Then they were analyzed by applying several statistics including percentage, mean, and standard 
deviation.  Moreover, a hypothesis testing was conducted to specify the segmentation.  The results found that 
there were 3 groups of surgical customers as follows.  The surgical customers in the first group were satisfied 
with all 7Ps of the marketing mix at high level.  Next, the surgical customers in the second group were satisfied 
with all 7Ps of the marketing mix at low level.  Finally, the surgical customers in the third group were satisfied 
with all 7Ps of the marketing mix at moderate level. 
 
Keywords: Satisfaction Level, Surgery, 7Ps of Marketing Mix 
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1. บทน า 
 
     ในอดีตท่ีผ่านมา การท าศลัยกรรมเพ่ือเสริมความงาม หรือแกไ้ขจุดดอ้ยท่ีรบกวนใจ จนท าให้เกิดความรู้สึกพึง
พอใจกับรูปลกัษณ์ของตัวเองมากข้ึน และปรับปรุงจุดบกพร่องของร่างกายท่ีเคยทาให้กังวลมาตลอด แต่การ
ศลัยกรรมจะช่วยซ่อมแซมความรู้สึกทางจิตใจ ให้มีความมัน่ใจในตนเองและภาคภูมิใจในตวัเองมากข้ึน ค าว่า
ศลัยกรรมตกแต่งความงามมีสองความหมายดว้ยกนั ในความหมายแรก เป็นศลัยกรรมตกแต่งเสริมสร้างคนท่ีมีความ
พิการแต่ก าเนิด หรือจ าพวก ติดเช้ือจาการเกิดอุบัติเหตุ หรือผ่าตัดเน้ืองอก ท าให้มีรูปร่างพิกลพิการไป แลว้จะ
ตกแต่งเสริมสร้างใหเ้ขาอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในความหมายท่ีสอง เป็นศลัยกรรมตกแต่งเพ่ือความสวยงาม
คือคนปกติสวยน้อยท าให้สวยมาก  ค าว่าศัลยกรรมตกแต่งความงามจะเน้นไปท่ีความหมายท่ีสองน้ีมากกว่า
ความหมายแรก การศึกษาในท่ีน้ีจึงเนน้ไปท่ี การท าศลัยกรรมเพ่ือใหบุ้คคลบรรลุถึงความงามในอุดมคติเป็นส าคญั 
ในปัจจุบนัประเทศไทยการท าศลัยกรรมตกแต่งไดรั้บความนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย และเห็นเป็นเร่ืองไม่จาเป็นท่ีตอ้ง
ปกปิดอีกต่อไป  
      จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด ในอุตสาหกรรมธุรกิจศลัยกรรมซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก มีการแข่งขนั
กนัค่อนขา้งสูง การเติบโตของธุรกิจอยูใ่นทิศทางท่ีดี เน่ืองจากผูค้นยุคน้ีมีการใส่ใจในเร่ืองของรูปลกัษณ์หนา้ตากนั
มากข้ึน ดังนั้นธุรกิจจึงมีความน่าสนใจลงทุนในอนาคต ผูว้ิจัยมีความสนใจศึกษาระดับความพึงพอใจของผู ้
ท าศลัยกรรมตกแต่งความงามต่อส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มีลกัษณะอย่างไร ทั้งน้ีคาดว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
การศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการ
ใหบ้ริการของคลินิกเสริมความงาม สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
ขนิษฐา นนทรีย ์(2545, 7) ไดใ้หแ้นวคิดความพึงพอใจว่า การวดัความพึงพอใจเป็นวิธีหน่ึงท่ีใชก้นัอยู่ เพ่ือทราบผล
ของการให้บริการท่ีดีเลิศ ท่ีทาให้ลูกคา้พึงพอใจ เป็นส่ิงท่ีบริษทัเช่ือว่ามีคุณค่า และควรให้ความเขา้ใจในความ
ตอ้งการและปัญหาของลกูคา้ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ ( Service Mix ) ของ 
Philip Kotler ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) 
หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย  
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 
ลกัษณะ คือผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้ 
2. ดา้นราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการ
กบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการก าหนดราคาการใหบ้ริการควร
มีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั  
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3. ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการนาเสนอบริการ
ให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีนาเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาใน
ดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการนาเสนอบริการ (Channels) 93 วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 
ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)  
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการโดยมี
วตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการและเป็นกญุแจส าคญัของการตลาด
สายสมัพนัธ์  
5. ดา้นบุคคลลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ
และผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององค์กร เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มี
ความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร  
6. ดา้นการสร้างและนาเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและนาเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการ
เพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีลกูคา้ควรไดรั้บ  
7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีนา
เสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถกูตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
 
2.2 รูปภาพและตาราง 
 
     ในประเทศไทยไดมี้สถิติความนิยมในการเขา้รับการศลัยกรรมตกแต่งความงาม โดยแยกเป็น 2 ประเภท คือ การ
ศลัยกรรมแบบผ่าตดั และการศลัยกรรมแบบไม่ผ่าตดั ดงัน้ี คนไทยให้ความนิยมการศลัยกรรมแบบผ่าตดั คือ การ
เสริมหนา้อกเป็นอนัดบัหน่ึง 13,875 คนรองลงมาคือการดูดไขมนั 13,261 คน การศลัยกรรมเปลือกตา 10,926 คน 
การศลัยกรรมจมกู 6,076 คนและอนัดบัสุดทา้ยคือการศลัยกรรมผา่ตดัไขมนัหนา้ทอ้ง 6,772 คนตามล าดบั (รูปท่ี 1) 

 
                                     รูปที่  1  จ านวนผูเ้ขา้รับบริการการศลัยกรรมแบบผา่ตดัของปี2554 
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                                    ท่ีมา : สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทย,2554  
 

    
                                  รูปที ่ 2  จ  านวนผูเ้ขา้รับบริการการศลัยกรรมแบบไม่ผา่ตดัของปี 2554 
                                  ที่มา : สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทย,2554 
 

การศลัยกรรมแบบไม่ผ่าตดัโดยการฉีดโบท็อกซ์ไดรั้บความนิยมสูงสุด 19,077 คน รองลงมาคือการฉีด
ละลายไขมนั 11,838 คน การฉีดกรดไฮยาลูรอนิก 10,982 คน การฉีดไขมนัตนเอง 4,128 และการแกปั้ญหาผิวดว้ย
เลเซอร์ 2,507 คนตามล าดบั (รูปท่ี 2) 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
    การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจผูท้  าศลัยกรรมตกแต่งความ
งาม ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.1.1 ประชากรคือคนท่ีเคยท าศลัยกรรมในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร  จ านวน 30,130 คน (โดยคิดจากคนท่ีเคย
ท าศลัยกรรมในประเทศไทย จ านวน 99,442 คน (รูปท่ี 1 และ รูปท่ี 2) เทียบสัดส่วนกบัโรงพยาบาลและคลินิกใน
ประเทศไทย 270 แห่งกบัโรงพยาบาลและคลินิกในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 82 แห่ง คิดเป็น 30.3%)   
(ท่ีมา :http://www.kanlayakorn.co.th/page/centerservice/pdf/muangthai/muangthai_hospital.pdf)  
3.1.2 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan ,1970 จะค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากบั 379 ตวัอยา่งโดยระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ทาใหร้ะดบัค่าความคลาดเคล่ือนเป็น 5% แต่เน่ืองดว้ยขอ้จากดั
ทางดา้นเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงไดล้ดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 200 ตวัอย่าง ท าใหร้ะดบัค่าความ
คลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึนเป็น 6.91 % ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีสามารถเช่ือถือไดต้วัแปรในการศึกษา  
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก  (Convenience Sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างเพ่ือนตอบ
แบบสอบถาม ตามความสะดวกในสถานท่ีต่างๆ 
3.2.2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยจะเก็บแบบสอบถามจากประชากร 200 คน โดย
ค านวณจากสถิติความนิยมในการเขา้รับการศลัยกรรมตกแต่งความงาม โดยแยกเป็น 2 ประเภท คือ การศลัยกรรม
แบบผา่ตดั และการศลัยกรรมแบบไม่ผา่ตดั 
3.2.3 ผูด้  าเนินการวิจยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 200 คน  
3.2.4 เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม  
3.2.5 ตรวจดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามดว้ยตนเอง  
3.2.6น าแบบสอบถามจ านวน  200 ชุด มาท าการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  
 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

3.3.1 เคร่ืองมือทางสถิติท่ีผูว้ิจัยน ามาใช้วิเคราะห์คือ  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นการอธิบาย
ลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได  ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และตารางแจกแจงความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าเฉล่ีย 
3.3.2 ก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม โดยใชว้ิธี Hierachical เพ่ือคน้หาจานวนกลุ่มท่ีเหมาะสม 
3.3.3 ก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม โดยใชว้ิธี Partitioning ซ่ึงเม่ือไดจ้านวนกลุ่มท่ีตอ้งการจากผลการท าวิธี Hierachical 
แลว้น าจ านวนกลุ่มมาก าหนดจุดเร่ิมตน้และจดัขอ้มลู แต่ละรายการลงแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี K-means 
3.3.4 ตรวจสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มส าหรับแต่ละตวัแปรและท าการสรุปกลุ่มซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ระดบั
การศึกษา และตวัแปรเชิงปริมาณ ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ / บริการ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจาหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นการสร้างและลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ 
3.3.5 น าค่าท่ีไดห้ลงัจากวิธี K-means ไปทดสอบ ANOVA เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มส าหรับแต่
ละตวัแปร เพ่ือใหค่้าท่ีไดต้ ่ากวา่0.05 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑดี์ และนามาแบ่งกลุ่มยอ่ย พร้อมตั้งช่ือกลุ่ม 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในแบ่งกลุ่มจากผลการวิจยัคร้ังน้ีมี
จ านวน 3 กลุ่ม โดยพิจารณาการแบ่งกลุ่มจาก Agglomeration Schedule แลว้นามาค านวณหาอตัราการเปล่ียนแปลง
ของค่า Coefficients เพ่ือใหไ้ดเ้กณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม โดยค านวณเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงในแต่ละขั้นท่ีมีการยุบ
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รวมกนั และเลือกใชจ้านวนกลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงอย่างมาก เม่ือเทียบกบัการยบุรวมตวักนัในขั้น
อ่ืนๆ จึงไดค่้าของเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนอยูท่ี่ 5 
    1. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูท้  าศลัยกรรมเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยกลุ่มตวัอย่างผูท้  าศลัยกรรมเพศหญิง จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 กลุ่มตวัอย่างผูท้  าศลัยกรรม
เพศชาย จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 มี
สถานภาพโสด จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 139 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.5 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนมากท่ีสุดคือ 10,001 – 30,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5  มี
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0  
 2. ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนท่ีท าศลัยกรรมคร้ังล่าสุดมากท่ีสุด คือ 
การฉีดโบท็อกซ์  จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 มีค่าใชจ่้ายในการท าศลัยกรรมคร้ังล่าสุดมากท่ีสุด คือ 10,000 – 
30,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0  ซ่ึงเลือกใชวิ้ธีในการหาขอ้มูลศลัยกรรมตกแต่งความงามคร้ังล่าสุด
มากท่ีสุดคือ ปรึกษาเพ่ือน / ครอบครัว จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0  ส่วนคร้ังต่อไปคิดจะท าอะไรในการ
ท าศลัยกรรมคร้ังต่อไปมากท่ีสุดคือ ไม่คิดท่ีจะท าต่อ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 
 

จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า การแบ่งกลุ่มผูท้  าศลัยกรรม โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาด 7 Ps ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียทั้ง 3 กลุ่ม เป็นรายดา้นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
ตารางที่1: สรุปผลการวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ของทั้ง 3 กลุ่ม 
 
ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps 

ก ลุ่ ม ที่ 1 
(n=94) 

ก ลุ่ ม ที่  2 
(n=63) 

ก ลุ่ ม ที่  3 
(n=43) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการ 

ความรวดเร็วในการส่งผูป่้วยไปรับบริการตามจุดต่างๆภายใน คลินิก
เสริมความงามทัว่ไป 

4.10 3.14 3.07 

ในแต่ละจุดมีการใหบ้ริการในการประสานงานท่ีสอดคลอ้งกนั 4.04 3.41 3.00 

ความปลอดภยัของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีเก่ียวขอ้งในการตรวจรักษา 4.39 3.51 3.51 

การใช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องในการตรวจรักษาโรคด้วยความ
ระมดัระวงั เพ่ือป้องกนัอนัตรายต่อผูรั้บบริการ 

4.31 3.57 3.53 

ความพึงพอใจดา้นราคา 

ราคาค่าบริการท่ีเหมาะสม 3.95 3.06 3.70 

มีการแจกแจงรายละเอียดของค่ารักษาพยาบาลท่ีชดัเจน 4.03 3.21 3.49 

ระดบัราคาท่ีคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ 4.04 3.29 3.70 
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ตารางที่1: สรุปผลการวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ของทั้ง 3 กลุ่ม 
 
ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps 

กลุ่มที1่ 
(n=94) 

กลุ่มที่ 2 
(n=63) 

กลุ่มที ่3 
(n=43) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

มีหนา้ร้านท่ีโดดเด่นและเห็นได ้ชดัเจน 4.12 3.29 3.60 

ความสะดวกในการเดินทางมา ศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงามทัว่ไป 4.21 3.22 3.42 

มีสาขาท่ีครอบคลุมใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการศลัยกรรมตกแต่งความงาม 3.82 3.03 3.28 

ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการขาย 

การใชส่ื้อโฆษณา เช่น ส่ิงพิมพ ์วิทย ุประชาสมัพนัธ์ ท่ีน่าสนใจ 3.99 3.13 3.60 

มีส่วนลดและจดัโปรโมชัน่ต่างๆท่ีเหมาะสม 4.30 3.08 4.09 

ความน่าสนใจของโปรโมชัน่ผอ่นชาระ 4.40 3.10 4.40 

ความพึงพอใจดา้นบุคลากร 

ความเอาใจใส่และความสนใจของแพทยใ์นการตรวจรักษา 4.38 3.51 4.23 

การแสดงความกระตือรือร้นของเจา้หนา้ท่ี เม่ือมาขอรับบริการ 4.19 3.48 3.79 

การใชถ้อ้ยค าสรรพนาม นา้เสียงของเจา้หนา้ท่ีเป็นอ่อนหวานและสุภาพ 4.34 3.40 4.30 

การตอบขอ้ซกัถามของเจา้หนา้ท่ี เม่ือมีปัญหาขอ้งใจ 4.22 3.51 4.07 

ผูรั้บบริการไดรั้บการอธิบายขั้นตอนรักษาจากแพทยห์ลงัศลัยกรรม 4.12 3.41 3.98 

ความพึงพอใจดา้นการสร้างและการลกัษณะทางกายภาพ 

ป้ายบอกทางมาสถานท่ีชดัเจนและหาง่าย 3.81 3.30 3.81 

บรรยากาศภายใน ท่ีน่าเขา้มาใชบ้ริการ 4.28 3.56 4.12 

สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภยัและเพียงพอต่อผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ 3.84 2.84 3.70 

ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ 

มีการจดัล าดบัการจองของผูใ้ชบ้ริการ 4.15 3.27 4.05 

ระบบการใหบ้ริการขอ้มลูแก่ผูใ้ชบ้ริการเป็นปัจจุบนั 4.07 3.44 3.35 

ความสะดวกของวิธีการช าระเงิน 4.26 3.49 3.49 

ความรวดเร็วของวิธีการชาระเงิน 4.22 3.25 3.49 

ขั้นตอนการทางานของคลินิกเสริมความงามทั่วไป ดูแลเอาใจใส่เป็น
อยา่งดี 

4.39 3.33 4.30 
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จากตารางท่ี1 ผูวิ้จยัไดก้ าหนดช่ือกลุ่มทั้ง 3 กลุ่มเพ่ือใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ดงัต่อไปน้ี  
กลุ่มท่ี 1 ช่ือ โลกสวย เพราะวา่มีลกัษณะมีความพึงพอใจมาก มองโลกในแง่บวก  
กลุ่มท่ี 2 ช่ือ ช่างเลือก เพราะวา่มีลกัษณะท่ีช่างติ ยากท่ีจะท าใหพ้อใจ พึงพอใจยาก  
กลุ่มท่ี 3 ช่ือ ปลอดภยั เพราะวา่มีลกัษณะท่ีตอ้งการความมัน่ใจและไวใ้จ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจัิยคร้ังนี้ 
 

กลุ่มที่ 1 โลกสวย เน่ืองจากผูท้  าศลัยกรรมในกลุ่มท่ี 1 มีลกัษณะระดบัความพึงพอพอใจมากในทุกๆดา้นใน
ส่วนของส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการบริการและผลิตภณัฑ์ เร่ืองของราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการขาย บุคลากร การสร้างและการลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการในการ
ท างาน ซ่ึงกลุ่มท่ี 1 ได้ให้ความส าคัญและมีการตอบสนองท่ีดี โดยมีความรู้สึกท่ี ดีต่อการเข้ามาใช้บริการ
ท าศลัยกรรม ดงันั้น ควรคุณภาพในการบริการท่ีดี เพ่ือท่ีจะท าใหผู้ท้  าศลัยกรรมเกิดความประทบัใจและไดก้ลบัเขา้
มาใชบ้ริการ  
 

กลุ่มที่ 2  ช่างเลือก ผูท้  าศลัยกรรมในกลุ่มท่ี 2 มีลกัษณะระดบัความพึงพอใจท่ีต ่าในทุกๆดา้นในส่วนของ
ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขและมีการพฒันา เพ่ือใหผู้ท้  าศลัยกรรมเกิดความรู้พึงพอใจ
และมีทศันคติท่ีดี เช่น ดา้นความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการ ควรท่ีจะพฒันาในเร่ืองการสร้างความน่าเช่ือถือ
วสัดุ/อุปกรณ์/เคร่ืองมือเป็นท่ีไวใ้จแก่ผูท่ี้เขา้มาท าศลัยกรรม ดา้นราคา มีก าหนดราคาท่ีชดัเจนและเหมาะสมกบัผู ้
ท าศลัยกรรมในกลุ่มต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือชกัจูงใจใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจท าศลัยกรรม และท าใหผู้ท้  าศลัยกรรมรู้ไดถึ้งความ
คุม้ค่าและความงามท่ีไดรั้บจากการทาศลัยกรรม ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองสถานท่ีควรมีความสะดวกใน
การเดินทางมาใชบ้ริการท าศลัยกรรม และสามารถสังเกตเห็นไดง่้ายต่อการเขา้มาใชบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ควรมีการจดัท าส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ โดยมีการจดับูท  ตามสถานท่ีหรืองานต่างๆ เพ่ือใหผู้ท่ี้ท าศลัยกรรม
รู้จกัสถาบนัเสริมความงามและจ าได ้ดา้นบุคลากร การจดัแพทยไ์วค้อยให้ค าปรึกษาทั้งก่อนและหลงัทาศลัยกรรม
อย่างใกล้ชิด ตลอดจนให้ค าแนะน าและช้ีแจงเก่ียวกับขั้นตอนในการท าศัลยกรรมอย่างละเอียดชัดเจน และ
นอกจากน้ีควรมีการจดัทีมแพทยท่ี์มีช่ือเสียงในวงการศลัยกรรมเสริมความงามมาใหบ้ริการท าศลัยกรรมเสริมความ
งามดว้ย เพ่ือเป็นการสร้างจุดแข็งทางการตลาด  ดา้นการสร้างและการลกัษณะทางกายภาพ  ในเร่ืองของบรรยากาศ
ท่ีเขา้มาใช้บริการ ควรมีความสะอาด มีความรู้ผ่อนคลายเวลาเขา้มาใช้บริการ และนอกจากน้ีควรมีการแจง้หรือ
แสดงใบรับรองมาตรฐานในการท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย สร้างความมัน่ใจและไวใ้จใหแ้ก่
ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการตกแต่งเสริมความงาม  ดา้นกระบวนการ ในเร่ืองของ ระบบการให้บริการขอ้มูลแก่ผูใ้ชบ้ริการ
เป็นปัจจุบนัควรมีการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ืองและมีขอ้มลูท่ีเป็นจริงแก่ผูท้  าศลัยกรรม และ ขั้นตอนการทางานของ
โรงพยาบาล / คลินิกเสริมความงามทัว่ไป ดูแลเอาใจใส่ผูท่ี้มาใชบ้ริการศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงาม  
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กลุ่มที่ 3 ปลอดภัย ผูท้  าศลัยกรรมในกลุ่มท่ี 3 มีลกัษณะความตอ้งการความมัน่ใจและไวใ้จในตวัสถานท่ี ท่ี
จะเขา้ใชบ้ริการ จึงมีระดบัความพึงพอใจมากในดา้นการสร้างและการลกัษณะทางกายภาพ ควรมีรักษามาตรฐานไว้
ให้คงท่ี และพฒันาส่งเสริม ให้มีการวิจยัและพฒันาเทคนิคการทาศลัยกรรมเสริมความงามอย่างต่อเน่ือง รองลงมา
คือดา้นบุคลากร ควรมีรักษาระดบัการบริการของพนกังานใหค้งท่ีและมีการพฒันาฝึกอบรพนกังานอย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากน้ีผูท้  าศลัยกรรมในกลุ่มท่ี 3  มีระดบัความพึงพอใจต ่าในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ควรท่ีจะใหใ้นแต่ละจุด
มีการใหบ้ริการในการประสานงานท่ีสอดคลอ้งกนัเพ่ิมข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถรับผูป่้วยไดเ้พียงพอกบัจ านวนท่ีเขา้มา
ท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงาม ส่วนในเร่ืองการใชอุ้ปกรณ์/เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งในการตรวจรักษาโรคควรใช้
ดว้ยความระมดัระวงัมากข้ึน เพ่ือป้องกนัอนัตรายและผลกระทบต่อผูรั้บบริการนอ้ยท่ีสุด และท าให้ผูท่ี้เขา้มาใช้
บริการเกิดความไวใ้จ น่าเช่ือถือ มัน่ใจ ในการเขา้มาท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงาม รองลงมาคือ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ควรท าหน้าร้านให้โดดเด่นและชดัเจน มองหาไดง่้าย แก่ผูท่ี้เขา้มาใช้บริการท าศลัยกรรม ความ
สะดวกในการเดินทางเขา้มาใช้บริการท าศลัยกรรมเส้นทางไม่ซับซ้อนมากจนเกิดไป ซ่ึงอาจจะท าให้ผูเ้ขา้มาใช้
บริการศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงามมีความสับสนต่อเสน้ทางได ้ควรมีหลากหลายสาขาท่ีท าใหผู้เ้ขา้มาใชบ้ริการ
ไดป้ระหยดัเวลาในการเดินทาง เป็นตน้ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรขยายผลการศึกษาขอบเขตของกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือท่ีจะไดจ้ านวนประชากรมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ระดบัความน่าเช่ือถือให้สูงข้ึนดว้ย เช่น ท าการส ารวจในพ้ืนท่ีปริมณฑล เช่น ปทุมธานี นนทบุรี ท าให้
เข้าถึงและรับรู้ถึงกลุ่มผู ้ท าศัลยกรรมได้กว้างข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถเพ่ิมรายได้และลูกค้าใหม่แก่
ผูป้ระกอบการได ้

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการสัมภาษณ์
ควบคู่กบัแบบสอบถามไปดว้ย  
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บทคดัย่อ 
จากการวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการและศึกษาเคร่ืองมือในการ

ประเมินคุณภาพการบริการด้านสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน พบว่า จากกลุ่มตวัอย่าง 

200 คน  มีปัจจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการประกอบไปดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความ

เช่ือถือได ้ดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ ดา้นความเขา้ใจและการรับรู้ความตอ้งการของลกูคา้ ซ่ึงผลการศึกษา

ทั้ง 5 ดา้นในภาพรวมอยู่ในระดบัสูงมาก โดยผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัคุณภาพการบริการในทุกดา้น 

และจากการศึกษาเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพการบริการสามารถจ าแนกคุณภาพการบริการออกเป็น 6 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ 1.Performance 2.Accuracy 3.Customer Focus 4.Services 5.Facility และ 6.Image 

ค าส าคัญ: วิเคราะห์องค์ประกอบ คณุภาพการบริการ สินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสิน ส านักพหลโยธิน 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the opinions of the user.andLearn to assess the qualityof 

service housing loanGovernment savings bank branchoffices of Phaholyothinfound that sample group of 200 
people in the study of factors affecting the quality of service.5The first is on the side of the concrete andreliable. 
The response of the confidence on the understanding and awareness ofthe needs of the client, which results in the 
study5Onthe whole, in the very high-level, most of the guests, the importance and thequality of service in all 
aspects of the study and from the assessment of thequality of service quality of service can be classified into 6 
groups: a.1. Performance2.Accuracy 3.Customer Focus 4.Services 5.Facility6.Image 

Keywords: Factor analysis,service quality,housing loan,Governmentsavings bank,Phaholyothin branch 
 

นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: pangy90@hotmail.com 
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1742  
 

 

1. บทน า 
  
ปัจจุบันเกิดการปรับเปล่ียนบริบททางเศรษฐกิจสังคมในประเทศไทยอย่างมาก ซ่ึงส่งผลส าคญัต่อแนวทางการ
ท างานของธนาคารออมสิน โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของธนาคารพาณิชยใ์หม่ๆ เม่ือการแข่งขนัจากธนาคารพาณิชยท์วี
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือธนาคารเหล่าน้ีไดรั้บอนุญาตให้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้
หลากหลาย ไม่จ ากดัอยู่เฉพาะการฝากเงิน ถอนเงิน หรือปล่อยกูเ้ท่านั้น อีกทั้งธนาคารพาณิชยเ์หล่าน้ียงัขยายสาขา
ออกไปทุกพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ แมแ้ต่ในเมืองเล็กๆ ก็ไม่ไดมี้แต่ธนาคารออมสินอีกต่อไป ดว้ยความหลากหลายทาง
ธุรกรรมตลอดจนเครือข่ายการใหบ้ริการท่ีกวา้งขวางของธนาคารพาณิชยท่ี์ไดพ้ฒันาข้ึนน้ีท าใหธ้นาคารออมสินตอ้ง
สูญเสียความไดเ้ปรียบในการดึงดูดลูกคา้และสูญเสียฐานลูกคา้เดิมลงเร่ือยๆ แมธ้นาคารออมสินยงัคงมีจุดแข็งและ
ความไดเ้ปรียบธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ ในเร่ืองของความมัน่คงภายใตก้ารประกนัความเส่ียงจากรัฐบาลหรือท่ีเรียกกนั
วา่“รัฐบาลเป็นประกนั” หากแต่จุดแขง็น้ีดูจะไม่สามารถยึดถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในสายตาของผูใ้ชบ้ริการไดอี้กต่อไป 
เน่ืองจากการพฒันาภาพลกัษณ์ในเร่ืองของความมัน่คงทางการเงิน ตลอดจนการด าเนินงานท่ีมีความโปร่งใสและ
เปิดเผยต่อสาธารณะมากข้ึนของธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ ไดท้ าให้ภาพลกัษณ์ในเร่ืองของความมัน่คงของธนาคาร
เหล่าน้ีมีเพ่ิมสูงข้ึนจนสามารถเทียบเท่าไดก้บัความมัน่คงของธนาคารออมสิน ดงัตารางเปรียบเทียบขอ้มลู ต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบอนัดบัผลงาน ของธนาคารออมสินกบัธนาคารอ่ืน 
 

 
 
ท่ีมา : ฝ่ายกลยทุธ์ ธนาคารออมสิน 
  
    จากขอ้มลูสถิติ พบว่า ธนาคารออมสินยงัคงเป็นรองอยูข่องสินเช่ือและสินทรัพยท่ี์ธนาคารมี เพ่ือเทียบกบัธนาคาร
อ่ืน โดยธนาคารออมสินอยู่ในอนัดบัท่ี 4 ซ่ึงจากขอ้มูลเปรียบเทียบในตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้่าเงินฝากของธนาคาร
ออมสินนั้นอยูใ่นอบัดบั 1 ท าใหม้องเห็นถึงความสามารถดา้นเงินทุนในการปล่อยสินเช่ือ ถา้ตอ้งการท่ีจะเป็นอบัดบั 
1 ในดา้นสินเช่ือนั้น ส่ิงแรกท่ีตอ้งปรับปรุงนั้นคงจะเป็นเร่ืองของการบริการ เพราะธนาคารถือว่าเป็นธุรกิจบริการ
ประเภทหน่ึง ดงันั้นการจะเขา้ถึงใจลูกคา้ไดน้ั้นตอ้งพฒันาคุณภาพการบริการเพ่ือแข่งขนักบัธนาคารอ่ืนไดอ้ย่าง
ย ัง่ยืน 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาสา

นกัพหลโยธิน 
2. เพ่ือศึกษาเคร่ืองมือการประเมินคุณภาพการบริการด้านสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาสานัก

พหลโยธิน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงคุณภาพการบริการเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆของ

ธนาคารออมสินสาขาสานกัพหลโยธินใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

2. ทราบถึงองคป์ระกอบย่อยของคุณภาพการบริการสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาสานกัพหลโยธินเพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการดา้นองค์ประกอบย่อยของคุณภาพการบริการต่างๆในการบริการลูกค้า
เพ่ือใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
ในการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์องคป์ระกอบของคุณภาพการบริการดา้นสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขา

สานกัพหลโยธินผูวิ้จยัไดร้วบรวมแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไวด้งัต่อไปน้ี 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัตลาดธุรกิจบริการ 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 

2.4ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการ 

Parasuramanและคณะ (1985, 1988) ไดก้ล่าวว่าคุณภาพการบริการนั้นข้ึนอยู่กบัความคาดหวงัและการรับรู้
ของผูใ้ช้บริการท่ีไดรั้บบริการจริงโดยความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการนั้นเกิดจากคาพูดปากต่อปากรวมถึงความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเองส่วนการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการนั้นเกิดจากประสบการณ์ของผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บบริการจริง
นัน่เองถา้การรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการสูงกวา่หรือเทียบเท่าความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการถือไดว้า่การบริการนั้นมีคุณภาพ 
แนวทางที่ผู้บริโภคใช้ประเมนิคุณภาพการบริการ 

Parasuramanและคณะ  (1988:23) ได้พัฒนาเค ร่ืองมือในการประเมิน คุณภาพการบ ริการท่ี เรียกว่า 
SERVQUAL และไดร้วมมิติต่างๆใหรั้ดกมุข้ึนและกาหนดลกัษณะของคุณภาพการบริการไว ้5 ประการดงัน้ี 
1. บริการท่ีเป็นรูปธรรมคือส่ิงอานวยความสะดวกทางกายภาพท่ีสามารถจบัตอ้งไดเ้ช่นสถานท่ีให้บริการมีความ
สะดวกสบายและเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการมีความสวยงามทนัสมยัเป็นตน้ 
2. ความน่าเช่ือถือคือความสามารถในการปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการทาให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกไวว้างใจไดมี้ความ
ถกูตอ้งเท่ียงตรง 
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3. การตอบสนองลูกคา้คือผูใ้หบ้ริการมีความพร้อมและมีความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ได ้
4. การให้ความมัน่ใจคือพนกังานท่ีให้บริการตอ้งมีความรู้มีทกัษะความสามารถมีความซ่ือสัตยแ์ละมีอธัยาศยัดีใน
การใหบ้ริการเพราะจะทาใหล้กูคา้เกิดความไวว้างใจและเกิดความเช่ือมมัน่ในการใชบ้ริการ 
5. การเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของลกูคา้ผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการโดยคานึงถึงจิตใจความตอ้งการของลกูคา้เป็นการ
ดูแลเอาใจใส่และความสนใจท่ีผูใ้หบ้ริการมีต่อลกูคา้ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัตลาดธุรกจิบริการ 

Gronroos 1990 (อา้งในธีรกิติ 2547:6) ไดก้ล่าวว่าการบริการคือกิจกรรมท่ีโดยทัว่ไปไม่อาจจบัตอ้งไดโ้ดย
ปกติมกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีการติดต่อประสานกนัระหว่างลูกค้ากับพนักงานให้บริการหรือสินค้าหรือระบบของผู ้
ใหบ้ริการซ่ึงถือเป็นการแกปั้ญหาใหก้บัลกูคา้ 

ยุพาวรรณวรรณวาณิชย์ (2548, หนา้1) ไดก้ล่าวว่าธุรกิจบริการเป็นองคก์รหรือหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือให้
บริการหรือขายบริการโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสวงหากาไรซ่ึงการใหบ้ริการหรือขายบริการอาจจะเป็นการให้หรือ
ขายโดยตรงสู่ลกูคา้หรือโดยทางออ้มหรือโดยต่อเน่ืองกไ็ด ้

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

Kotler (1997 : 105) ได้วิเคราะห์ว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยท่ีเก่ียวกับ
พฤติกรรมการซ้ือและบริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคคา
ตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหส้ามารถจดักลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
2.4ผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

อุไรวรรณจนัท์จเริญวงษ์ (2555) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการธนาคารพาณิชยใ์นอ าเภอปากเกร็ดจงัหวดั
นนทบุรีโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพการใหบ้ริการธนาคารพาณิชยแ์ละเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการ
ให้บริการธนาคารพาณิชยใ์นอ าเภอปากเกร็ดจงัหวดันนทบุรีเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัท่ีดี
มากไดแ้ก่ 1.ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2.ความเช่ือถือไวว้างใจ 3.การตอบสนองต่อลูกคา้ 4.ความเช่ือถือต่อลกูคา้ 
5.การรู้จกัและเขา้ใจลกูคา้ 

ธญัวรรณธาราศกัด์ิ (2551) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการของพนกังานธนาคารธนชาตจากดั (มหาชน) สาขา
ศรีราชาจงัหวดัชลบุรีมีวตัถุประสงคคื์อ 1.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการบริการของธนาคารธนชาตจา
กดั (มหาชน) สาขาศรีราชา 2.เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูม้ารับบริการต่อคุณภาพในการบริการของธนาคาร
ธนชาตจากดั (มหาชน) สาขาศรีราชา 3.เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะในดา้นการบริการสาหรับธนาคารธนชาตสาขาศรี
ราชา ผลการศึกษาวิจยัสรุปไดว้่าโดยภาพรวมระดบัคุณภาพการบริการดา้นความมีมารยาทอยู่ในระดบัคุณภาพการ
บริการระดบัดีดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได,้ ดา้นความน่าเช่ือถือ, ดา้นการตอบสนอง, ดา้นความสามารถ, ดา้นความ
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น่าไวว้างใจ, ดา้นการเขา้ถึงและดา้นความเขา้ใจอยู่ในระดบัคุณภาพการบริการค่อนขา้งดีและดา้นการส่ือสารอยู่ใน
ระดบัคุณภาพการบริการแย ่

นพพรสะใบนาง (2553) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาแม่โจมี้วตัถุประสงค์คือ 1.เพ่ือศึกษาถึงการให้บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) สาขาแม่โจจ้งัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาวิจยัพบว่าคุณภาพการใหบ้ริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาแม่โจจ้งัหวดัเชียงใหม่อยู่ในระดบัมาท่ีสุด 4 ดา้นจากทั้งหมด 5 ดา้นคือดา้นรูปลกัษณ์ดา้น
ความไวว้างใจดา้นการให้ความมัน่ใจและดา้นการดูแลเอาใจใส่ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการมากท่ีสุดมี 3 ดา้นจาก 7 ดา้นคือดา้นบุคลากรดา้นกระบวนการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

อจัฉรา สงวนทรัพย ์(2552) ศึกษาเร่ือง คุณภาพในการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาผกัไห่ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา โดยผลการวิจยัพบว่า คุณภาพในการใหบ้ริการของธนาคารโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด มีจ านวน 
5 ดา้น ไดแ้ก่ คุณภาพการให้บริการในดา้นการรับประกนั คุณภาพการให้บริการในดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจ 
คุณภาพการใหบ้ริการในดา้นความรวดเร็ว คุณภาพการใหบ้ริการในดา้นส่ิงท่ีสมัผสัไดแ้ละคุณภาพการใหบ้ริการใน
ดา้นการเอาใจใส่ลกูคา้เป็นรายบุคคล 

รังสิตรา สังขอ์ร่าม (2549) ไดท้ าการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง คุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด 
(มหาชน) สาขารัชโยธินตามหน่วยงานท่ีใหบ้ริการดา้นความไวว้างใจได ้ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความสามารถ 
ดา้นการเขา้ถึงบริการ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความปลอดภยั อยูใ่นระดบัสูง ส่วนดา้นความสุภาพ/ อธัยาศยัไมตรี 
ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้จริง และดา้นส่ิงท่ีสามารถสัมผสัได/้ บริการท่ีเป็นรูปธรรมอยู่ใน
ระดบัสูงท่ีสุด 

 

3. วธิีการศึกษา 
    ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชรู้ปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจ
และเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นการส ารวจแบบวดัผลคร้ังเดียว และใหผู้ต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอกแบบสอบถามเอง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผูท่ี้ใช้บริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน สาขาส านักพหลโยธิน ซ่ึงพบว่ามี
ผูใ้ชบ้ริการทั้งหมด จ านวน 41,337 คน (แหล่งขอ้มูล รายงานสรุปจ านวนบญัชีสินเช่ือ ณ วนัท่ี 1 ก.ย. 2557) กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูท่ี้ใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสิน สาขาส านักพหลโยธิน เน่ืองจากทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน จึงสามารถค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดโ้ดยใชสู้ตรของ Krejcie and Morgan (1970) ก าหนดค่า
ความเช่ือมัน่ท่ี 95% และมีระดบัความคลาดเคล่ือน  5% โดยแบ่งเน้ือหาแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ ส่วน
ท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการโดยใชเ้คร่ืองมือทาง
สถิติค่าร้อยละวดัผลในส่วนท่ี 1-2 นอกจากน้ีไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ Factor Analysis ใน
การวิเคราะห์องคป์ระกอบ และตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัในกลุ่มตวัแปรทั้งหมด เพ่ือลดจ านวนตวัแปรท่ีมี
องคป์ระกอบร่วมกนัใหอ้ยูใ่น Factor ใหม่ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีอายุ
ระหว่าง 25-30ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 สถานภาพโสด จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ส่วนใหญ่มี
อาชีพเป็นรัฐวิสาหกิจ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 15,001-25,000 บาท จ านวน 78 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.0 ระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 
 
พฤตกิรรมการใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธนาคารออมสิน สาขาส านัก
พหลโยธิน มากท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ีย จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 ประเภทสินเช่ือท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่ 
คือ คอนโด จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ระยะเวลาการเป็นลกูคา้อยูท่ี่ 3-5ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 
ส่วนช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการเป็นประจ านั้น อยู่ในช่วงเวลาระหวา่ง 8.30-10.0 น. จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 
และช่วงเวลา 10.01-12.00 น. จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 วงเงินท่ีได้รับส่วนใหญ่ จ านวน 1,000,0001-
2,000,000 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 วิธีการช าระสินเช่ือเคหะจะช าระดว้ยตนเอง จ านวน 121 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.5 และต่อเดือนส่วนมากจะช าระสินเช่ือเคหะเดือนละ 1 คร้ัง จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 
การวเิคราะห์องค์ประกอบ คุณภาพการบริการ 
    ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการบริการ โดยแบ่งกลุ่มค าถามออกเป็น 5 ดา้น 1.ดา้นความเป็นรูปธรรม

ของการบริการ 2.ด้านความเช่ือถือได้ 3.ดา้นการตอบสนอง 4.ดา้นความมัน่ใจ 5.ดา้นการเขา้ใจและรับรู้ความ

ตอ้งการของลกูคา้ เพือ่จัดกลุ่มปัจจัยการประเมินขึน้มาใหม่ ด้วยวธีิ Factor Analysis 

Component Total % of Variance Cumulative % 

1 10.953 33.192 33.192 

2 2.696 8.171 41.363 

3 2.229 6.756 48.118 

4 1.571 4.762 52.880 

5 1.298 3.935 56.815 

6 1.223 3.707 60.521** 
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Component Total % of Variance Cumulative % 

7 1.109* 3.360 63.881 

8 .985 2.985 66.866 

9 .800 2.425 69.290 

10 .762 2.308 71.598 

*ค่าความแปรปรวนมีค่ามากกวา่ 1 
**Cumulative อยา่งนอ้ย 60% 
 
จากตาราง จ านวนองคป์ระกอบยอ่ย (Factor) ท่ีเหมาะสม เม่ือ 

1. จากค่า Latent Root Criterion (Eigenvalue > 1) จะไดจ้  านวนองคป์ระกอบยอ่ย (Factor) เท่ากบั 7 
2. จากค่า Cumulative Percentage of variance (>60%) จะไดจ้  านวนองคป์ระกอบยอ่ย (Factor) เท่ากบั 6 

 
ค่าความแปรปรวน (Variance) ท่ีใช้ในการแยก Factor Analysis ด้วยเกณฑ์ Latent Root Criterion 

(Eigenvalue > 1) จะได้จ  านวนองค์ประกอบย่อยเท่ากับ 7 Factor ท่ีมีค่ารวม 1.053 และเม่ือพิจารณาด้วย
เกณฑ์ Cumulative Percentage of Variance โดย Factor ทั้งหมดท่ีน ามาใชร่้วมกนัจะตอ้งอธิบายไดอ้ยา่งนอ้ย 
60% ของความแปรปรวนของตัวแปรทั้ งหมด จะได้จ  านวนองค์ประกอบย่อย เท่ากับ  6 Factor ท่ีมีค่า 
Cumulative เท่ ากับ 60.521% โดยพิจารณาร่วมกับScree Plot จากกราฟท่ี  4.1 ท่ีสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตวัแปรทั้งหมดจะไดจ้  านวนองคป์ระกอบยอ่ยเท่ากบั 5 Factor ดงันั้นผูว้จิยัจึงพิจารณาวา่ควรมี 
6 Factor ดงัน้ี 
     องคป์ระกอบท่ี 1 Performance 
     องคป์ระกอบท่ี 2 Accuracy 
     องคป์ระกอบท่ี 3 Customer Focus 
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     องคป์ระกอบท่ี 4 Services 
     องคป์ระกอบท่ี 5 Facility 
     องคป์ระกอบท่ี 6 Image 
 
อภิปรายผล 
     เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สุรางคนา ภัทรเมฆินทร์ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การศึกษา SERVQUAL Model กับ
คุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย ์กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความส าคญัของคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคาร
ทั้ง 5 ดา้น ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุไรวรรณ จนัทเ์จริญวงษ ์(2555)      
    โดยผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัระดบัคุณภาพการบริการของธนาคารในทุกดา้น เน่ืองจากผูม้าใช้
บริการท่ีมาท าธุรกรรมทางการเงินกบัทางธนาคาร ต่างก็มีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของตนได้ อาทิเช่น ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการให้บริการ 
ขั้นตอนการบริการท่ีมีมาตรฐานไม่ซ ้ าซอ้น พนกังานมีความกระตือรือร้นเตม็ใจในการใหบ้ริการ เป็นตน้ ดงัค ากล่าว
ของ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2546:51-57) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะว่า ความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ เป็นส่ิงแรกท่ีผูม้าใชบ้ริการสามารถสมัผสัไดก่้อนเป็นอนัดบัแรก 
    ดา้นความเช่ือถือได ้ประเด็นผูม้าใชบ้ริการมีความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ พนกังานมีความซ่ือสตัยสุ์จริต เช่น ไม่
รับสินบน ไม่ขอส่ิงตอบแทน เป็นต้น รองลงมา คือ ความน่าเช่ือถือของพนักงานท่ีให้บริการ และพนักงานให้
ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง ส่วนประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ มีจ านวน
พนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ 
    ดา้นการตอบสนอง ประเดน็ท่ีผูม้าใชบ้ริการมีความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ พนักงานมีมนุษยส์มัพนัธ์ดี อธัยาศยัดี 
รองลงมา คือ พนกังานมีความเต็มใจในการใหบ้ริการ และพนกังานมีการประชาสัมพนัธ์เพ่ือใหท่้านกลบัมาใชง้าน
อีก ส่วนประเดน็ท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ พนกังานมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
    ดา้นความมัน่ใจ พบวา่ ประเด็นท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภยั
ท่ีวางใจได ้รองลงมา คือ พนกังานมีความรู้ ความสามารถ ในงานท่ีใหบ้ริการอยู่ และระบบขั้นตอนในการใหบ้ริการ
มีความเป็นมาตรฐาน ประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ ความสามารถของพนกังานใน
การตอบขอ้สงสยั 
    ดา้นการเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของลกูคา้ ประเด็นท่ีผูม้าใชบ้ริการมีความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ พนกังาน
ให้เกียรติลูกคา้เห็นว่าลูกคา้คือคนส าคญั รองลงมา พนกังานมีความเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอย่างดี และธนาคารค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นส าคญั ส่วนประเด็นท่ีผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด คือ ไดรั้บการแจง้
ขอ้มลูข่าวสารหรือแนะน าผลิตภณัฑใ์หม่ของธนาคาร 
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    จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ คุณภาพการบริการสินเช่ือธนาคารออมสิน สาขาสานักพหลโยธิน ” โดยการ
จ าแนกในแต่ละขอ้ท่ีสร้างองคป์ระกอบนั้นมีค่า Loading ไม่ต ่ากว่า 0.48 นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์ค่า Cumulative 
Percentage of variance (>60%) จะได้จ านวนองค์ประกอบย่อย (Factor) เท่ากับ 6 ดังนั้นผูศึ้กษาสามารถจ าแนก
องคป์ระกอบของคุณภาพการบริการในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้ั้งหมด 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
     องคป์ระกอบท่ี 1 Performance เป็นการแสดงถึงการกระท า การด าเนินงาน การปฏิบติังานต่างๆของพนกังานและ
องค์กร ซ่ึงในองคป์ระกอบท่ี 1 น้ี ประกอบไปดว้ย ความสามารถของพนกังานในการตอบขอ้งสงสัย หากตอ้งการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษพนกังานจะตอบสนองท่านทนัที พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ พนกังานมี
ความรู้ ความสามารถ ในงานท่ีให้บริการอยู่ พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี อธัยาศยัดี พนกังานมีความเต็มใจในการ
ให้บริการ ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีวางใจได ้พนักงานให้ค าปรึกษาและตอบปัญหาไดเ้ป็นอย่างดี 
พนกังานมีความพร้อมทนัทีท่ีท่านตอ้งการใชบ้ริการ ความสามารถของพนกังานในการแกไ้ขปัญหา 
    องค์ประกอบท่ี 2 Accuracyแสดงถึงความถูกต้อง ความเท่ียงตรง ความแม่นย  า ความละเอียดของพนักงานท่ี
ให้บริการ โดยประกอบไปดว้ย พนกังานให้บริการตรงตามท่ีธนาคารก าหนด พนกังานมีความตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ความน่าเช่ือถือของพนกังานท่ีใหบ้ริการ พนกังานใหบ้ริการลกูคา้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั พนกังานมี
ความซ่ือสัตยสุ์จริต เช่น ไม่รับสินบน ไม่ขอส่ิงตอบแทน เป็นตน้ พนกังานมีความถูกตอ้งแม่นย  าในการให้บริการ
ทุกคร้ัง 
     องค์ประกอบท่ี 3 Customer Focus เป็นการมุ่งเน้นลูกคา้ ซ่ึงในองค์ประกอบท่ี 3 น้ีประกอบไปดว้ย ธนาคาร
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั พนกังานให้เกียรติลูกคา้ถือว่าลูกคา้คือคนส าคญั พนกังานมีความสนใจและ
ใส่ใจในการแกไ้ขปัญหาใหท่้าน พนกังานมีความเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี พนกังานใหค้ าอธิบายชดัเจน เขา้ใจง่าย 
    ซ่ึงประกอบไปดว้ย มีจ านวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ จ านวนท่ีจอดรถเพียงพอกบัจ านวนลกูคา้ท่ีมาใช้
บริการ พนกังานมีการประชาสัมพนัธ์ใหท่้านกลบัมาใชง้านอีก พนกังานมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ พนกังาน
ไม่ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ในขณะปฏิบติังาน 

    องคป์ระกอบท่ี 5 Facility เร่ืองของสถานท่ี ความสะดวก รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผูม้าใชบ้ริการ 
ประกอบไปดว้ย การตกแต่งภายใน เคานเตอร์ไฟ เฟอร์นิเจอร์ มีความสวยงาม มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใชง้านดู
ทนัสมยัและอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ท าเลท่ีตั้งมีความสะดวกสบายในการเดินทาง สถานท่ีใหบ้ริการ 
กวา้งขวาง สะดวก สบาย 

    องคป์ระกอบท่ี 6 Image ประกอบไปดว้ย ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนกังาน สถานท่ีใหบ้ริการมีความ
สะดวก จ านวนเกา้อ้ี/ท่ีนัง่รับรอง เหมาะสมเพียงพอส าหรับลกูคา้ 

  

5.  สรุปผลการศึกษา 
     การศึกษาการวิเคราะห์องคป์ระกอบ คุณภาพการบริการสินเช่ือธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน มีปัจจยัท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นการ
ตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ ดา้นความเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของลกูคา้ ซ่ึงผลการศึกษาทั้ง 5 ดา้น ในภาพรวม
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อยู่ในระดบัเหน้ดว้ยมาก โดยผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัระดบัคุณภาพการบริการของธนาคารในทุก
ดา้น เน่ืองจากธุรกิจธนาคาร เป็นธุรกิจการบริการทางดา้นการเงินท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงมากในปัจจุบนั ทั้ง
ธนาคารดว้ยกนัเอง และสถาบนัการเงินต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัผลกัดนัใหธ้นาคารจ าเป็นตอ้งพฒันาทรัพยากรขององคก์รท่ี
มีอยู ่ไดแ้ก่ บุคลากร วิธีการปฏิบติังาน เทคโนโลยี และผลิตภณัฑต่์างๆ ใหท้นัเหตุการณ์อยูเ่สมอ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

    1.ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ใหค้วามส าคญัดา้นสถานท่ีให้บริการมีความสะอาด เป็นส่ิงท่ีผูม้า

ใชบ้ริการใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก ธนาคารจึงควรรักษาความสะอาดของพื้นท่ีท่ีใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 

เพราะเป็นส่ิงแรกท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัไดเ้ม่ือมาใชบ้ริการ แต่ส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการมีระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ 

จ านวนท่ีจอดรถเพียงพอส าหรับลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีธนาคารตอ้งปรับปรุงแกไ้ข เพราะถา้มีพื้นท่ีจอดรถส าหรับ

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไม่เพียงพอ อาจท าใหเ้สียโอกาสการการไดลู้กคา้และสร้างรายไดเ้พิ่มใหแ้ก่องคก์รได ้

    2.ดา้นความเช่ือถือได ้ความซ่ือสัตยสุ์จริตนั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูม้าใชบ้ริการ

ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นธนาคารควรมีการปลูกฝังค่านิยมให้แก่พนกังานอยูเ่สมอ ควรมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัและ

บทลงโทษท่ีรุนแรงแก่พนกังานท่ีรับสินบน จะไดไ้ม่มีใครเอาเยีย่งอยา่ง ส่วนส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความเห็นดว้ย

น้อยท่ีสุด คือ จ านวนพนักงานเพียงพอในการให้บริการ นั่นแสดงให้เห็นว่า ธนาคารมีการบริหารด้าน

ทรัพยากรบุคคลไม่ดีพอ ควรมีการตรวจสอบส่วนงานท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้จ  านวนพนักงาน และเพิ่ม

อตัราก าลงัใหแ้ก่ส่วนงานนั้นๆ 

    3.ดา้นการตอบสนอง ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการในการตอบสนองกลบัจากพนกังาน คือ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ยิม้

แยม้ แจ่มใส อารมณ์ดี ใจเยน็ และมีความเต็มใจในการให้บริการ แต่ส่ิงท่ีผูม้าใชบ้ริการมีระดบัเห็นดว้ยนอ้ย

ท่ีสุด คือ พนกังานมีความรวดเร็วในการให้บริการ แสดงให้เห็นวา่ การบริการท่ีล่าช้าและขาดความรวดเร็ว

อาจท าให้ผูม้าใชบ้ริการเกิดความไม่พึงพอใจได ้และไม่อยากกลบัมาใชบ้ริการกบัธนาคารอีก ธนาคารจึงควร

ปรับปรุงในดา้นน้ีเป็นอยา่งมาก  

    4.ด้านความมัน่ใจ ธนาคารควรรักษามาตรฐานของระบบรักษาความปลอดภยัให้มีมาตรฐานท่ีดีและ

ปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน เพื่อสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการ แต่ส่วนดา้นความสามารถของพนกังานในการ

ตอบขอ้สงสัยนั้น ผูม้าใชบ้ริการมีระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด เป็นส่ิงท่ีธนาคารตอ้งเร่งฝึกอบรม ทดสอบความรู้

ของพนกังานท่ีให้บริการลูกคา้อยา่งเร่งด่วน เพราะการท่ีพนกังานไม่สามารถตอบขอ้สงสัยต่างๆให้แก่ผูม้าใช้

บริการไดน้ั้น เป็นการลดความมัน่ใจของผูม้าใช้บริการและส่งผลให้ผูม้าใช้บริการไม่มีความมัน่ใจท่ีจะใช้

บริการกบัธนาคารได ้
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    5.ดา้นการเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ชอบท่ีจะไดรั้บความส าคญั ความ

เอาใจใส่จากเจา้หน้าท่ีพนกังาน ตอ้งการให้พนักงานบริการตนอย่างเต็มท่ี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นหน้าท่ีท่ีส าคญั

ของพนักงานทุกคนในองค์กรท่ีจะตอ้งมีใจรักในการบริการและให้บริการลูกคา้ดว้ยความเต็มใจ จนท าให้

ลูกคา้เกิดความประทบัใจและแนะน าบอกต่อไปใหบุ้คคลอ่ืนมาใช ้

 ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาคุณภาพการให้บริการดา้นสินเช่ือประเภทอ่ืนๆ ของธนาคารออมสิน สาขาส านัก
พหลโยธิน เพ่ิมเติม เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปปรับปรุงคุณภาพการบริการดา้นสินเช่ือโดยรวมทุกประเภท 

2.การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ทศันคติ หรือแรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
เพ่ือน าผลวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด ใหมี้ความเหมาะสมต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัการตดัสินใจใช้บริการศูนย์ทันตกรรม 
The Relationship between Service Quality and Customer’s Decision to Select Dental Center 

นภาภรณ์ ก ายา1 และธนธร วชิรขจร2 
Napaporn Kamya and Thanathorn Vajirakachorn 

 
บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัการตดัสินใจใช้
บริการศูนยท์นัตกรรม เป็นการส ารวจคุณภาพของการบริการ 5 ดา้นจาก SERVQUAL ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ 
ดา้นการสร้างความมัน่ใจแก่ผูม้ารับบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้น
การตอบสนองต่อความตอ้งการบริการ โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 
ราย วิเคราะขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 64.8 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี  โดยตดัสินใจใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรมจากปัจจยัดา้นความปลอดภยัในการเขา้รับบริการและมี
ราคาเหมาะสมท่ีสุด นอกจากน้ี ยงัพบว่า ความสัมพนัธ์ของคุณภาพการบริการกบัการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยท์นัตก
รรม มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, SERVQUAL, ศูนย์ทันตกรรม 

Abstract 
 This research intended to study the relationship between service quality and customer’s decision to 
select dental center. It investigated the service quality using five dimension of SERVQUAL, which are reliability, 
assurance, tangibles, empathy and responsiveness. Questionnaires were distributed to 400 samples in Bangkok 
area. Data were analyzed using descriptive statistics (namely frequency, percentage, mean, and standard 
deviation) and multiple regression. Results indicated that most of the respondent were females, their ages were 
between 30-39 years old. The factors affecting their decision to select dental center were safety of the service and 
reasonable price. In addition, results showed that service quality and customer’s decision to select dental center 
were significantly related at 0.05 level.  
Keywords: Service quality, SERVQUAL, Dental Center 
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บทน า 

 
ในปัจจุบันศูนย์ทันตกรรมให้ความส าคัญในการบริการทางทันตกรรม ทั้ งในด้านของบุคลากรทาง

การแพทย ์ดา้นการออกแบบบรรยากาศภายในศูนยท์นัตกรรมให้มีความผ่อนคลายมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสร้าง
จุดเด่นใหเ้กิดความแตกต่างจากศูนยท์นัตกรรมอ่ืนๆ รวมถึงการสร้างศูนยท์นัตกรรมใหมี้ขนาดใหญ่ ใชเ้ทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั การรักษาท่ีครบวงจรและมีมาตรฐานคุณภาพการรักษา ท่ีเป็นท่ียอมรับในกลุ่มผูรั้บบริการ เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการรองรับและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ธุรกิจทนัตกรรมมีการแข่งขนักนัมากข้ึน 
เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผูรั้บบริการท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากผูรั้บบริการมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไป เป็นผลให้
ธุรกิจทนัตกรรมตอ้งมีการพฒันาในดา้นต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการให้มากข้ึน จึงเป็นท่ีมา
ของการศึกษา เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรม เพ่ือน าผล
การศึกษาท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในธุรกิจทนัตกรรม ใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัมากยิ่งข้ึน จากขอ้มลูดงักล่าว
ข้างต้น ท าให้ผูศึ้กษาพบปัญหาท่ีส าคัญของศูนย์ทันตกรรมคือ  ลูกค้าท่ีจะมารับการบริการทางทันตกรรมให้
ความส าคญัในการบริการดา้นใดบา้ง และการบริการมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของศูนยท์นัตก
รรมท่ีอยูใ่นปัจจุบนัหรือไม่ 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ท าใหศู้นยท์นัตกรรมตอ้งมีการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือท าให้ศูนยท์นัตก
รรมนั้นๆ สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูศึ้กษาจึงไดน้ าเอาแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการ
บริการมาศึกษา เพ่ือให้เกิดความไดเ้ปรียบในการเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะมาใช้บริการทางทนัตกรรม 
ประกอบกบัผูศึ้กษาเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานอยูใ่นศูนยท์นัตกรรมแห่งหน่ึง และมีความประสงคท่ี์จะท าใหศู้นยท์นัตกรรม
แห่งน้ี เป็นศูนยท์นัตกรรมท่ีมีลูกคา้มาใชบ้ริการจ านวนมากข้ึน จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งคุณภาพการบริการกบัการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรม เพ่ือน าขอ้มูลท่ีคน้พบและขอ้มลูท่ีส าคญัมาเป็น
แนวทางในการพฒันาต่อยอดกลยทุธ์ทางการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการในดา้น ความเช่ือมัน่ในการให้บริการ การสร้างความมัน่ใจแก่ผูม้ารับ
บริการ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ การดูแลเอาใจใส่ การตอบสนองต่อความตอ้งการ  

2. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรม 
3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการกบัการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรม  
 

ขอบเขตการศึกษา 
ผูศึ้กษาวิจยัโดยใชวิ้ธีการส ารวจจากแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนและไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาวิจยัไวด้งัน้ี 
1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีสุ่มจากประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
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2. ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิจยัน้ี ประกอบดว้ย 

ตวัแปรตน้ ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ 5 ดา้นไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ (Reliability) การสร้าง

ความมั่นใจแก่ผู ้มารับบริการ (Assurance) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  (Tangibles) การดูแลเอาใจใส 

(Empathy) การตอบสนองต่อความตอ้งการบริการ (Responsiveness) 

ตวัแปรตาม การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรม 

 3. ผูศึ้กษาวิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน เน่ืองจากเป็นเขตเศรษฐกิจ

ท่ีส าคญัของกรุงเทพมหานคร การเลือกเขตท่ีศึกษาเลือกโดยใช้วิธีการจบัฉลากจากทั้งหมด 21 เขต ได ้4 เขตท่ีจะ

ศึกษาไดแ้ก่ เขตปทุมวนั เขตสาทร เขตพญาไท เขตจตุจกัร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผูศึ้กษาไดท้ราบถึงคุณภาพของการบริการ ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชนใ์นการใหบ้ริการแก่ผูท่ี้มา

รับบริการอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ผูศึ้กษาไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรม 

ท าใหส้ามารถน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชนใ์นการปรับปรุงและพฒันาการบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

มากข้ึน 

3 .ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถน าไปเป็นแนวทางใหก้บัศูนยท์นัตกรรมในการปรับปรุงกล

ยทุธ์ต่างๆ ของศูนยท์นัตกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ส่วนประสมการคา้ปลีก (Retail mix) ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ (1) ท าเลท่ีตั้ง (Location) (2) ความ

หลากหลายของประเภทสินค้า (Merchandise) (3) นโยบายราคา (Pricing Policy) (4) ส่วนประสมการส่ือสาร

ทางการตลาด (Communication Mix) (5) การออกแบบและการจดัวางสินคา้ (Store Design and Display) และส่วนท่ี

ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาในคร้ังน้ีคือ (6) การบริการลูกคา้ (Customer Services) (Michael Levy and Barton Weitz, 

2007) 
Parasuraman, Zeithaml และ Berry ปี ค.ศ.1988 ซ่ึงไดพ้ฒันาขั้นตอนการประเมินคุณภาพบริการใหเ้กิดความ

พึงพอใจ โดยสร้างเคร่ืองมือวดัคุณภาพบริการจ าแนกได ้5 ลกัษณะเพ่ือง่ายแก่การจดจ าท่ีเรียก “SERVQUAL” หรือ 

“RATER” ซ่ึงสามารถทดสอบไดด้งัน้ี 

1. ความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ (Reliability) หมายถึง ค าสัญญาท่ีใหใ้นการบริการสามารถเช่ือถือไดแ้ละ

มีความถูกตอ้งแม่นย  าการให้บริการตรงกบัท่ีก าหนดไว ้เช่นการอุดฟันตอ้งตรงกบัต าแหน่งท่ีผุ การวินิจฉัยโรคท่ี
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ถกูตอ้ง การใหย้าผูป่้วยอยา่งถกูตอ้ง การบนัทึกการรักษาถูกตอ้งตรงผูป่้วย เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการช่วย

แกปั้ญหา การรายงานผลการปฎิบติัมีความถูกตอ้ง ทนัเวลาท่ีก าหนด ถา้คนไขมี้ปัญหาในการรับบริการเจา้หนา้ท่ี

สามารถช่วยเหลือไดอ้ย่างรวดเร็วเช่นการใหค้ าแนะน าหลงัการรักษา การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การอธิบายขั้นตอน

การรักษาให้คนไขท้ราบ เป็นตน้ เป็นการท าให้ผูรั้บบริการเกิดความเช่ือถือในการให้บริการนั้น หน่วยงานควรมี

มาตรฐานในการปฎิบติังานเพ่ือให้เกิดผลดีต่อผูม้ารับบริการ และลดความผิดพลาดให้ไดน้อ้ยท่ีสุด รวมทั้งใชเ้ป็น

พ้ืนฐานในการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ดงันั้นความน่าเช่ือถือในการ

ใหบ้ริการจึงหมายถึง การใหบ้ริการแก่ผูม้ารับบริการไดอ้ย่างตรงตามท่ีไดน้ดัหมาย เป็นไปตามมาตรฐานหรือสญัญา

ท่ีใหไ้ว ้รวมถึงการอธิบายขั้นตอนการรักษาและการประเมินอาการเบ้ืองตน้ไดถ้กูตอ้ง แม่นย  า 

2. การสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูม้ารับบริการ(Assurance) หมายถึง บุคลากรมีความรู้และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี

สามารถท าให้ผูใ้ชบ้ริการเช่ือใจและมัน่ใจในบริการท่ีไดรั้บ ศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล (2554) กล่าวว่าการสร้างความ

มัน่ใจในการบริการ พนกังานใหบ้ริการดว้ยความยิ้มแยม้แจ่มใส มีการตอ้นรับท่ีดี เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความสามารถ

และช านาญงาน การสนองปัญหาของผูใ้ชบ้ริการ การสร้างความรู้สึกใหเ้กิดความมัน่ใจในความปลอดภยัของตนเอง 

เกิดความเช่ือถือมัน่ใจในตวัผูใ้หบ้ริการทั้งในดา้นการบริการ ความรู้ความสามารถของผูใ้หบ้ริการ  

3. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพเป็นภาพลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรม

สมัผสัได ้มีความส าคญัต่อความรู้สึกของผูรั้บริการ เป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการสมัผสัไดช้ดัเจนทั้งความรู้สึกและการสมัผสั 

รวมถึงความสะดวกสบายท่ีสามารถสัมผสัไดเ้ช่น เคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั มีหอ้งเอก็เรย ์และเคร่ืองมืออ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นต่อการใหบ้ริการเช่นเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั เคร่ืองวดัความดนั ท่ีมีความพร้อมใชง้านและเท่ียงตรง บุคลากรท่ีมี

บุคลิกภาพท่ีดี สะอาด มีการส ารวมทั้งท่าทาง  

4. การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ท่ีผูใ้หบ้ริการมีต่อผูใ้ชบ้ริการ การเอาใจ

ใส่รับฟังปัญหา ความคิดเห็น มีการให้บริการเป็นรายบุคคล การจดจ าผูรั้บบริการเป็นประจ าได ้มีการให้บริการ

ตลอด 24ชัว่โมง เขา้ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล การใหค้วามส าคญัต่อผูรั้บบริการ  

5. การตอบสนองต่อการบริการ (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการในทนัที เช่นการบริการเร่ืองการ

นดัหมาย การรับโทรศพัท์ทนัทีท่ีมีสัญญาณ การแกปั้ญหาให้ผูรั้บบริการอย่างรวดเร็ว การให้บริการหรือให้ความ

สนใจทนัทีท่ีผูรั้บบริการมาถึง ยินดีต่อการตอบขอ้สงสยัในทนัที เคารพความเป็นบุคคลของผูรั้บบริการ 

 

วธิีการศึกษา 
 

การวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรม ผูศึ้กษาจะ

ด าเนินการตามระเบียบวิธีการวิจยั ดงัน้ี 
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1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานครทั้งหมด  17,980,000 คน (สารประชากร มหาวิทยาลยัมหิดล ปี 2557) 

กลุ่มตวัอย่างของการศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ

ศูนยท์ันตกรรม ผูศึ้กษาใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัแบบง่าย (Simple Sampling random) ซ่ึงการก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งนั้น ผูศึ้กษาจะใชสู้ตรการค านวณกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane )1964 คือ 400 ราย 
 

 2. เคร่ืองมอืในการเกบ็ข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามตามเน้ือหาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการ

บริการกบัการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรม ซ่ึงแบบสอบถามจะมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 สถานภาพของปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้
ส่วนท่ี 2  คุณภาพการบริการประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรม 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัการตดัสินใจใช้บริการ

ศูนยท์นัตกรรมเพ่ิมเติม  
 
3.ตวัวดัผล 

การตดัสินใจใชบ้ริการโดยแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 จะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดบั ตามวิธีไลเคิร์ท (Likert scale) ซ่ึงมีเกณฑใ์หค้ะแนนคือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง 

เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 
4.การเกบ็ข้อมูล 

การเกบ็ขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะด าเนินการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการศูนยท์นัตก

รรม โดยก่อนท่ีผูศึ้กจะท าการแจกแบบสอบถาม ผูศึ้กษาจะท าการช้ีแจงใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดท้ราบถึง

วตัถุประสงคข์องการศึกษาแก่ผูต้อบแบบสอบถาม และในขั้นตอนของการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี จะ

เกบ็ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอ้มลูท่ีผูศึ้กษาจะไดรั้บจากการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

จ านวน 400 ราย 
 
5.การรวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มลูและสรุปผลการศึกษาของการศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการ

กบัการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรม ผูศึ้กษาจะแบ่งเน้ือหาต่างๆ ออกเป็นองค์ประกอบ 2   ส่วนคือ สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใช้

ในการทดสอบสมมติฐาน (Referential Statistics) ประกอบด้วย ค่าสถิติการวิเคราะห์การถดถอย  (Regression 
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Analysis) เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรหรือคุณลกัษณะของขอ้มูล 2 ประเภท และจะน าผลของ

ความสมัพนัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์น้ีไปใชพ้ยากรณ์ค่าตวัแปรหรือคุณลกัษณะของขอ้มลูได ้

 2. การสรุปผลการศึกษา ผูว้ิจยัจะท าการสรุปผลการศึกษาตามระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
  
 ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 อายุระหว่าง 30-39 ปี 115 คน ร้อยละ28.8 มีสถานภาพ
โสด 261 คน ร้อยละ 65.3 จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 256 คน ร้อยละ 64 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั 108 คน 
ร้อยละ 27 และมีรายไดต่้อเดือน 55,001 บาทข้ึนไป 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ใชบ้ริการท่ีคลีนิกทนัตกรรม 203 คน ร้อย
ละ 51.3 x  

ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.13) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 0.42) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ศูนยท์นัตกรรมมีการแสดงมาตรฐานการรักษาใหท่้าน
เห็นชดัเจน เช่น มีการติดตราสัญลกัษณ์ หรือประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x   = 4.44) 
รองลงมาคือ ศูนยท์นัตกรรมใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการบริการตรงตามเวลานดัหมาย ( x   = 4.33) ต่อมาคือ ศูนยท์นั
ตกรรมท่ีท่านใชบ้ริการมีช่ือเสียง ( x   = 4.21) ศูนยท์นัตกรรมมีทนัตแพทยส์ าหรับใหบ้ริการตรวจ-รักษาตรงกบัอาการ
หรือความตอ้งการของท่าน ( x   = 4.15) ทนัตแพทยป์ระเมินอาการเบ้ืองตน้ของท่านอย่างถูกตอ้งตั้งแต่คร้ังแรก ( x   = 
4.08) ศูนยท์นัตกรรมมีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั เพ่ือใชป้ระกอบการวินิจฉยัโรคไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และแม่นย  า ( x   = 4.07) บุคลากรทางการแพทยอ์ธิบายขั้นตอนการรับบริการแก่ท่านก่อนเขา้รับบริการ ( x   = 4.01) ท่าน
ได้รับการรักษาท่ีถูกต้องตามหลกัมาตรฐาน ( x   = 3.97) รองมาตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 
มาตรฐานต่างๆท่ีศูนยท์นัตกรรมไดรั้บ เช่น JCI, ISO ท าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ ( x   = 3.95) 

ด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผูม้ารับบริการโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.10) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 0.51) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ศูนยท์นัตกรรมแสดงความรับผิดชอบในการ
ใหบ้ริการหากเกิดขอ้ผิดพลาดโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x   = 4.26) รองลงมาคือ ท่านสามารถติดต่อรับค าปรึกษาจาก
บุคลากรทางการแพทยไ์ดทุ้กคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ ( x   = 4.19) ต่อมาคือ ท่านไดรั้บการตรวจจากทนัตแพทยมี์ช่ือเสียง ท า
ใหท่้านเกิดความมัน่ใจ ( x   = 4.07) การแสดงออกของบุคลากรทางการแพทยท่ี์เป็นมิตรท าใหท่้านเกิดความมัน่ใจ ( x   = 
4.05) ท่านรู้สึกมัน่ใจและปลอดภยัเม่ือเขา้มาใช้บริการท่ีศูนยท์นัตกรรม ( x   = 4.01) รองมาตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมี
คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ค าแนะน าของบุคลากรทางการแพทย ์มีความชดัเจน น่าเช่ือถือ ( x   = 4.00) 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.08) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 0.56) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ท่านรู้สึกว่าส่ิงแวดลอ้มภายในศูนยท์นัตกรรมน่าพึง
พอใจ เช่น ความสะอาด อากาศถ่ายเท ความสวยงาม เป็นตน้โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x   = 4.18) รองลงมาคือ การ
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เดินทางเพ่ือมาใชบ้ริการท่ีศูนยท์นัตกรรมมีความสะดวก และมีท่ีจอดรถเพียงพอ ( x   = 4.17) ต่อมาคือ ศูนยท์นัตกรรมมี
พ้ืนท่ีนั่งรอรับบริการอย่างเพียงพอ ( x   = 4.14) ศูนยท์นัตกรรมมีป้ายบอกทาง และป้ายบอกต าแหน่งแต่ละแผนกท่ี
ชัดเจน ( x   = 4.09) บุคลากรทางการแพทยมี์ความสุภาพเรียบร้อย ( x   = 4.03) ศูนยท์ันตกรรมมีเอกสารแนะน าการ
ปฏิบติัตวัก่อนและหลงัการรักษา ( x   = 3.98)  รองมาตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ศูนยท์นัตกรรมมี
บตัรนดัและระบบการท านดัท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน ( x   = 3.97) 

ดา้นการดูแลเอาใจใส่โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.02) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
(S.D. = 0.60) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า บุคลากรทางการแพทยด์ูแลท่านอย่างสม ่าเสมอทั้งก่อนและหลงัการ
ให้บริการทางการแพทยโ์ดยมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x   = 4.14) รองลงมาคือ บุคลากรทางการแพทยท์กัทายท่านอย่าง
เป็นมิตร ( x   = 4.04) ต่อมาคือ บุคลากรทางการแพทยเ์ปิดโอกาสให้ท่านซักถามปัญหาเก่ียวกบัอาการของท่าน และ 
ท่านเช่ือว่าศูนยท์นัตกรรมและบุคลกรทางการแพทยป์กปิดขอ้มลูการรักษาของท่านเป็นความลบัซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 
( x   = 4.01) บุคลากรทางการแพทยมี์ความเต็มใจในการตอบขอ้ซกัถามของท่าน ( x   = 3.96) รองมาตามล าดบั ส่วนดา้น
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ บุคลากรทางการแพทยท่ี์ใหค้วามใส่ใจโดยไม่ตอ้งรอใหท่้านร้องขอ ( x   = 3.94) 

 
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการบริการโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.04) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 0.51) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ศูนยท์นัตกรรมมีทนัตแพทยเ์พียงพอต่อการ
ให้บริการโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x   = 4.27) รองลงมาคือ ทนัตแพทยอ์ธิบายถึงผลการตรวจและขั้นตอนการรักษา
แก่ท่านอย่างชดัเจน ( x   = 4.14) ต่อมาคือ บุคลากรทางการแพทยมี์ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการแก่ท่าน และ ศูนย์
ทนัตกรรมมี Call Center ส าหรับสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาความเจ็บป่วยเบ้ืองตน้แก่ท่านซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ ( x   
= 4.01) บุคลากรทางการแพทยใ์ห้ค าแนะน าตรงกบัขอ้ซักถามของท่าน ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และชัดเจน ( x   = 
3.99) ศูนยท์นัตกรรมมีขั้นตอนการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง  ( x   = 3.96) รองมาตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมี
คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ บุคลากรทางการแพทยจ์ดจ าความตอ้งการของท่าน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ท่านได ้( x   = 3.95)  

 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการศูนยท์นัตกรรม 

จากกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการส ารวจในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยท์ันตกรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรมท่ีคิดว่ามีความปลอดภยัสูงสุดและมีราคาเหมาะสมท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  
รองลงมาคือมีความพึงพอใจในภาพรวมของการใหบ้ริการของศูนยท์นัตกรรมท่ีใชบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.04 ส่วนการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่นโปรแกรมตรวจสุขภาพฟันในราคาถูก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 และการ
กลบัไปใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรมท่ีใชบ้ริการอยูอ่ย่างแน่นอนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ล าดบัสุดทา้ยท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด
คือท่านจะแนะน าศูนยท์นัตกรรมท่ีท่านเลือกใชบ้ริการใหแ้ก่ผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 
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อภิปรายผล 

 การศึกษาความสัมพันระหว่างคุณภาพของการบริการกับการตัดสินใจใช้บริการทางทันตกรรม มี

วตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการในดา้น ความเช่ือมัน่ในการให้บริการ การสร้างความมัน่ใจแก่ผูม้ารับ

บริการ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ การดูแลเอาใจใส่ การตอบสนองต่อความตอ้งการ พบว่า คุณภาพของการ

บริการมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางทนัตกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สามารถท านายการตดัสินใจใชบ้ริการ

ทางทนัตกรรมได ้โดยดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการบริการ และดา้นความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ ผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการทนัตกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐพงศ ์ค าบุรี (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกใชบ้ริการคลินิกทนัตกรรมจดัฟันของนกัศึกษาสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการเลือกรับบริการคือความเช่ียวชาญและช่ือเสียงของทนัตแพทย ์รองลงมาคือคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 

อนัดบัสุดทา้ยคือการเอาใจใส่ในการบริการของพนกังานและค าแนะน าจากผูอ่ื้น 

2. การตดัสินใจใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรม ผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรมท่ีคิด

วา่มีความปลอดภยัสูงสุดและมีราคาเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเอกอนงค ์อตัประชา (2551) ไดท้ า

วิจยั เร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการจากคลินิกทนัตกรรมพิเศษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่าปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการเขา้รับบริการจากคลินิกทนัตกรรมพิเศษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ประสบการณ์ของทนัตแพทยมี์ความส าคญั

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ เน่ืองจากผูรั้บบริการค านึงถึงความปลอดในการรักษาท่ีตนจะไดรั้บจากการรักษานั้นๆ 

และ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2548:109-112)  อิทธิพลต่อขั้นตอนการตดัสินใจใช้

บริการ คุณภาพของการใหบ้ริการมีผลอย่างมากในขั้นตอนการตดัสินใชบ้ริการ เน่ืองจากลูกคา้ในปัจจุบนัพิจารณา

ถึงความคุม้ค่าของการใชบ้ริการ ส่ิงท่ีเป็นพ้ืนฐานในการบอกถึงความคุม้ค่า การบริการ 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกบัการตดัสินใจใช้บริการศูนยท์ันตกรรม พบว่า 

ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพของการบริการกบัการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรมแยกเป็นรายดา้นพบว่า ดา้น

การตอบสนองต่อความตอ้งการบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการทางทนัตกรรมมากท่ีสุด รองลงมา

คือ ดา้นการดูแลเอาใจ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการ ดา้นการสร้างความมัน่ใจแก่ผูม้ารับบริการ ตามล าดบั ส่วน

ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของการบริการกบัการตดัสินใจใชบ้ริการทางทนัตกรรมน้อยท่ีสุดคือดา้นความ

น่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของพิสิทธ์ิ พิพฒัน์โภคากุล (2557:1-3) ท่ีพบวา่ กระบวนการในการ

บริการท่ีส าคญั คือ การท่ีบุคลากรทุกระดบัในองค์กร จะตอ้งตระหนักและให้ความส าคญักบัปัจจยัทางดา้นการ

บริการต่างๆ เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ มีความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการให้บริการและสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิรมล ศรีเกิดครืน )2548 ( ไดว้ิจยั เร่ือง ภาพลกัษณ์

ศูนยท์นัตกรรมศูนยต์ามการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ โดยการวิจยัน้ีเป็นการศึกษาภาพลกัษณ์ของศูนยท์นัตกรรมศูนย์
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แห่งหน่ึง โดยพบว่าองคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี ประกอบไปดว้ย (1) ภาพลกัษณ์ดา้นกายภาพ คือ การมี

สถานท่ีตั้งท่ีเหมาะสม เดินทางไปสะดวก มีความสะอาด ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และมีความสวยงาม (2)ภาพลกัษณ์ดา้นการ

บริการ ท่ีท าใหป้ระทบัใจ ทั้งในดา้นของผูใ้หบ้ริการ ระบบบริการ  

 

สรุปผล 
 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการของการบริการกบัการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรม
พบวา่ คุณภาพของการบริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรม  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1.จากผลการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรมต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามี

ความหลากหลายทั้งเพศ อายุ การศึกษา รายได ้ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีการเลือกใช้บริการของศูนยท์นัตกรรมท่ีแตกต่าง
กนั ศูนยท์นัตกรรมควรจะมีรูปแบบการให้บริการในดา้นต่างๆ ท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายของตนมากท่ีสุด 

2.จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของการบริการดา้นต่างๆมีความส าคญัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ศูนย์ทันตกรรม ดังนั้นควรน าเอาคุณภาพของการบริการไปพัฒนาในด้านส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
ผูรั้บบริการไดรั้บรู้ถึงการบริการท่ีมีคุณภาพของศูนยท์นัตกรรมนั้นๆ 

3.จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของการบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยท์นัตกรรม 
ดงันั้น ศูนยท์นัตกรรมตอ้งปรับปรุงและพฒันาคุณภาพในการใหบ้ริการดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการในปัจจุบนั 

4.ศูนยท์นัตกรรมควรมีการฝึกอบรม ให้ความรู้ในเร่ืองการบริการให้แก่บุคลากรทางการแพทย ์รวมถึง
พนกังานทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

5.การประเมินผลการบริการจากผูรั้บบริการในดา้นต่างๆ เพ่ือวดัผลการบริการและสามารถน าขอ้มูลมา
ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพของการบริการได ้

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัครังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของการบริการมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ทางทันตกรรม เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขปัญหาในดา้นการให้บริการความทนัสมยัของอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือใหมี้คุณภาพมากข้ึนเพ่ือใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจดียิ่งข้ึนและสูงสุด  

2. ควรท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของการบริการมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ทางทนัตกรรมเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขปัญหาในดา้นการใหบ้ริการความภกัดีใหมี้คุณภาพมากข้ึนเพ่ือให้
ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจสูงสุด  
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3. ควรท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของการบริการมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ทางทนัตกรรมเพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขปัญหาในดา้นการใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการในลกัษณะบุคคล เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ใหมี้ความพึงพอใจสูงสุด 

4. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผูม้ารับบริการคร้ังแรกกบัผูท่ี้มารับบริการเป็น
ประจ าวา่มีความพึงพอใจระดบัใด สูง หรือต ่า เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูม้ารับบริการทั้งหมด มีความแตกต่างกนั
หรือไม่ ซ่ึงจะท า ใหไ้ดข้อ้มลูเพ่ือการปรับปรุงการ 
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คุณภาพการบริการสินเช่ืออเนกประสงค์ของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน)  
ในพืน้ที่เขตคลองสาน 

 The Service Quality of Krungthai Bank Consumer Loan in Klongsan area 
นันท์ธนัฐ รัตนกจิกมล1 และ ธนธร วชิรขจร2 

Nanthanath Rattanakijkamol and  Thanathorn Vajirakachorn 
  

บทคดัย่อ 
     การศึกษาคร้ังน้ี มีว ัต ถุประสงค์ เพ่ื อศึกษาคุณภาพการบริการสิน เช่ืออเนกประสงค์ส่วนบุคคลของ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ในพ้ืนท่ีเขตคลองสาน โดยใชเ้คร่ืองมือตวัช้ีวดัดา้นคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น
หลักของเคร่ืองมือ SERVQUAL คือ ด้านความเช่ือถือไวว้างใจได้ (Reliability) ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า 
(Assurance) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ (Tangibles) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) และดา้นการ
ตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) โดยสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน ท่ีใชบ้ริการสินเช่ืออเนกประสงค์
ส่วนบุคคล ของธนาคารกรุงไทย ในพ้ืนท่ีเขตคลองสาน โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมสถิติในการวิเคราะห์ 
คือ หาค่าเฉล่ีย ร้อยละ และการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพ่ือจดัล าดบัขององคป์ระกอบดา้นคุณภาพ
การบริการออกมาใหม่ตามความส าคัญท่ีลูกค้ารับรู้ ซ่ึงสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ให้บริการสินเช่ืออเนกประสงค์ส่วนบุคคลของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัและสร้างความแตกต่างใหก้บัธนาคารได ้
 

ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, สินเช่ืออเนกประสงค์, การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

Abstract 
 

     This objective of this study is to assess service quality of Krungthai Bank consumer loan in Klongsan area by 

using the service quality of five dimension of SERVQUAL, which are reliability, assurance, tangibles, empathy 

and responsiveness. By purposive sampling 200 data, who used Krungthai Bank consumer loan in Klongsan 

district by using statistics instrumentation which are average analysis and factor analysis to rearrange the factor of 

service quality that customer perceive as important. This can be adapt to improve the method of service quality of 

Krungthai Bank consumer loan to make advantages in competition and make the organization difference 

Keywords: Service quality, Customer loan, Factor analysis 
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1. บทน า 
 
      เน่ืองจากในปัจจุบนั ธนาคารพาณิชยมี์การพฒันารูปแบบบริการท่ีหลากหลาย รวมทั้งตอ้งการสร้างผลก าไรอยา่ง
ย ัง่ยืนเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายผลกัดนัเป้าหมายดา้นสินเช่ือเพ่ือครองส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะผลิตภณัฑ์
สินเช่ือนั้นสร้างก าไรใหก้บัธนาคารเป็นอนัดบัรองลงมาจากผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต ดงันั้นการท าวิจยัคร้ังน้ีจึงมีส่วน
ช่วยในการช้ีวดัคุณภาพการบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงไทย และสามารถน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปปรับปรุง เปล่ียนแปลง
และพฒันาระบบการใหบ้ริการสินเช่ือเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบกบัคู่แข่งท่ีในปัจจุบนัท่ีมีโอกาสเพ่ิมข้ึนในอนาคต
หลงัจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งกลยทุธ์ใหม่ๆท่ีท าใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งขนั การวิจยัน้ีจึงตอ้งการ
ศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการบริการสินเช่ือส่วนบุคคลเพ่ือน าไปเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัทั้งในดา้นขอ้ไดเ้ปรียบเพ่ือ
น าไปพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและขอ้บกพร่องในดา้นการบริการสินเช่ือเพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการ 

     ปริมาณสินเช่ือภาคครัวเรือนในประเทศท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ท าใหเ้ป็นโอกาสท่ีทาง
ธนาคารกรุงไทยจะสามารถปรับปรุงและพฒันากระบวนการในการใหบ้ริการสินเช่ือเพ่ือเตรียมความพร้อมท่ี
เหนือกวา่คู่แข่งใหไ้ด ้กระบวนการในขั้นตอนการบริการสินเช่ือในส่วนของสาขาจึงมีความส าคญัต่อการวดัคุณภาพ
การบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงไทยอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นจุดท่ีตอ้งเผชิญหนา้และแกปั้ญหาใหลู้กคา้โดยตรง จะ
มีผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการอยา่งมาก งานวิจยัน้ีจึงเป็นการศึกษาตวัช้ีวดัคุณภาพ
การบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงไทยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ืออเนกประสงคส่์วนบุคคลของ
ธนาคาร และเป็นการศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการสินเช่ืออเนกประสงคส่์วนบุคคลของธนาคารกรุงไทย ในพ้ืนท่ีเขต
คลองสาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย คุณภาพการบริการในดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) ดา้นการใหค้วาม
เช่ือมัน่ต่อลกูคา้ (Assurance) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการใหบ้ริการ (Tangibles) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 
(Empathy) และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) อีกทั้งยงัสามารถสร้างคุณค่าในสายตาของลูกคา้ไดด้ว้ย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     การศึกษาคร้ังน้ี วรรณกรรม งานวิจยั แนวคิด ทฤษฏี และรวมไปถึงผลการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพการ
บริการสินเช่ืออเนกประสงคส่์วนบุคคลของธนาคารกรุงไทย ในพ้ืนท่ีเขตคลองสาน ดงัต่อไปน้ี 
 

คุณภาพการบริการ 
 
     (Parasuraman ,1988) ได้ค้นพบทฤษฎีคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) 5 ด้านซ่ึงเป็นท่ีนิยมในการน าไป
สนบัสนุนร่วมกบัทฤษฎีในงานวิจยัหรือบทความต่างๆ มาสรุปไดเ้ป็น 5 ดา้น คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 
(Tangibles) เป็นการให้บริการท่ีสามารถวดัคุณภาพการบริการไดช้ดัเจนข้ึน ดา้นความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจได ้
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(Reliability) สามารถท าให้ ผูรั้บบริการเกิดความรู้สึกไวว้างใจว่าการให้บริการมีความถูกตอ้งแม่นย  า ดา้นการ
ตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ผู ้ ให้ บริการมีความพร้อมและเต็มใจท่ีจะบริการ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการได้ ด้านการให้ความมัน่ใจ (Assurance) ผูใ้ห้บริการมีความรู และมี
อธัยาศยัท่ีดีในการใหบ้ริการและส่งผลใหผู้ รับบริการเกิดความเช่ือมัน่ในการใช้ บริการ และดา้นการเขา้ใจการ
รับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) ตอ้งค านึงถึงจิตใจ และความแตกต่างของผูรั้บบริการตามลกัษณะของ
ปัจจยัแต่ละบุคคล  

      (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ,2546)ได้กล่าวถึงการศึกษาลกัษณะของบริการ (Service Characteristics) ไวว้่า บริการมี
ลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากสินค้ า (Product) การบริการไม่สามารถจบัตอ้งได ้ไม่สามารถแยกวตัถุดิบกบัการ
บริโภคออกจากกนัได ้และยงักล่างถึงคุณภาพการบริการว่าไม่มีความคงท่ี/แน่นอน ไม่สามารถคุณภาพ การบริการ
นั้นไม่สามารถเก็บรักษาได ้นอกจากน้ี (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ ,2547) กล่าวว่า คุณภาพการบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ส่งผลต่อภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ โดยคุณภาพของการบริการ (Service Quality) หมายถึงการบริการท่ีดีเลิศ 
(Excellent Service) ตรงกบัความตอ้งการหรือเกิดความตอ้งการของลูกคา้จนทาให้ลูกคา้เกิดความพอใจ (Customer 
Satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี  (Customer Loyalty) รวมถึง (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา ,2548 อ้างถึงใน 
Gronroos, 1990, Buzzell and     Gale, 1987) ได้กล่าวว่า คุณภาพของการบริการท่ีลูกคา้รับรู้ (Perceived Service 
Quality – PSQ) และ คุณภาพท่ีลูกค้ารับรู้ทั้ งหมด (Total Perceived Quality) เป็นแนวความคิดท่ีเกิดจากการวิจัย
เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและผลกระทบท่ีเกิดจากความคาดหวงัของลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพท่ีมีต่อการประเมิน
สินคา้นั้นหลงัจากการบริโภค 

 

ความพงึพอใจของลูกค้า 
 
     (Thomus E ,1973) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็น ความรู้สึก (Feeling) ท่ีมีความสุขเม่ือได้รับ
ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายท่ีต้องการหรือตามแรงจูงใจ นอกจากน้ีแนวคิดของ (Vroom W.H, 1973) ยงัพบว่า
ทศันคติและความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงส่ิงใดสามารถใช้แทนกนัได ้เพราะทั้งสองค าน้ีหมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ี
บุคคลนั้นไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงหน่ึง ซ่ึง ทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้นและ
ทศันคติดา้นลบจะแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ ในส่วนของ(Gilmer, 1966) ไดก้ล่าวถึงทศันคติดา้นความ
พึงพอใจไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นทศันคติท่ีแต่ละคนมีต่อปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตโดยทัว่ไป ซ่ึงความ
พึงพอใจดงักล่าวนั้นมีผลมาจากความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยต์ามทฤษฎีของนักวิชาการท่านหน่ึง ( Maslow, 
1943) ไดก้ล่าวไวใ้นทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้นสมมติฐานอยู ่2 ประการ คือ มนุษยมี์ความตอ้งการตลอดเวลา
ท่ียงัมีชีวิตถา้ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นแรงจูงใจต่อพฤติกรรมนั้นอีก แต่ในขณะท่ีความ
ตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจเท่านั้น และ ความตอ้งการของคนมีลกัษณะ
เป็นล าดับขั้นจากต ่าไปหาสูงตามล าดับความส าคญั เม่ือความตอ้งการระดับต ่าได้รับการตอบสนองแลว้ความ
ตอ้งการระดบัสูงจะตามมาเอง  
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ทฤษฎเีกีย่วกบัการให้บริการ 

     (พิทกัษ์  ตรุษทิม ,2538: 33) ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายส าคญัของลกัษณะการใหบ้ริการไวว้่า การใหบ้ริการท่ีดีตอ้ง
เป็นไปอย่างเสมอภาค (Equitable Service) ทุกคนจะไดรั้บการปฎิบติัอย่างเท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่งแยก ใหบ้ริการ
ดว้ยมาตรฐานเดียวกนั การให้บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) ถา้ไม่ตรงเวลาจะสร้างความไม่พึงพอใจให้กบั
ลกูคา้ การใหบ้ริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) มีจ านวนการใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม (The right quantity at the 
right geographical location) การใหบ้ริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) ไม่ควรยึดเอาความพอใจของตนเอง
เป็นหลกัแต่ตอ้งให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่างเต็มท่ีเสมอ และการให้บริการอย่างกา้วหน้า(Progressive Service) มีการ
ปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบติังาน 

 

3. วธิีการศึกษา 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 
    ประชากรส าหรับศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ืออเนกประสงคข์องธนาคารกรุงไทย ซ่ึง

พบว่าในเขตคลองสาน มีจ านวนสาขาทั้งหมด 3 สาขา คือ สาขาท่าดินแดง สาขาถนนเจริญนคร และสาขา วิว ถนน

เจริญนคร ในปี 2556 มีประชากรท่ีใช้สินเช่ือส่วนบุคคลกับธนาคารกรุงไทยจ านวน 108,489 คน จากระบบ

ฐานขอ้มูลของธนาคารกรุงไทย (http://www.intranet.ktb) กลุ่มตวัอย่างท่ีจะน ามาใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เน่ืองจากรู้

จ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงจะค านวนค่าของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวนของ เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan, 1970) ท่ีก าหนดค่าความเช่ือมัน่เอาไวอ้ยู่ท่ีระดบั 95% และค่าของระดบัความคาดเคล่ือนจะยอมรับไดไ้ม่

เกิน 5% แต่เน่ืองจากดว้ยงบประมาณท่ีจ ากดัและเวลาไม่เอ้ืออ านวย ผูวิ้จยัจึงจะเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 
200 ชุด ค่าความเช่ือมัน่เอาไวอ้ยูท่ี่ระดบั 95% และค่าของระดบัความคาดเคล่ือนจะเปล่ียนไปท่ี 6.92% 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ผู ้วิจัยใช้เป็นแบบสอบถาม  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวบข้อมูล  ซ่ึงแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนที่ 1 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพ รายได ้โดยเป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 6 ขอ้ 

http://www.intranet.ktb/
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  ส่วนที่ 2 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความเห็นดว้ยของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ืออเนกประสงค์ของธนาคารกรุงไทย 
(จ ากดั) มหาชน โดยใชปั้จจยัคุณภาพการบริการ เป็นแบบสอบถามมาตรวดัแบบไลเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั คือ 
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย และ     ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง จ านวน 26 ขอ้ 
  ส่วนที่  3  สอบถามเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือสอบถามขอ้เสนอแนะหรือแนวการแกไ้ขปัญหาเพ่ิมเติม 
3.2 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 
     การเกบ็ขอ้มลูต่างๆ ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มลู จากการขอความร่วมมือกบั สาขาของธนาคารกรุงไทยในพ้ืนท่ี
เขตคลองสาน อาทิเช่น สาขาท่าดินแดงและสาขาวิว ถนนเจริญนคร เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะเขา้ไปเก็บขอ้มูลของผูม้าใช้
บริการสินเช่ืออเนกประสงค์ โดยจะใช้วิธีการแบบสุ่มเวลา จากตารางการก าหนดเวลาดังกล่าว โดยจะน า
แบบสอบถามไปแจกใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการของธนาคารกรุงไทย สาขาในพ้ืนท่ีเขตคลองสาน ในเวลาท าการ
ปกติของธนาคาร การแจกแบบสอบถามนั้นข้ึนอยู่กบัความสะดวกของผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการของธนาคาร โดยผูว้ิจยัจะ
เป็นคนเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองจากแบบสอบถามจ านวน 200 ชุดและจะมีการช้ีแจงเพ่ือท่ีจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบัใน
ตวัของแบบสอบถามใหแ้ก่ลูกคา้ก่อนท่ีจะลงมือเก็บขอ้มูลจริง และเม่ือไดข้อ้มูลมาครบก็จะน าไปประมวลผลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป และท าการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
     จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและเพศชายโดยเฉล่ียมีจ านวนเท่ากนั มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 
ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001–30,000 บาท ใชบ้ริการสินเช่ือมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป ไดรั้บวงเงินสินเช่ือ 200,000–400,000 บาท 
และเขา้มาใชบ้ริการตั้งแต่ 3–5 คร้ังต่อเดือน 
 
     จากการศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการสินเช่ืออเนกประสงคข์องธนาคารกรุงไทย ในเขตพ้ืนท่ีคลองสาน ตามปัจจยั
ส่วนบุคคล พบวา่ ดา้นความน่าเช่ือถือของการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอนัดบัแรก คือ ดา้น
หลกัเกณฑใ์นการใหบ้ริการสินเช่ือใชม้าตรฐานเดียวกนัทุกสาขา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จนัทนา ประสงคกิ์จ (2552) ท่ี
ศึกษาในหวัขอ้ คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขายอ่ยแหลมฉบงั อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี จากผลการศึกษานั้นประชาชนท่ีมาใชบ้ริการกบัธนาคารส่วนใหญ่ไดเ้ปรียบเทียบคุณภาพการบริการ
วา่ในดา้นการท าใหผู้ม้าใชบ้ริการเกิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพการบริการนั้นมีมากท่ีสุด โดยการสร้างความเช่ือมัน่ท่ีดี
ท่ีสุดคือการสร้างความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ในดา้นการบริการท่ีไดม้าตรฐานของธนาคารซ่ึงเป็นแรงจูงใจใหลู้กคา้
เลือกใชบ้ริการกบัทางธนาคาร        
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     ดา้นความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจได ้ ผูวิ้จยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นใน
อนัดบัแรก คือ ดา้นธนาคารมีช่ือเสียงท าใหท่้านไวว้างใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วาสนา วรรัตน (2549) ใน
เร่ืองของความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชลบุรี พบว่า ในทศันะของ
ผูม้าใชบ้ริการความพึงพอใจในการให้บริการ พบว่าในดา้นความน่าเช่ือถือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้น
ของทรัพยากรนามธรรม เช่น ช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ขององคก์ร ความซ่ือสัตยค์วามไวว้างใจท่ีมีต่อพนกังาน และ
ความยิ้มแยม้แจ่มใสของพนกังาน สรุปไดว้่าผูบ้ริโภคนั้นมีความคาดหวงัในการบริการโดยวดัจากความน่าเช่ือถือ
ของมาตรฐานในการบริการเป็นส าคัญ ทางธนาคารจึงควรรักษามาตรฐานในการให้บริการและเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อธนาคารดว้ยเช่นกนั 

        ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในอนัดบัแรก  คือ ดา้น
รูปแบบเอกสารอ่านเขา้ใจง่าย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทวรรณ ปกรฤกษ ์(2553) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการประเมิน
คุณภาพการให้บริการของธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) สาขาเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลกูคา้ท่ีมากท่ีสุด คือ ลกัษณะภายนอก เห็นไดว้า่ผูรั้บบริการมีความพอใจโดยรวมอยา่งมากในปัจจยัดา้น
ลกัษณะทางกายภาพสอดคลอ้งกบัแนวคิดคุณภาพการบริการ 

          ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในอนัดบัแรก คือ ดา้นพนกังานส่ือสารขอ้มูล
ให้กบัท่านชัดเจนรวมทั้ งความเป็นกนัเองและยิ้มแยม้แจ่มใสของพนักงานก็มีส่วนสร้างความประทับใจในการ
บริการใหก้บัลกูคา้นอกจากน้ีการรับรู้ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการจะท าใหก้ารส่ือสารระหวา่งตวัพนกังาน
และลกูคา้มีความเขา้ใจตรงกนัและท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

        ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ จากการศึกษาผูวิ้จยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในอนัดบั
แรก คือ ดา้นพนักงานถือประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นส าคญั ตามท่ี   ( McClelland, 1940) ได้สรุปเพ่ิมเติมเป็น
คุณลกัษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจสูงจะเกิดความตอ้งการ ซ่ึงเช่ือว่าเป็นส่ิงส าคญัในการท่ีจะเขา้ใจถึงพฤติกรรมของ
บุคคลความซ่ึงหน่ึงในนั้นคือความต้องการอ านาจ (Need for power (nPower)) เป็นความต้องการอ านาจเพ่ือมี
อิทธิพลเหนือผูอ่ื้น บุคคลท่ีมีความตอ้งการอ านาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพ่ือท าให้ตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน  
ตอ้งการใหผู้อ่ื้นยอมรับหรือยกยอ่งตนเอง จะเห็นไดว้่าลกูคา้ไม่ตอ้งการถกูเอาเปรียบจากผูใ้หบ้ริการ โดยผูใ้หบ้ริการ
ตอ้งน าเสนอผลประโยชนท่ี์ลกูคา้สามารถรับไดแ้ละตกลงยินยอมท่ีจะรับการบริการจากธนาคารเป็นส าคญั 

จากการศึกษาตวัช้ีวดัในการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการสินเช่ืออเนกประสงคข์องธนาคารกรุงไทย สามารถแยก
ออกเป็น 9 ดา้นหลกั ดงัน้ี Factor 1 ดา้นมาตรฐานของธนาคาร ประกอบดว้ย หลกัเกณฑใ์นการใหบ้ริการสินเช่ือใช้
มาตรฐานเดียวกนัทุกสาขาพนักงานปฎิบติัตามสัญญาท่ีให้ไว ้ท่านไดรั้บการแกปั้ญหาจากธนาคารอย่างมืออาชีพ 
และธนาคารมีช่ือเสียงท าให้ท่านไวว้างใจ ซ่ึงพบว่าสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ จันทนา ประสงค์กิจ (2552) ท่ี
เปรียบเทียบในเร่ืองคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) สาขาย่อยแหลมฉบงั อ าเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบุรี ดา้นความน่าเช่ือถือของธนาคารซ่ึงอยูใ่นระดบัดี  
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Factor 2 ดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคาร ประกอบดว้ย สถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาด พนกังานตอ้นรับท่านเป็นอยา่ง
ดี และพนกังานยิ้มแยม้และมีความเป็นกนัเองกบัท่าน เป็นไปในทางเดียวกนักบังานวิจยัของ นนัทวรรณ ปกรฤกษ ์
(2553) เร่ืองการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) สาขาเชียงราย ท่ีพบวา่ลูกคา้ของ
ธนาคารรับรู้ในดา้นการติดต่อส่ือสาร และอธิบายไดช้ดัเจนยงัเป็นไปในทางเดียวกนักบั  Factor 3 ดา้นการส่ือสาร
ขอ้มูลกบัพนกังาน ประกอบดว้ยเร่ืองของพนกังานส่ือสารขอ้มูลใหก้บัท่านชดัเจน และพนกังานอธิบายขอ้มูลใหก้บั
ท่านเขา้ใจง่าย รวมไปถึงในเร่ืองแบบฟอร์มใบรายการต่างๆมีความชดัเจนเขา้ใจง่ายซ่ึงสอดคลอ้งกบั Factor 4 ใน
ดา้นรูปแบบเอกสาร ประกอบดว้ย รูปแบบเอกสารอ่านเขา้ใจง่ายและรูปแบบเอกสารมีความทนัสมยั เช่นกนั 

 Factor 5 ด้านความรู้ของพนักงาน ประกอบด้วย พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี และ
พนกังานตอบค าถามท่านไดถู้กตอ้งชดัเจน สอดคลอ้งกบังานวิจยัขา้งตน้ของ นนัทวรรณ ปกรฤกษ ์(2553) ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามประเมินระดบัคุณภาพในดา้นความสามารถ มากท่ีสุดใน คือดา้นพนกังานมีความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการของธนาคารเป็นอยา่งดี 

Factor 6 ดา้นระยะเวลา (ในการรับบริการ) ประกอบดว้ย ระยะเวลารอคอยในการรับบริการนอ้ยกว่า 30 นาที และ
ท่านไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของ (ทิพยสุ์ดา วิชญอาภา, 2553) ใน
การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนผสมการบริการกบัคุณภาพการบริการของ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) สาขาชัยภูมิ พบว่าผลการวิเคราะห์ภาพรวมของคุณภาพการบริการในดา้นการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ ด้านพนักงานตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ
พนกังานปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด รวมถึงคุณภาพดา้นการเขา้ถึงบริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก คือ ดา้นธนาคารมีระบบการใหบ้ริการท่ีลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้าย เช่นเดียวกบั Factor 8 ดา้นการติดต่อ
กบัธนาคาร ประกอบดว้ย ท่านสามารถติดต่อกบัทางธนาคารไดง่้าย และพนกังานเตม็ใจช่วยเหลือเม่ือท่านเกิดปัญหา 
การท่ีพนกังานเอาใจใส่และรับฟังปัญหาจากลกูคา้ มีผลใหร้ะดบัความพึงพอใจสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

Factor 7 ดา้นความเอาใจใส่ของพนกังาน ประกอบดว้ย การแต่งกายของพนกังานเหมาะสมดี พนกังานใส่ใจในการ
แกไ้ขปัญหาให้กบัท่าน และพนกังานเสนอสินเช่ือไดต้รงกบัความตอ้งการของท่าน สอดคลอ้งกบังานวิจยัขา้งตน้
ของ โจ พนาสันติภาพ (2552) ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคารทหารไทย สาขายอ่ย มหาวิทยาลยัราชภฎั
จนัทรเกษมของนกัศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม ในเร่ืองของการแต่งกายของพนกังาน และความ
ใสใจของพนกังาน สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 

Factor 9 ดา้นการให้บริการ ประกอบดว้ย พนักงานมีความสุภาพ, อ่อนนอ้ม พนักงานปฏิบติัตรงตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว ้และจุดใหบ้ริการแบ่งเป็นสัดส่วนชดัเจน สอดคลอ้งกบังานวิจยัขา้งตน้ของ วาสนา วรรัตน์ (2549) เร่ือง 
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ในจงัหวดัชลบุรี ในทศันะของผูม้าใชบ้ริการ 
ในเร่ืองของ ความสุภาพอ่อนนอ้ม และการบริการท่ีดียิม้แยม้ มีมารยาท 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
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     จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงปัญหาของกระบวนการบริการและคุณภาพการบริการสินเช่ืออเนกประสงค์ของ

ธนาคารกรุงไทย ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นสองอนัดบัสุดทา้ยของคุณภาพการบริการ ในดา้นความ

น่าเช่ือถือของการบริการ คือ พนกังานปฎิบติัตามสัญญาท่ีให้ไว  ้และไม่มีขอ้ผิดพลาดในทุกขั้นตอนการให้บริการ

สินเช่ือ แสดงใหเ้ห็นว่าธนาคารควรปรับปรุงและพฒันาในดา้นของพนกังานใหมี้ความถกูตอ้งในการท างานมากข้ึน

และรักษาค ามัน่สญัญาท่ีใหไ้วก้บัลูกคา้ ในดา้นความไวว้างใจผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นสองอนัดบัสุดทา้ย คือ

ท่านมีความไวว้างใจในการใหบ้ริการของพนกังาน และพนกังานมีความสุภาพ อ่อนนอ้ม ทางธนาคารจึงควรมีการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของกระบวนการบริการสินเช่ือให้มากข้ึน รวมทั้งจดัอบรมบุคลิกภาพให้กบัพนกังานและ

สร้างทัศนคติท่ีดีในการท างาน เพ่ือให้พนักงานบริการด้วยความเต็มใจ ในด้านลักษณะทางกายภาพ ผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความเห็นสองอนัดบัสุดทา้ย คือ สถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาด และ จุดใหบ้ริการแบ่งเป็นสดัส่วน

ชดัเจน ดงันั้นสาขาจึงควรปรับปรุงจุดใหบ้ริการภายใน ใหลู้กคา้ไดเ้ห็นไดช้ดัเจนข้ึน เช่นมีป้ายบอกจุดบริการต่างๆ

ใหล้กูคา้เห็นไดง่้ายข้ึนและเพ่ิมระยะเวลาใหพ้นกังานรักษาความสะอาดตรวจจุดท่ีใหบ้ริการเป็นช่วงเวลามากข้ึน ใน

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นสองอนัดบัสุดทา้ย คือพนกังานเสนอสินเช่ือไดต้รงกบัความ

ตอ้งการของท่านและพนกังานใส่ใจในการแกไ้ขปัญหาให้กบัท่าน ปัญหาท่ีพบเกิดจากพนกังานขาดการใส่ใจใน

ความตอ้งการของลูกคา้ ไม่ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงจึงไม่สามารถแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างเต็มท่ี และ

สุดทา้ยในดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นสองอนัดบัสุดทา้ย คือ ท่านไดรั้บการ

บริการท่ีรวดเร็วทนัใจและระยะเวลารอคอยในการรับบริการนอ้ยกว่า 30 นาที แสดงให้เห็นถึงขอ้บกพร่องในเร่ือง

ระยะเวลารอคอยของการใหบ้ริการสินเช่ือ ซ่ึงควรหาสาเหตุท่ีท าให้เกิดความล่าชา้ของการบริการและลดขั้นตอน

การใหบ้ริการบางส่วนออกไป  

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1772  
 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
      
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา. 2548. การตลาดส าหรับการบริการแนวคิดและกลยทุธ์. กรุงเทพมหานคร. ส านกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ชยัสมพล  ชาวประเสริฐ. 2549. การตลาดการบริการ. กรุงเทพฯ : บริษทั ชีเอด็ ยเูคชัน่ จ ากดั 
ศิริวรรณ เสรีรัตน.์ (2546). การบริการการตลาดยคุใหม่ กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
Gilmer, Von Haller B. (1971). Industrial and Organization Psychology. New York : McGraw-Hili 

Maslow, A. (1943). A theory of human motivation, Psychological Review,  370-96. 

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Customer     

Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing.  Spring ,  12- 40. 

Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. New York: Wiley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1773  
 

 

การแบ่งกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทโดยใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรม ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

Segmentation of graduate students by using student behavior factor private 
universities in Bangkok  

วรรณวุฒิ ม่วงศรเขียว1 และ ดร.ฐิติกานท์ สัจจะบุตร2 
Wannavoot Muangsornkeaw and Dr.Thitikan Satchabut 

 

บทคดัย่อ 
 
               การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนท่ีส่งผลต่อการเลือก

ศึกษาระดบัปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ (MBA) ของมหาวิทยาลยัเอกชน 2.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มนกัศึกษาปริญญา

โทคณะบริหารธุรกิจ (MBA) ของมหาวิทยาลยัเอกชน โดยใชร้ะดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ เป็นเกณฑ์ในการ

แบ่งกลุ่ม โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 200 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล และสถิติท่ีใชวิ้เคราะห์คือ ค่าเฉล่ีย ค่า

ร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สามารถจ าแนกได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เรียนปริญญาโทเพราะตอ้งการปรับ

เงินเดือน กลุ่มท่ี 2 จะจบักลุ่มกบัเพ่ือนท่ีท างานในลกัษณะเดียวกนั กลุ่มท่ี 3 เรียนปริญญาโทเพราะผูบ้งัคบับญัชา

แนะน า  

ค าส าคัญ: มหาวิทยาลยั, บัณฑิตวิทยาลยั, ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต 

Abstract 
              This research is aimed to 1.To study the behavior of graduate students in order to choose the private 
university 2.To determine the factors that influenced the decision of graduate student in each group.  The sample 
population of this study included the graduate student of 6 private universities by the total number of 200. Statistic 
methods are percentage, average mean, and standard deviation. By cluster analysis grouping, it can be classified 
into three group which are 1.To pain higher salary, 2.Grouping by the similarity of career 3. Recommendations 
from other 
 
Keywords: University, Graduate School, Master of Business Administration 
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1. บทน า 
 
     การจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีไม่ไดช่้วยให้ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพในการ
ท างานเพ่ิมข้ึนมูลนิธิสถาบนัอนาคตไทยศึกษา เปิดเผยว่า จากการศึกษาอตัราค่าจา้งแรงงานไทยในปัจจุบนัพบว่า 
ผลตอบแทนของแรงงานท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีของไทยเทียบกบัผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยเม่ือเทียบกบัช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ผูท่ี้เรียนจบปริญญาตรี และมีงานท าจะไดรั้บ
เงินค่าตอบแทนห่างจากผูท่ี้เรียนจบมธัยมศึกษาตอนตน้ถึง 3 เท่า แต่ขณะน้ีช่องว่างดงักล่าวไดล้ดลงเหลือเพียง 2.4
เท่า ส่งผลให้นายจา้งไม่มีแรงจูงใจท่ีจะเพ่ิมค่าตอบแทนให้มากพอตามวุฒิการศึกษาของลูกจา้งท่ีเรียนจบระดับ
ปริญญาตรี รวมทั้ งเหตุผลดา้นค่านิยมของคนไทยท่ีเน้นเรียนปริญญาตรีมากเกินไปจนลน้ตลาดขณะท่ีการผลิต
แรงงานในสาขาวิชาชีพยงัขาดแคลน 

     สถาบนัการศึกษามีการแข่งขนัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงแต่ละสถาบนัต่างก็มีจุดแข็งทางดา้นหลกัสูตรเน้ือหา
วิชาการท่ีแตกต่างกนัออกไป ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัทางดา้นการศึกษาท่ีพฒันาและเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั 
เพ่ือให้ตอบรับกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงในอนาคต ท่ีจะมีการเปิดการคา้เสรีหรือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงแต่ละสถาบนัการศึกษาทั้งสถาบนัการศึกษาจากรัฐบาลและสถาบนัการศึกษาของเอกชนต่างก็
ตอ้งปรับกลยุทธ์เพ่ือสร้างความเป็นผูน้ าทางดา้นการศึกษา ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาในระดบัปริญญาตรีเท่านั้นท่ีมี
การแข่งขนัเพ่ือแย่งชิงนกัศึกษาเพ่ือใหเ้ขา้มาศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัของตน แต่ยงัรวมถึงนกัศึกษาในระดบัปริญญาโท
ด้วยเช่นกัน การเปิดหลกัสูตรใหม่ในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลยัต่างๆ ท่ีเป็นหลกัสูตรเฉพาะทางเพ่ือ
เตรียมพร้อมท่ีจะเขา้สู่ความเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบนั นอกจากน้ีช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัรัฐบาลยงัคง
ไดรั้บความนิยมมากกวา่มหาวิทยาลยัเอกชน 

     ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท เพ่ือให้รู้และมีความเขา้ใจถึงพฤติกรรมท่ี
ส่งผลในการเลือกศึกษาระดบัปริญญาโท จะน าไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาระดบัปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 
(MBA) ของมหาวิทยาลยัเอกชน 
2.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มนกัศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ (MBA) ของมหาวิทยาลยัเอกชนโดยใชปั้จจยัดา้น
พฤติกรรม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.เสนอแนะแนวทางให้กบัหลกัสูตร CEO MBA หรือมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
หลกัการตลาดของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
2.การแบ่งกลุ่มท าใหท้ราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน ของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
เขา้ถึงผูท่ี้สนใจเรียนต่อปริญญาโท เขา้ศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%A8%BA%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจในการซ้ือของผู้บริโภค 
Philip Kotler and Kevin Keller (2006, pp.181-189) ทฤษฎีน้ีเป็นการอธิบายจิตวิทยาขั้นพ้ืนฐานท่ีท าให้เข้าใจว่า
ผูบ้ริโภคมีกระบวนการตดัสินใจในการซ้ืออย่างไรซ่ึงนกัการตลาดนั้นควรท่ีจะพยายามเขา้ใจในพฤติกรรมดงักล่าว
ของลูกคา้แต่อย่างไรก็ตามไม่เสมอไปท่ีลูกคา้จะตอ้งผ่านขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ง 5 ขั้นตอนแต่อาจจะ
ข้ามขั้ นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไปหรืออาจโดยจะย้อนกลับมาท่ีขั้นตอนใดซ ้ าก็ได้ก่อนท่ีจะซ้ือสินค้านั้ นซ่ึง
กระบวนการตดัสินใจในการซ้ือนั้นประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 2กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 
การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) กระบวนการซ้ือเร่ิมข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการโดย
ความตอ้งการนั้นอาจเกิดข้ึนจากส่ิงกระตุน้ 2 ส่ิงไดแ้ก่ส่ิงกระตุน้จากภายในตวัของผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการพ้ืนฐานต่างๆอนัได้แก่ความหิวความกระหายหรือความต้องการทางปัจจยั  4 เป็นตน้แต่ในส่วนของส่ิง
กระตุน้ภายนอกนั้นจะเกิดข้ึนจากการไดรั้บการกระตุน้จากสภาวะภายนอกรอบๆตวักระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ตอ้งการท่ีนอกเหนือจากปัจจยัขั้นพ้ืนฐานต่างๆเช่นการเห็นการดูโฆษณาทั้งทางโทรทศัน์หรือส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นตน้
ดว้ยเหตุน้ีนกัการตลาดจึงตอ้งพยายามท่ีจะวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพ่ือท่ีจะปรับใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดต่าง
เพ่ือท่ีจะกระตุน้ความตอ้งการภายนอกของกลุ่มลกูคา้ 
การค้นหาข้อมูล (Information Search) เม่ือความตอ้งการของลูกคา้ถกูกระตุน้จากนกัการตลาดในระดบัท่ีมากพอก็
จะท าใหเ้กิดความพยายามในการคน้หาขอ้มลูของส่ิงเหล่านั้นเพ่ือท่ีจะสนองตอบความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้นั้นเรียก
ความตอ้งการในระดบัน้ีวา่ “ความตั้งใจท่ีจะคน้หา (Heightened Attention)” โดยผูถ้กูกระตุน้จะยอมรับหรือพยายาม
รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือบริการนั้นมากข้ึนและในระดบัท่ีสูงข้ึนไปเรียกว่า “การกระท าการคน้หาขอ้มูล 
(Active Information search)” เป็นขั้นท่ีผูถู้กกระตุน้พยายามคน้ควา้หาขอ้มูลโดยวิธีต่างๆเช่นอ่านจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆหรือพยายามสอบถามจากผูมี้ประสบการณ์แหล่งขอ้มลูนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่ 
 1. ตวับุคคล (Personal) ไดแ้ก่สมาชิกในครอบครัวเพ่ือนเพ่ือนบา้นหรือคนรู้จกั 
 2. การคา้ (Commercial) ไดแ้ก่โฆษณาเวบ็ไซดพ์นกังานขายตวัแทนจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ ชั้นวางสินคา้ 
 3. สาธารณะ (Public) ไดแ้ก่ส่ือสารมวลชนต่างๆ 
 4. ประสบการณ์ (Experiential) ไดแ้ก่ การใชสิ้นคา้นั้นหรือการทดลองใชสิ้นคา้ 
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การประเมินทางเลือก  (Evaluation of Alternative) ภายหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคได้รับข้อมูลต่างๆเก่ียวกับสินค้ามา
พอสมควรแก่การตดัสินใจแลว้ผูบ้ริโภคก็จะเร่ิมประเมินทางเลือกโดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ีขั้นแรกผูบ้ริโภคจะ
พยายามท่ีจะสนองความต้องการขั้นท่ีสองผูบ้ริโภคจะมองหาประโยชน์ท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการนั้นๆขั้น
สุดทา้ยผูบ้ริโภคพิจาณาสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนัแลว้เปรียบเทียบโดยพิจารณาถึงการสนองตอบ
ความตอ้งการท่ีมีอยูไ่ดดี้ท่ีสุดดว้ยเหตุน้ีนกัการตลาดจึงควรค านึงถึงการสนองตอบความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
แตกต่างกนัซ่ึงตอ้งพิจารณาถึงความเช่ือและทศันคติของลกูคา้แต่ละกลุ่ม 
การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ภายหลงัจากผูบ้ริโภคไดป้ระเมินคุณค่าของสินคา้แลว้ผูบ้ริโภคจะท าการ
เลือกสินค้าพร้อมบริการท่ีคุ ้มค่าและตรงกับความต้องการมากท่ีสุดแต่อย่างไรก็ตามผูบ้ริโภคอาจพิจารณาถึง
องค์ประกอบในการตดัสินใจซ้ืออนัประกอบดว้ยตราสินคา้ (Brand) ผูข้าย (Dealer) ปริมาณ(Quantity) ช่วงเวลา 
(Timing) และระบบการช าระค่าสินคา้ (Payment Method) 
พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) ภายหลงัจากผูบ้ริโภคไดซ้ื้อสินคา้พร้อมบริการไปและได้
บริโภคผลิตภณัฑ์หรือใช้บริการเหล่านั้นแลว้นักการตลาดตอ้งทราบให้ไดถึ้งความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑน์ั้นๆเน่ืองจากหากผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในตวัสินคา้หรือบริการก็จะตดัสินใจซ้ือซ ้าอีก 
 
ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ (2547 อ้างถึงใน วราภรณ์ หมอนสะอาด) ได้อธิบายไวว้่าการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความ
ตอ้งการพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภคโดยแนวทางการค้นหาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะใช้ค าถามท่ี
เรียกว่า 6W1H อันได้แก่ Who, What, Why, Who participates, When, Where, How ซ่ึงค าถามเหล่าน้ีจะเป็นการ
ค้น ห าค าต อบ  7 ป ระการ  (7 Os)ได้แ ก่  Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets, 
Operations โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
1. Who (Who is in the target market?) หมายถึงใครอยู่ในตลาดเป้าหมายเป็นค าถามท่ีต้องการทราบลักษณะ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้นประชากรศาสตร์ภูมิศาสตร์จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์ 
2. What (What does the consumer buy?) หมายถึงผูบ้ริโภคซ้ืออะไรเป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์คือตอ้งการคุณสมบติัหรือองค์ประกอบของผลิตภณัฑ ์
(Product Component) และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั (Competitive Differentiation) 
3. Why (Why does the consumer buy?) หมายถึงท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือเป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบวตัถุประสงค์ใน
การซ้ือ (Objective) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพ่ือสนองความตอ้งการของเขาดา้นร่างกายและดา้นจิตวิทยาซ่ึงตอ้งศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจิตวิทยาปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมและปัจจยั
เฉพาะบุคคล 
4. Who (Who Participates in the buying?) หมายถึงใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือเป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบ
บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organization) มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือซ่ึงประกอบดว้ยผูริ้เร่ิมผูมี้อิทธิพลผูต้ดัสินใจซ้ือ
ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้
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5. When (When does the consumer buy?) หมายถึงผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใดเป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงโอกาสในการ
ซ้ือ (Occasions) เช่นเดือนใดหรือช่วงฤดูใดของปีช่วงวนัใดของเดือนช่วงเวลาใดของวนัและโอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 
6. Where (Where does the consumer buy?) หมายถึงผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหนเป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบช่องทางหรือ
แหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือเช่นตลาดซุปเปอร์มาร์เกตหา้งสรรพสินคา้เป็นตน้ 
7. How (How does the consumer buy?) หมายถึงผูบ้ริโภคซ้ือย่างไรเป็นค าถามท่ีต้องการทราบขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือ (Operation) ซ่ึงประกอบดว้ยการรับรู้ปัญหาการคน้หาขอ้มูลการประเมินผลทางเลือกการตดัสินใจซ้ือ
ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 
 
ศุภพงษ์ ป่ินเวหา และ ปาจรีย์ ผลประเสริฐ (2544) ศึกษาเร่ือง ความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขา

บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนในเขต

จงัหวดัก าแพงเพชรและเขตจงัหวดัตาก กลุ่มตวัอย่างท่ีใชศึ้กษา 600 คน พบว่ามีความตอ้งการศึกษาต่อมากท่ีสุด 

(ร้อยละ43.3) รองลงมาคือ ยงัไม่ตดัสินใจ และไม่ตอ้งการ ตามล าดบั ส าหรับเหตุผลของผูท่ี้ไม่ตอ้งการศึกษาต่อ คือ

การมีปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้ายในการศึกษาต่อเป็นปัญหามากท่ีสุด ส่วนเหตุผลในการศึกษาต่อของผูท่ี้มีความตอ้งการ

ศึกษาต่อ พบว่าเหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (ร้อยละ 74.2)  เหตุผลดา้น

ช่ือเสียงหรือความน่าเช่ือถือในการเปิดสอนระดบัปริญญาโท ของสถาบนัยงัไม่เป็นท่ียอมรับ (ร้อยละ 43.0) ส่วน

เหตุผลรองลงมาคือ คิดว่ายงัไม่มีคณาจารย ์บุคลากรท่ีมีคุณภาพน่าเช่ือถือเพียงพอ (ร้อยละ 29.1)ในดา้นหลกัสูตร

พบว่าส่วนใหญ่ตอ้งการศึกษาแบบท่ีไม่ตอ้งท าวิทยานิพนธ์ (ร้อยละ 70.7) และมีเพียงส่วนหน่ึง (ร้อยละ 25.3) ท่ี

ตอ้งการเรียนแบบตอ้งท าวิทยานิพนธ์ 

สุเมธ ใจเย็น (2551) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีต่อการศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบท่ีมี
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมี 11 องคป์ระกอบ 59 ตวัแปร คือ ดา้นเจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อวิชาชีพ ดา้นความคาดหวงั
หลงัส าเร็จการศึกษา ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนและวสัดุ
อุปกรณ์ ดา้นบุคคลแวดลอ้มดา้นช่ือเสียงของสถาบนั ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในสถาบนั ดา้นการคมนาคม ดา้น
ทุนการศึกษา ดา้นความนิยมชมชอบในบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั สามารถอธิบายโดยค่าน ้าหนกัขององคป์ระกอบ
ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อของนกัศึกษา มีค่าเท่ากบั 0.533-0.827 ซ่ึงมีตวัแปรท่ีแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มสถาบนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 จ านวน 34 ตวัแปร 
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กรอบแนวความคิดส าหรับการวจัิยเพือ่ “การแบ่งกลุ่ม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากร ท่ีศึกษาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
(MBA) ของมหาวิทยาลยัเอกชน ไดแ้ก่  

นกัศึกษาปริญญาโท 

มหาวทิยาลยัเอกชน

คณะบริหารธุรกิจ 

(MBA) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประชากรท่ีจะศึกษา  
 

กลุ่มท่ี 1       กลุ่มท่ี 2 

 

 

กลุ่มท่ี 3       ... 
 

ประชากรกลุ่มยอ่ย 

2. ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย 
(ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

2.1 ดา้นพฤติกรรมการเลือกมหาวทิยาลยัของนกัศึกษา

ปริญญาโท 

2.1.1 ดา้นพฤติกรรมการซ้ือ โดยใชห้ลกั 6W1H ไดแ้ก่ 

ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) 

ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) 

ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who 

participates in the buying?) 

ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) 

ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) 

2.2.2 ดา้นพฤติกรรมการเลือก ไดแ้ก่  

          พฤติกรรมการหาขอ้มูล และ การประเมินทางเลือก 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1779  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557) 
 
กลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากทราบจ านวนท่ีแน่นอนของนกัศึกษาในระดบัปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ (MBA) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขนาดของตวัอย่าง โดยใชวิ้ธีของ Krejcie and Morgan จึงก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัว อ ย่ า ง เพ่ื อท าก าร ศึ กษ าจ าน วน ทั้ ง ส้ิ น  200 คน  (Hair, Joseph F.,Jr.,WilliamC.Black,BarryJ.Babin, and 

RolphE.Anderson, 2008) จะส่งผลให้ระดบัความคลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึนเป็น ±6.93% ซ่ึงจะส่งผลให้ความน่าเช่ือถือ

ของงานวิจยัลดนอ้ยลงซ่ึงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวผา่นเง่ือนไขในการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท าการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม โดยการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัในรายงานการศึกษาคน้ควา้โดยทัว่ไปจะเป็นการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยโดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามมหาวิทยาลยัชั้นน า ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดมี้การจดัแบ่งกลุ่ม
พ้ืนท่ีออกเป็น 6 สถานท่ีตามความสอดคลอ้งเก็บข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยผู ้
ศึกษาวิจยัเป็นผูเ้กบ็รวมรวมขอ้มลูแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท าการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม โดยการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ 
แบ่งการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
ส่วนที่ 1: วิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency 
Distribution) น าเสนอขอ้มูลดว้ยตารางแบบร้อยละ (Percentage) 
ส่วนที่ 2: วิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชก้ารวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายระดบัของการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจง

มหาวทิยาลยั (University) 
จ านวนประชากร 
กลุ่มตวัอย่าง (คน) 

1.มหาวิทยาลยักรุงเทพ (Bangkok University) 

2.มหาวิทยาลยัรังสิต (Rangsit University)                  

3.มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย(The University of The Thai chamber 

of Commerce) 

4.มหาวิทยาลยัศรีปทุม (Sripatum University) 

5.มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (Assumption University)  

6. มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(Dhurakij Pundit University) 

2188 
- 

1683 
 

1175 
872 

- 
 

รวม 5,918 
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ความถ่ี (Frequency) ไดแ้ก่ ความถ่ี และ ร้อยละ ซ่ึงในแต่ละขอ้ค าถามจะมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัโดยใชส้ถิติหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัการมีอิทธิพลมีดงัน้ี 
ระดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ 
ตรงกบัตวัฉนัเป็นอยา่งยิ่ง     5 คะแนน 
ตรงกบัตวัฉนัพอสมควร  4 คะแนน 
เฉยๆ    3 คะแนน 
ไม่ค่อยตรงกบัตวัฉนั  2 คะแนน 
ไม่ตรงกบัตวัฉนัเป็นอยา่งยิ่ง 1 คะแนน 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
การวิจัยเร่ืองการแบ่งกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาระดบัปริญญา
โทคณะบริหารธุรกิจ (MBA) ของมหาวิทยาลัยเอกชนและ เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทคณะ
บริหารธุรกิจ (MBA) ของมหาวิทยาลยัเอกชนโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรม ตลอดจนศึกษาลกัษณะความแตกต่างใน
ดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมก่อนการซ้ือ คือ พฤติกรรมการศึกษาหาขอ้มูลของมหาวิทยาลยั ปัจจยัการเลือก
มหาวิทยาลยั เหตุผลหลกัในการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท และผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ พฤติกรรม
ขณะใชคื้อ พฤติกรรมการเขา้เรียน พฤติกรรมขณะเรียน รูปแบบการเรียนการสอน รวมถึงพฤติกรรมการจบักลุ่ม
และการท างานกลุ่ม ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ (MBA) ของมหาวิทยาลยัเอกชน 

ผลการศึกษาลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 120 คน (ร้อยละ 60) อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 176 คน (ร้อยละ 88) ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน143 คน 
(ร้อยละ 71.5) และมีงานท า (ร้อยละ 83) ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานบริษทั ประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั และพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 25,001-45,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ นอ้ยกว่า 25,000 บาท 
และศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ ภาคค ่า (วนัจันทร์-ศุกร์ หลงัเวลาราชการ) ท่ีมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ และ
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ผลการศึกษาลกัษณะด้านพฤติกรรม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ศึกษาหาขอ้มลูคณะบริหารธุรกิจ (MBA) ระดบัปริญญา
โทจากเวปไซดข์องมหาวิทยาลยัโดยตรงมากท่ีสุด รองลงมาคือสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาจาก
เจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัโดยตรง และใหค้วามส าคญักบัความทนัสมยัของมหาวิทยาลยั และการพาไปดูงานใน
ต่างประเทศ  
     สาเหตุหลกัท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกเรียนปริญญาโท เพราะตอ้งการเปล่ียนงานเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือเพราะ
ตอ้งการปรับฐานเงินเดือน และตอ้งการปรับต าแหน่งเป็นอนัดบัสุดทา้ย ปัจจยัสนบัสนุนท่ีตดัสินใจเรียนปริญญาโท
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เพราะบุคคลในครอบครัวและเพ่ือนสนิทแนะน าตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเขา้หอ้งเรียนตรงเวลา รองลงมาคือ
จะไปถึงหอ้งเรียนก่อนเวลาเรียนและเขา้เรียนเป็นประจ า พฤติกรรมกลุ่มตวัอยา่งขณะเรียนจะท าการถ่ายรูปบนกระดาน
หรือสไลดท่ี์อาจารยส์อน รวมถึงการใชอิ้นเตอร์เน็ตหาขอ้มูลระหวา่งเรียน และจะตั้งใจเรียนมากเป็นพิเศษถา้รูปแบบ
การเรียนการสอนเป็นแบบกรณีศึกษา (Case Study) กบัรูปแบบการเรียนการสอนแบบเล่นเกมส์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
มกัจะท าการจบักลุ่มกบัเพ่ือนท่ีท างานในลกัษณะเดียวกนั รองลงมาคือจบักลุ่มกบัเพ่ือนท่ีท างานในลกัษณะแตกต่างกนั 
มกัจะท างานกลุ่มร่วมกนัมากกว่าต่างคนต่างท าตามท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้ใหห้วัหนา้กลุ่มเป็นผูร้วบรวม 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
สรุปผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ (MBA) ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
เอกชนสามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม และสามารถบริหารจดัการ
ไดอ้ยา่งสะดวก 
กลุ่มที่ 1 (Normal) มีจ านวน 86 คน ตดัสินใจเลือกศึกษาปริญญาโทเพราะตอ้งการปรับฐานเงินเดือนและตอ้งการ
ปรับต าแหน่ง และให้ความส าคญักบัการพาไปดูงานต่างประเทศ ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัผูบ้งัคบับญัชาหรือญาติพ่ี
นอ้งเม่ือเทียบกบักลุ่มท่ี 3  
กลุ่มที่ 2 (Semi-Normal) มีจ านวน 39 คน มีพฤติกรรมขณะท่ีเรียนจะท าการจดบนัทึกหรือบนัทึกเสียงไปดว้ย และ
จะไม่เล่นโซเช่ียวหรือรับโทรศพัท์ขณะเรียน ไม่ไดม้าเรียนเพราะตอ้งการปรับฐานเงินเดือนหรือปรับต าแหน่งเม่ือ
เทียบกบักลุ่มท่ี 1 มกัจะท าการจบักลุ่มกบัเพ่ือนท่ีท างานในลกัษณะเดียวกนั และมีพฤติกรรมการมาเรียนท่ีสายมาก
หรือไม่ค่อยไดเ้ขา้เรียน 
กลุ่มที่ 3 (Royalty) มีจ านวน 75 คน ตดัสินใจเรียนปริญญาโทเพราะผูบ้งัคบับญัชา ญาติพ่ีน้องและเพ่ือนร่วมงาน
แนะน าไม่ได้มาเรียนปริญญาโทเพราะต้องการปรับฐานเงินเดือนและไม่ได้ให้ความส าคญักับการพาไปดูงาน
ต่างประเทศเม่ือเทียบกบักลุ่มท่ี 1   
 

ข้อเสนอแนะในการท าการตลาดในแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มที่ 1  (Normal) การท าแผนการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มน้ีคือ การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา

ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ว่าปัจจุบนัมีหน้าท่ีการงานท่ีมัน่คง ด ารง

ต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัชั้นน าของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ช้ีให้เห็นประสิทธิภาพของนกัศึกษาท่ี

จบปริญญาโทจากทางมหาวิทยาลยั  พร้อมทั้งโฆษณาทางเวปไซด์ของมหาวิทยาลยั เพราะกลุ่มตวัอย่างศึกษาหา

ขอ้มูลจากทางเวปไซดข์องมหาวิทยาลยัเป็นหลกั และเพ่ิมโปรแกรมการดูงานในต่างประเทศ โดยมีให้เลือกการดู

งานในหลายประเทศ เช่น การเยี่ยมชมโรงงานและพิพิธภณัฑ ์BMW ทางฝ่ังยุโรป หรือการจดัโปรแกรมการดูงาน

มากกวา่ 1 คร้ัง และสอดแทรกความรู้แบบการเล่นเกมส์ไปดว้ย  
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กลุ่มที่ 2 (Semi-Normal) การท าแผนการตลาดท่ีสอดคลอ้งกับกลุ่มตัวอย่างน้ีคือ การน าการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ มาประยกุตเ์ขา้กบัการเรียนการสอนแบบปกติ คือจะไม่เนน้การเรียนการสอนแบบในหอ้งเรียนปกติ แต่จะ

นดัเขา้มาส่งงานกบัอาจารยป์ระจ าวิชานั้นๆ หรือเขา้มาฟังบรรยายจากวิทยากรภายนอก หรือหาขอ้มูลมาโตว้าที

ระหวา่งนกัศึกษาอีกกลุ่มหน่ึง  

กลุ่มที่ 3 (Royalty) การประชาสัมพนัธ์ท่ีตรงจุดคือ การโฆษณาตามบริษทั ขนาดกลางถึงเล็ก (SME) ท่ีต้องการ

พฒันาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร อาจจะน าเสนอโดยการช้ีแจงให้เห็นท าการท าวิจยัท่ีจะช่วย

ช้ีให้เห็นถึงขอ้เสียขององค์กร หรือความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละหน่วยงาน ท่ีนกัศึกษาทุกคนจะตอ้งน าปัญหา

ของบริษทัมาท าวิจยัและเสนอแนวทางต่อผูบ้งัคบับญัชา เนน้การช้ีใหเ้ห็นถึงผลท่ีจะไดรั้บของตวัพนกังาน และช่วย
พฒันาองคก์ร พร้อมกบัเพ่ิมความจงรักภกัดีใหก้บัองคก์ร 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือและใช้บริการคอมพวิเตอร์  
และอุปกรณ์ต่อพ่วงของลูกค้ากลุ่มโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาล ในเขกรุงเทพมหานคร 

The Marketing Mixed Factors Affecting to computer and Its Equipment Consuming 
Behavior of Private School and Public School Customers. In Bangkok 

ชัชชญา  สุขกุลพชัร1และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 
Chatchaya  Sukkunrapat and Anuchat Chamchong 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและเลือกใชบ้ริการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของกลุ่มลูกคา้ประเภท
โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาล และเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความส าคัญปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดดงักล่าว โดยส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างแบบสุ่ม คือผูอ้  านวยการ คุณครูผูดู้แลห้องคอมพิวเตอร์และคุณครู
ผูรั้บผิดชอบการตรวจสอบงานแผนกการเงินของกลุ่มโรงเรียนเอกชนและกลุ่มโรงเรียนรัฐบาล จ านวน 216 คน   ได้
ผลการวิจยัสรุปว่า กลุ่มโรงเรียนเอกชนโดยเฉล่ียให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมากกว่ากลุ่ม
โรงเรียนรัฐบาล ปัจจยัท่ีให้ความส าคญัไดแ้ก่ ความคุม้ค่าของค่าซ่อม มีท าเลท่ีตั้งสะดวกเขา้ใชบ้ริการ และมีบตัร
สะสมแต้มเม่ือมาใช้บริการ  และเรียงล าดับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีกลุ่มโรงเรียนเอกชนโดยเฉล่ียให้
ความส าคญัตามล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด ขณะท่ีกลุ่มโรงเรียน
รัฐบาลใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคาเพียงอยา่งเดียว 

ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

Abstract 
The objectives of the study were to compare the mix marketing factors consumer buying behavior, making 
decision before purchasing computer, computer accessories and peripherals, between private school groups and 
government school groups  and to compare the different of these mix marketing factors consumer buying 
behavior. A random sample was selected as school principal, computer teacher and administrator about the budget 
of private school groups and government school groups . All of sample are 216. The results of the study were as 
follows private school groups are more interested in the mix marketing factors than government school groups. 
The mix marketing factors consumer buying behaviors that they interest are  price ( worthwhile to repair), 
approach to after-sales service and score card used after-sales service. Those factor order from high to low are 
price, place and promotion. However government school groups are interested only price. 
Keywords : Marketing Mix 
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1. บทน า 
 
     ในปัจจุบนัน้ีคงจะไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธไดเ้ลยว่าเทคโนโลยีมีความจ าเป็นส าหรับ การด าเนินชีวิตของมนุษย ์

เพราะทุกคนลว้นใชเ้ทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและในทุก ๆ ดา้น  ตั้งแต่การต่ืนนอนจนถึงการเขา้

นอน ดงันั้นเทคโนโลยีจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้อาศยัอยู่ในเมืองท่ีชีวิตประจ าวนัมีแต่

ความเร่งรีบ ตอ้งแข่งขนักบัเวลา การน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีสมยัใหม่

นอกจากจะช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานแลว้ยงัช่วยยน่ ระยะเวลาการท ากิจกรรมต่าง ๆ ใหส้ั้นลงดว้ย 

     ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  การประกอบธุรกิจ จ าหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆรวมถึงซอฟต์แวร์ และ

การให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จึงเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจและตอบสนองกับสถานการณ์ใน

ปัจจุบนัท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการท างานและใชใ้นชีวิตประจ าวนั  กลุ่ม

ลูกคา้หลกัส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถานศึกษาต่างๆ และรวมถึงประชาชนทัว่ไป ซ่ึง

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงและเป็นท่ีน่าจบัตามองคือ กลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เพราะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการด าเนินการเรียนการสอนให้มี

ความพร้อมในการใชง้านไดดี้อยู่เสมอ ธุรกิจการจดัจ าหน่ายและรับบริการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้ง

ในและนอกสถานท่ี ยงัเป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการเติบโตสูงอยู่เน่ืองจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจท่ีมีความสามารถและมี

ศกัยภาพท่ีดียงัมีอยูน่อ้ย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     1.เพ่ือศึกษาความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงและเลือกใชบ้ริการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของกลุ่มลกูคา้ประเภทโรงเรียนเอกชนและ

โรงเรียนรัฐบาล         

     2.เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและเลือกใช้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระหว่างกลุ่มลูกค้า

ประเภทโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาล 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     1.ผลการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือน าไปเป็นแนวทางเป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางธุรกิจ และเป็นแนวทางน าไปปรับปรุงกิจการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
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     2.สามารถน าขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัระหว่างโรงเรียนเอกชนและ
โรงเรียนรัฐบาล โดยท่ีนกัการตลาดสามารถน ามาใชว้างแผนกลยทุธ์ทางการตลาดได ้
     3.เพ่ือกระตุน้ความสนใจใหก้บัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยส่งผลท าใหธุ้รกิจสามารถขยายกลุ่มลูกคา้ไดเ้พ่ิมมาก
ข้ึน เพ่ิมยอดขายและผลก าไรใหก้บัองคก์รไดม้ากข้ึน  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
        ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้ง
มอบใหแ้ก่ลกูคา้และลกูคา้จะไดรั้บผลประโยชนแ์ละคุณค่าของ ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์
แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีอาจจับต้องได้(Tangigle Products) และ ผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได ้
(Intangible Products) 

2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
บริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคา
การให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ี
ต่างกนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอ
บริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึง
จะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

4. ดา้นการส่งเสริม (Promotions) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกญุแจส าคญัของ
การตลาดสายสมัพนัธ์ 

5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือ  ให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีผู ้
ให้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนอง
ต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6. ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็นแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะทางกายภาพแลการน าเสนอให้กบัลูกคา้ให้เห็นเป็น รูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม 
ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีลกูคา้
ควรไดรั้บ 
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7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ี
น าเสนอให้กับผูใ้ช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความ
ประทบัใจ 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
        การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากร เช่น เวลา 

บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาว่าสินคา้ท่ีเราจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค 

(Who?) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What?) ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออยา่งไร (How?) ซ้ือเม่ือไร (When?) ซ้ือท่ีไหน (Where?) 

ซ้ือและใชบ่้อยคร้ังเพียงใด (How often) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการ

เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

        โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความต้องการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเข้ามาใน

ความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่อง ด า ท่ีผู ้ผลิตและผู ้ขายไม่สามารถคาดได ้

ความ รู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ื อ ท่ี จะได้รับ อิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู ้ซ้ื อ  แม้จะมีการตอบสนองผู ้ซ้ื อ 

(Buyer’sresponse) หรือการ ตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decision)  

        1.พฤตกิรรมของผู้ซ้ือ 

        ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายสินคา้จะสนใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Buyer behavior)  ซ่ึง เป็นส่วนส าคญัของการ

ปฏิบติัการบริโภค ซ่ึงหมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนสินคา้ และบริการ

ดว้ยเงิน และรวมทั้งกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดใหมี้กระบวนการกระท าน้ี พฤติกรรมของผูซ้ื้อนั้นเรา

หมายรวมถึงผูซ้ื้อท่ีเป็นอุตสาหกรรม (Industrial buyer)  หรือเป็นการซ้ือบริษทัในอุตสาหกรรมหรือผูซ้ื้อเพ่ือขายต่อ 

แต่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นเราเนน้ถึงการซ้ือของผูบ้ริโภคเอง ปกติเรามกัใชค้  าวา่ พฤติกรรมของลกูคา้ (Customer 

behavior)  แทน กันกับพฤติกรรมผูซ้ื้อได้ค าทั้ งสองคือ พฤติกรรมผูซ้ื้อและพฤติกรรมลูกค้าน้ีเป็นความหมาย

เหมือนกนั และค่อนไปในแง่ลกัษณะในทางเศรษฐกิจของการบริโภคมากกวา่ 

        2.การซ้ือและการบริโภค 

        ค าวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค นั้นในความหมายท่ีถกูตอ้ง มิใช่หมายถึง การบริโภค (Consumption) แต่หากหมายถึง

การซ้ือ (Buying) ของ ผูบ้ริโภค จึงเน้นถึงตวัผูซ้ื้อเป็นส าคญัและท่ีถูกตอ้งแลว้ การซ้ือเป็นเพียงกระบวนการหน่ึง

ของการตดัสินใจและไม่สามารถแยกออกไดจ้ากการ บริโภคสินคา้ ทั้งท่ีกระท าโดยตวัผูซ้ื้อเองหรือบริโภคโดย

สมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวซ่ึงมีผูซ้ื้อท าตวัเป็นผูแ้ทนให้ การซ้ือแทนนั้น ผูซ้ื้อแทนจะเป็นผูท้  างานแทนความ

พอใจของผูท่ี้จะบริโภคอีกต่อหน่ึง ดว้ยเหตุผลน้ีเอง ผูวิ้เคราะห์การตลาดจึงตอ้งระวงัอยูเ่สมอถึงความสมัพนัธ์นั้น 
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        สรุปพฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง “การกระท าของบุคคลบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการหาใหม้า

และการ ใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ส่วนพฤติกรรมผูซ้ื้อนั้นหมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การแลกเปล่ียนสินคา้ และบริการดว้ยเงิน และรวมถึงการตดัสินใจ” การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หา

หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ

และการใชข้องผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) 

ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
       
2.2 การเขียนสมการ 

Y = (f)(x1) + (f)(x2) +……                                                                                                                       (1) 
โดยก าหนดให ้(f) คือ ค่าท่ีไดค้  านวณจากโปรแกรม SPSS ( Canonical Discriminant Funvtion Coefficient ) 
                        (x1)……..(x..) คือ ค าถามในแบบสอบถามแยกตามส่วนประสมทางการตลาด 

 
สมการท่ี (1) แสดงการค านวณสมการเสน้ตรงท่ีใชจ้ าแนกกลุ่ม 2 กลุ่ม 
 
กรอบแนวคิด 
ตวัแปรตน้         ตวัแปรตาม 
การใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

o สินคา้และบริการ 
o ราคา 
o ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
o กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
o บุคคล หรือพนกังาน 
o การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
o กระบวนการ 

 o กลุ่มลกูคา้ประเภทโรงเรียนเอกชน 
 

 

 

o กลุ่มลกูคา้ประเภทโรงเรียนรัฐบาล 

   

3. วธิีการศึกษา 
     ประชากรท่ีผู ้วิจัยใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มโรงเรียนเอกชนและกลุ่มโรงเรียนรัฐบาล ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มโรงเรียนเอกชนมีจ านวนโรงเรียน 93 โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนรัฐบาลมีจ านวนโรงเรียน 
438 โรงเรียน รวมจ านวนประชากรทั้งส้ิน 531 หน่วย 
     กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนการสุ่มดังน้ี กลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนท่ีแน่นอน โดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ าเป็นท่ีท าให้การประมาณค่าสัดส่วนต่างๆ
ของประชากรมีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั +-5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) 
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ท่ี 95%และระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 จะไดก้ลุ่มตวัอย่าง 216 ราย โดยตวัอย่างท่ีไดม้าเป็นการสุ่มตวัอย่างอย่าง
ง่าย โดยวิธีการจบัสลาก จากจ านวนเขตพ้ืนท่ีทั้งส้ิน 50 เขต จ านวนโรงเรียนเอกชน 93 โรงเรียน จ านวนโรงเรียน
รัฐบาล 438 โรงเรียน ผลของการแบ่งเขตไดม้า 36 เขตจาก 50 เขต และการจดัแบ่งโรงเรียนในแต่ละพ้ืนท่ีเขตละ
เท่าๆกนั โดยแบ่งเป็นเขตพ้ืนท่ีละ 12 โรงเรียน แบ่งออกเป็นโรงเรียนเอกชน 6 โรงเรียน โรงเรียนรัฐบาล 6 โรงเรียน 
และในแต่ละโรงเรียนจดัเกบ็แบบสอบถามโรงเรียนละ 3 ชุด แบ่งออกเป็น ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 ชุด คุณครูผูดู้แล
หอ้งคอมพิวเตอร์ 1 ชุด คุณครูผูรั้บผิดชอบการรับช าระเงินและตรวจสอบ 1 ชุด 
 

การแบ่งเขตพ้ืนท่ี จ านวนส านกังานเขตพ้ืนท่ี 

จ านวนของ 

โรงเรียนเอกชน 

จ านวนของ 

โรงเรียนรัฐบาล 

กลุ่มกรุงเทพกลาง 3 6 6 

กลุ่มเทพเหนือ 3 6 6 

กลุ่มกรุงเทพใต ้ 3 6 6 

กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก 3 6 6 

กลุ่มกรุงธนเหนือ 3 6 6 

กลุ่มกรุงธนใต ้ 3 6 6 

รวม 36 เขตพ้ืนท่ี 36 โรงเรียน 36 โรงเรียน 

ตารางท่ี 1 แสดงการแบ่งกลุ่มเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบันมีความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีภาครัฐให้การ
สนับสนุนกบัทางโรงเรียนในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยการเรียนการสอนดงันั้นคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงจึงเขา้มามีบทบาทในโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน จึงตอ้งท าการศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มโรงเรียน
เอกชนและกลุ่มโรงเรียนรัฐบาล  

1. จากการพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยใชท้ฤษฎีและงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งโดยใชค้วามส าคญัของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติด้วยการ
ทดสอบ ANOVA  ขนาดความแตกต่างภายในกลุ่ม F-Ratio และค่า Significant แสดงการให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด มีค าถามจ านวน 22 ขอ้ท่ีสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มโรงเรียนเอกชนและ
กลุ่มโรงเรียนรัฐบาล  
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1.ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์  

โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในส่วนของงานวิจยัน้ีมีผลท่ีแตกต่างจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของความ

หลากหลายในบริการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผลท่ีไดจ้ะไม่มีความหลากหลายในส่วนงานบริการซ่ึงงานวิจยัฉบบัน้ี 
ความหลากหลายของบริการ เช่น การมีบริการเสริมการเขียนเวบ็ไซตห์รือรับฝากเซิฟเวอร์เป็นจุดท่ีลกูคา้สนใจ 

2.ปัจจยัด้านราคา  

โดยปัจจยัทางดา้นราคาในส่วนของงานวิจยัน้ีมีผลการวิจยัท่ีเหมือนกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของความ
คุม้ค่าของราคาซ่อม ราคาเป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไป 

3.ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  

โดยปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในส่วนของงานวิจัยน้ีมีผลการวิจัยท่ีเหมือนกับงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งในส่วนของท าเลท่ีตั้ง สะดวก สบาย ปลอดภยั เป็นระเบียบ มีช่วงเวลาการเปิดและปิดของร้านท่ีเหมาะสม 

4.ปัจจยัด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด  

โดยปัจจยัดา้นช่องทางการส่งเสริมการตลาดมีผลการวิจยัท่ีแตกต่างกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งคือ การเผยแพร่

ข่าวสารในส่ือต่างๆ ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีการลงส่ือโฆษณาในหนงัสือวารสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี และส่ือมลัติมีเดีย
เช่น เฟสบุ๊ค ทวีสเตอร์ และกรูเกิล ซ่ึงงานวิจยัน้ีแตกต่างจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.ปัจจยัด้านบุคคลหรือพนักงาน  

โดยปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนักงานในส่วนของงานวิจยัน้ีมีผลการวิจยัท่ีเหมือนกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใน

ส่วนของการพฒันาบุคคลากรให้มีความพร้อมมีความรู้สามารถท่ีจะตอบค าถามหรือตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดแ้ละการมีจิตใจทางดา้นการบริการ 

 6.ปัจจยัด้านปัจจยัด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

จากผลการศึกษาคร้ังน้ีผลท่ีไดคื้อ ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงท าใหก้ลุ่มโรงเรียนเอกชนและกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลไม่มีความแตกต่างกนั 

2. พิจารณาจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช ้Discriminant Analysis เป็นการ

วิเคราะห์ความสามารถในการจ าแนกหาความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มโรงเรียนเอกชนและกลุ่มโรงเรียน

รัฐบาล กลุ่มโรงเรียนเอกชน จะใหค้วามส าคญัในปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มโรงเรียนรัฐบาลจะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาเพียงปัจจยัเดียว 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
          1.การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้การทดสอบ ANOVA เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ พบว่า การใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังาน 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ มีค าถามท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงท าใหก้ลุ่มโรงเรียนเอกชนและกลุ่มโรงเรียนรัฐบาล
มีความแตกต่างกนั แต่ปัจจยัดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีค าถามท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงท าให้
กลุ่มโรงเรียนเอกชนและกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลไม่มีความแตกต่างกนั 
     2.การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square เป็นการทดสอบเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรตน้และตวัแปรตาม โดยตวัแปรตน้ดา้นประชากรศาสตร์คือ ขนาดของโรงเรียน ระยะเวลาเปิดด าเนินการเรียน
การสอน จ านวนครู จ านวนนักเรียน และตวัแปรตามคือ สังกดัของโรงเรียนแบ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ประเภทโรงเรียน
เอกชนและกลุ่มลูกคา้ประเภทโรงเรียนรัฐบาล การหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์กบัสังกดั
ของโรงเรียน พบว่า สัดส่วนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนและจ าแนกตาม
ระยะเวลาท่ีโรงเรียนเปิดด าเนินการเรียนการสอน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัสงักดัของโรงเรียน และสัดส่วนร้อยละของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนครูและจ าแนกตามจ านวนนกัเรียน มีความสมัพนัธ์กบัสงักดัของโรงเรียน 
     3.การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ Discriminant Analysis เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการจ าแนกหา
ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มคือกลุ่มโรงเรียนเอกชนและกลุ่มโรงเรียนเอกชน ดงัน้ี ค่า R-Square (R2) มีคาเท่ากบั 
(0.824)2 = 68% และมีความถูกตอ้งในการพยากรณ์ (Hit Ratio) = 95% โดยแยกเป็นความถูกตอ้งในการพยากรณ์
กลุ่มโรงเรียนเอกชนเท่ากับ 95.4% และพยากรณ์กลุ่มโรงเรียนรัฐบาลเท่ากับ 94.4% ค่า Proportional Chance 
Criterion หรือ Cpro มีค่าเท่ากบั 63% ค่า (Hit Ratio) มีค่ามากกว่า อยู่อย่างน้อย 25% ท าให้สามารถเขียนสมการ
เสน้ตรงไดแ้ละมีความถกูตอ้งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 
     4.การวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ของ Discriminant Analysis จะเป็นการแสดงปัญหาจากการ
พยากรณ์ท่ีมีความคลาดเคล่ือน  Casewise Statistic แสดงความผิดพลาดของการพยากรณ์โดยพบว่า จากจ านวน
แบบสอบถาม 216 ชุด โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนเอกชนจ านวน 108 ชุด และโรงเรียนรัฐบาล 108 ชุดสรุปสามารถ
พยากรณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 205 ชุด แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนเอกชน103 ชุด กลุ่มโรงเรียนรัฐบาล 102 ชุด และมีการ
พยากรณ์ผิดพลาดไป 11 ชุด บ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนเอกชน 5 ชุด กลุ่มโรงเรียนรัฐบาล 6 ชุด 
     5.การวิเคราะห์ความส าคญัของค าถามท่ีใชใ้นการจ าแนกกลุ่ม เป็นการประเมินความส าคญัของค าถามท่ีใชใ้นการ
จ าแนกกลุ่มว่ามีค าถามใดบา้งในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีจ าแนกกลุ่มระหว่างโรงเรียนเอกชนและกลุ่ม
โรงเรียนรัฐบาล พบวา่มีค าถามจ านวน 4 ขอ้ท่ีใชจ้ าแนกกลุ่ม 2 กลุ่ม คือปัจจยัดา้นราคา จ านวน 2 ขอ้คือ ความคุม้ค่า
ของราคาซ่อม และราคาเป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไป, ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ านวน 1 ขอ้ คือ ท าเลท่ีตั้ง
สะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ, ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ านวน 1 ขอ้ คือ มีบตัรสะสมแตม้เม่ือมาใชบ้ริการใน
ทุกคร้ัง 
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     6.การอธิบายลกัษณะส าคญัท่ีแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม จากการพิจารณาค าถามส าคญัจ านวน 4 ค าถามท่ีกล่าวไว้
ดา้นบนซ่ึงเป็นค าถามท่ีผา่นการประเมินแลว้วา่มีความส าคญัและสามารถจ าแนกกลุ่มไดดี้ เพ่ือหาลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนัของแต่ละกลุ่มจึงเลือกใชก้ารแสดงค่าดว้ยกราฟเฉล่ียเพ่ือจ าแนกลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของทั้งสองกลุ่ม ดงัน้ี 
 

 
ภาพท่ี 1 กราฟแสดงค่าเฉล่ียของค าถามส าคญั 4 ขอ้ท่ีใชใ้นการจ าแนก 2 กลุ่ม 
 
     จากรูปภาพท่ี 1 แสดงถึงกราฟของค่าเฉล่ีย หรือ Graph Means  กราฟกลุ่มโรงเรียนเอกชนมีค าถามขอ้ท่ี 12 14 
และ 24 สูงกว่าค่าเฉล่ียรวม ส่วนกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลจ ามีค าถามขอ้ท่ี 14 สูงกวา่เฉล่ียซ่ึงกราฟน้ีผูต้อบแบบสอบถาม
ในแต่ละช่องทางให้ความส าคญักบัค าถามท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มโรงเรียนเอกชน จะให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในเร่ืองปัจจยัทางดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด ส่วนกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลจะให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในเร่ืองปัจจยัดา้นราคา
เท่านั้น ส่วนปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัทางดา้นบุคคลากรหรือพนกังาน ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพและทางดา้นกระบวนการยงัไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

     จากท่ีไดก้ล่าวมาปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัและการท างาน

ของทุกคน รวมถึงทางดา้นการศึกษาท่ีมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชป้ระกอบการเรียนการสอนมากข้ึน การ

ประกอบธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองคร้ังน้ี นกัศึกษามีเป้าหมายท่ีจะใชง้านวิจยัช่วยในการตดัสินเก่ียวกบั การจ าแนกความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มโรงเรียนเอกชนและกลุ่มโรงเรียนรัฐบาล ในการใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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     1. ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า กลุ่มโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑม์ากนกัอาจจะเน่ืองดว้ยในปัจจุบนัลูกคา้มีความรู้ สามารถท่ีจะสืบคน้หาขอ้เปรียบเทียบผลิตภณัฑท่ี์ตนเอง

สนใจไดง่้ายข้ึนและมีผลิตภณัฑใ์ห้ลูกคา้เปรียบเทียบมากข้ึน และเม่ือลูกคา้รับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้ท่ีใชต่้างยี่ห้อ

กนัแลว้ลูกคา้จะสามารถรับรู้ไดว้่าสินคา้ยี่หอ้ไหนเป็นอย่างไร ท าใหเ้ราทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือและการเขา้
ใชบ้ริการของลกูคา้ได ้

     2.ปัจจยัทางดา้นราคา พบว่า กลุ่มโรงเรียนเอกชนและกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางดา้นราคา 

ความคุม้ค่าของราคาสินคา้และราคาซ่อมสินคา้เป็นประเด็นส าคญัท่ีลูกคา้ทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญั รองลงมาคือ

ราคาเป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปและมีการระบุราคาท่ีตวัสินคา้ ท าใหลู้กคา้สามารถท่ีจะเทียบราคากบัคุณภาพและ

ท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการง่ายข้ึน ทางร้านอาจจะมีการแนะน าขอ้ดีขอ้เสียเปรียบเทียบสินคา้แต่ละ
ชนิดแต่ละยี่หอ้ใหล้กูคา้ตดัสินใจไดง่้ายข้ึน 

     3. ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มโรงเรียนเอกชนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัหน่าย 

ลูกคา้กลุ่มน้ีจะใหค้วามส าคญัเพราะเป็นการใหบ้ริการท่ีอ านวยความสะดวกกบัลูกคา้ ลูกคา้ไม่ตอ้งเดินทางมาถึงท่ี

หนา้ร้านทางร้านมีการจดัส่งเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความช านาญไปพบถึงโรงเรียนไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว หรือถา้ลูกคา้จะมาใช้

บริการหนา้ร้านเราก็มีส่ิงอ านวยความสะดวกทั้งท่ีจอดรถและการตกแต่งหน้าร้านให้เป็นระเบียบร้อยง่ายต่อการ

เลือกซ้ือสินคา้และการมารับบริการ ระยะเวลาการเปิดปิดของร้านท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้ลูกคา้มาใชบ้ริการได้
สะดวกข้ึนมีพนกังานบริการตอ้นรับใส่ใจดูแลลูกคา้อยา่งทัว่ถึง 

     4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มโรงเรียนเอกชนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ทั้งการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในส่ือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้กบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ลูกคา้รู้จกัร้านและการสืบหา

ขอ้มูลของร้านท่ีง่ายและสะดวกเป็นท่ีรู้จกัของคนส่วนใหญ่ การมอบส่วนลดการซ้ือสินคา้และการใชบ้ริการของ

ลูกคา้ประจ าโดยมีบตัรสะสมแตม้เม่ือมาใช้บริการในแต่ละคร้ัง มีของแถมส่วนลดราคาท่ีดึงดูดใจลูกคา้ให้มาใช้
บริการ 

     5.ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนักงาน พบว่ากลุ่มโรงเรียนเอกชนและกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบั

ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังานมากนกั แต่เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือเรามีการอบรมให้ความรู้กบัพนกังานสม ่าเสมอ

เพ่ือให้เกิดความรู้และความช านาญเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างตรงใจและให้ความช่วยเหลือ

ลูกคา้ดว้ยความรู้ความสามารถอย่างแทจ้ริง เราจะให้พนกังานใส่ใจดูแลลูกคา้ทุกคนท่ีเขา้มารับบริการท่ีหนา้ร้าน

และการใหบ้ริการถึงสถานท่ี พนกังานจะแต่งกายสุภาพสะอาดเรียบร้อยและมีปฎิสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพ่ือใหเ้กิดความ
ไวว้างใจจากลกูคา้ 

     6.ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่ากลุ่มโรงเรียนเอกชนและกลุ่มโรงเรียนรัฐบาล

ไม่ไดใ้หค้วามส าคญั เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดกบัลูกคา้เรามีการตกแต่งหนา้ร้านใหเ้ป็นระเบียบจดัเรียงสินคา้
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ให้เรียบร้อยง่ายต่อการหยิบซ้ือ สถานท่ีสะอาดปลอดภยัมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ทั้งสถานท่ีจอดรถ 

อาหารวา่งเคร่ืองด่ืมพร้อมบริการส าหรับลูกคา้ท่ีมารบรับบริการ การใหบ้ริการท่ีซ่ือตรงกบัลูกคา้อธิบายรายละเอียด
ท่ีขดัเจนเขา้ใจง่ายและพฒันาศูนยบ์ริการซ่อมใหมี้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับทัว่ไป  

     7.ปัจจยัดา้นกระบวนการ พบว่ากลุ่มโรงเรียนเอกชนและกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้น

กระบวนการ เพ่ือใหก้ารท างานเป็นระบบเราจะตอ้งพฒันาระบบซอฟตแ์วร์การเก็บฐานขอ้มูลลูกคา้ทั้งเก่าและใหม่

เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพเราพฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีเกบ็ประวติัการซ้ือ

และใชบ้ริการของลูกคา้เพ่ือตอบสนองลูกคา้และเพ่ือการจดัท าโปรโมชัน่ของทางร้านจะท าใหร้้านคา้น าเสนอส่ิงท่ี

ลูกคา้ตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้งท่ีสุด การพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ท าใหล้ดขั้นตอนในการท างานสามารถบริการลูกคา้
ไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีกล่าวมา ส่งผลท าใหบ้ริษทัสามารถทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่มีพฤติกรรม
การซ้ือและใชบ้ริการอย่างไร ท าใหเ้ราสามารถพฒันาปรับปรุงในส่วนของการท างานใบบริษทัใหมี้การปฏิบติังานท่ี
เป็นระบบไม่ซบัซอ้นสามารถติดตามการท างานไดทุ้กขั้นตอนว่าอยูถึ่งขั้นตอนไหนและจะตอ้งตามท่ีแผนกอะไรได้
อย่างถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว อีกทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี ทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค สามารถ
น ามาประยกุตใ์ชเ้พ่ือจดัท าแผนการด าเนินงานของบริษทัเพ่ือใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงจุด 
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การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการและความพงึพอใจทีม่ต่ีอส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง2 (ธัญบุรี) จ.ปทุมธานี 

A Study of Relations between Satisfaction of Marketing Mix and Service Behavior of Customers 
at Kasikornbank at Klong Song Branch, Amphoe Thanyaburi, Pathum Thani 

ณัฏฐ์ชญา ปักการะโถ1 
Nutchaya pakkaratoe 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังนีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง2 (ธัญบุรี) โดยมีวตัถุประสงค์ 1)เพ่ือ
ศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ 2)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของลูกคา้ 
3)เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการ และ ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัและเก็บ
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง 2 ธญับุรี  จ านวน 200 ชุด สถิติท่ีใชใ้น
การหาวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าความสัมพันธ์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  และใช้สถิติในการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ Analysis of Variance (ANOVA)  
 

ค าส าคัญ:พฤติกรรมการใช้บริการ, ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ 
และ ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

Abstract 

This study aims to analyze the relations between satisfaction of marketing mix and service behavior of customers 
at Kasikornbank at Klong Song Branch, Amphoe Thanyaburi. The purposes of study include: 1) to study service 
behavior, 2) to study satisfaction of marketing mix and 3) to study the relations between satisfaction of marketing 
mix and service behavior. This study involves quantitative research method which collects the data by using 
questionnaires as the research tool. The participants were 200 customers who came to Kasikornbank at Klong 
Song Branch. The data was analyzed by percentage, Descriptive Statistics, and Analysis of Variance (ANOVA).  
Keywords: service behavior, marketing mix factor, relations between satisfaction of marketing mix and service behavior 
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1. บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทย ความคิดเห็นต่อปัจจยั

ทางการตลาดบริการ และความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการของลกูคา้ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 2 (ธญับุรี) จ.ปทุมธานี ประชากร คือลกูคา้ท่ีใชบ้ริการทาง

ธุรกรรมทุกประเภท ณ เคาเตอร์ของธนาคาร การวิเคราะห์ขอ้มลู โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน One Way Anova และการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีการของเชฟเฟ่ เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

พฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด บริการของลกูคา้ธนาคารกสิกรไทย 

สาขาคลอง 2 (ธญับุรี 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการของลกูคา้ ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 2 (ธญับุรี) จ.ปทุมธานี 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของลกูคา้  ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 2 

(ธญับุรี) จ.ปทุมธานี 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ และ ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการของลกูคา้ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 2 (ธญับุรี) จ.ปทุมธานี 

ขอบเขตการศึกษา 

ดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการทางธุรกรรมทุกประเภท ณ เคานเ์ตอร์ของ

ธนาคารกสิกรไทยสาขา คลอง 2 (ธญับุรี) จ.ปทุมธานี  

ดา้นตวัแปร  ตวัแปรท่ีส าคญั ไดแ้ก่  พฤติกรรมการใชบ้ริการและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใช้

บริการของธนาคารกสิกรไทยสาขา คลอง 2 (ธญับุรี) จ.ปทุมธานี   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

           1.  ท าให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของ ธนาคารกสิการไทย สาขา คลอง 2 

(ธญับุรี) จ.ปทุมธานี  
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2.  ใชเ้ป็นแนวทาง พฒันา ปรับปรุง คุณภาพบริการ ธนาคารกสิการไทย สาขา คลอง 2 (ธญับุรี) จ.ปทุมธานี 

ใหดี้ยิ่งข้ึน 

3.  ใช้เป็นข้อมูลกระตุ้นให้ ธนาคารกสิการไทย สาขา คลอง 2 (ธัญบุรี) จ.ปทุมธานี  ปรับปรุงระบบการ

ท างานใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ใหม้ากยิ่งข้ึน 

2. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s Service Marketing Mix) ทฤษฎส่ีวนประสม

การตลาดบริการ 

อดุลย ์จาตุรงคกลุ (2550, หนา้ 312-443) อธิบายวา่ กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ จะใชท้ฤษฎีส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ผลิตภณัฑห์รือบริการ (Product or Service) เพ่ือให้บริการท่ีทรงคุณภาพ จึงตอ้งมีการปรับแต่งบริการให้

เขา้กบัความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะราย และตอ้งสร้างคุณค่า (Value) ให้เกิดข้ึนดว้ย การปรับแต่งบริการเพ่ือสร้าง

คุณค่าให้ลูกคา้จะยิ่งมีความสลบัซับซ้อนมากยิ่งข้ึนในตลาดระหว่างประเทศหรือตลาดหลายวฒันธรรม เน่ืองจาก

ความแตกต่างของภาษา ศาสนา สงัคม และวฒันธรรม 

2. ราคา (Price) เน่ืองจากการบริการเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น การตั้งราคาในบางส่วนตอ้งให้ทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อ

เขา้ใจวา่มีอะไรบา้งรวมอยูใ่นส่ิงท่ีเขาก าลงัซ้ือขายแลกเปล่ียนกนันั้น ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาในการตั้งราคา เพราะ

ราคามีอิทธิพลต่อการท่ีผูซ้ื้อจะรับรู้การบริการ ราคาจึงมกัมีบทบาทส าคญัในการช้ีคุณภาพ 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) สถานท่ี หรือ กิจกรรมต่างๆท่ีทางองคก์ าหนดข้ึนมา เพ่ือใหมี้การน าส่งสินคา้หรือ

บริการไปยงักลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ไม่วา่จะเป็น ร้านคา้ การส่งมอบบริการ หรือแมแ้ต่การซ้ือขายผา่นทาง

อินเตอร์เน็ต 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่ิงหน่ึงท่ีทา้ทายการส่ือสารการตลาด ก็คือ การท่ีตอ้งแน่ใจว่าตลาด

เป้าหมายเข้าใจ และให้คุณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขาย ความไม่มีตัวตนของบริการมักท าให้เป็นไปไม่ได้ ท่ีจะมี

ประสบการณ์ก่อนท่ีจะท าการซ้ือ ดังนั้ น การส่งเสริมการตลาดจ าเป็นต้องอธิบายว่าบริการคืออะไร และ

คุณประโยชนแ์ก่ผูซ้ื้ออยา่งไร 

5. บุคคลหรือพนกังาน (People) บุคลากรถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการด าเนินธุรกิจ ดงันั้นจึงตอ้ง

อาศยัการคดัเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจ

ใหแ้ก่ลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 
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6. กระบวนการให้บริการ (Process)  หรือ กลไกในการทางานของกิจกรรมต่างๆ ท่ีทาให้เกิดการ บริโภค

สินคา้ นบัตั้งแต่การออกแบบพฒันา การทาวิจยั เร่ือยมาจนถึง การจดัหวตัถุดิบ การผลิตหรือ ดาเนินการ และการส่ง

มอบ สินคา้หรือบริการใหถึ้งมือลกูคา้ในเวลาท่ีเหมาะสม ไม่ส่ง มอบชา้ และส่งมอบก่อนเวลา 

7. สภาพแวดลอ้ม (Physical Evidence)  เป็นเร่ืองของสภาพแวดลอ้มในการส่งมอบสินคา้ หรือการใหบ้ริการ

รวมทั้งส่ือท่ีใช้ในการส่ือสารกบัทางลูกคา้ เป็นหลกัฐานท่ีจบัตอ้งไดเ้อ้ือให้เกิดความสะดวก ความรวดเร็ว และ

ความถกูตอ้ง ซ่ึงจะมีผลต่อความประทบัใจของลกูคา้ 

ความพึงพอใจ  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2549, หน้า 577) ได้ให้ความหมายค าว่า “พอใจ” 

หมายถึง สมใจ ชอบ เหมาะ 

ความพึงพอใจ ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า “Satisfaction” ซ่ึงมีความหมายโดยทัว่ไปว่า “ระดบัความรู้สึกใน

ทางบวกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดและไดมี้นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวห้ลากหลาย 

ชริณี เดชจินดา (2549, หนา้ 10) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิง

หน่ึงหรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง หรือ

บรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้น

ไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู (2548, หนา้ 10) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นการใหค่้าความรู้สึกของคนเราท่ีสัมพนัธ์กบั

โลกทศัน์ท่ีเก่ียวกบัความหมายของสภาพแวดลอ้ม ค่าความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มจะแตกต่างกนั เช่น 

ความรู้สึกดี เลว พอใจ ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ เป็นตน้ 

พิน คงพลู (2547, หนา้ 10) ไดส้รุปความหมายของความพึงพอใจไวว้่า หมายถึง ความรู้สึกรัก ชอบ ยินดี เต็ม

ใจ หรือเจตคติ ของบุคคลท่ีเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทั้งดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ 

มนตรี เฉียบแหลม (2548, หนา้ 10) กล่าววา่ ความพึงพอใจ คือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง ความรู้สึก

พึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือบุคคลไดรั้บในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ หรือเป็นไปตามท่ีตนเองตอ้งการ และความรู้สึก

ดงักล่าวน้ีจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน ถา้หากความตอ้งการหรือเป้าหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงระดบัความพึง

พอใจจะแตกต่างกนั ยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัองคป์ระกอบของการบริการ 

สุวฒันา ใบเจริญ (2548, หนา้ 10) สรุปความหมายของ ความพึงพอใจไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึก

ท่ีดี หรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้น ๆ เม่ือบุคคลอุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพ่ือกระท าในส่ิงนั้น ๆ  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1800  
 

 

วรูม (Vroom, 1998, p. 10 - 11) กล่าวว่า ทศันคติและความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใชแ้ทนกนัได ้เพราะ

ทั้งสองค าน้ี หมายถึง ผลท่ีไดจ้ากท่ีบุคคลไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมใจส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงใหเ้ห็นสภาพความ

พึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติดา้นลบแสดงใหเ้ห็นสภาพความไม่พึงพอใจนัน่เอง 

โวลแมน (Wolman, 2005, หนา้ 11 - 13) ใหนิ้ยาม ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึก (Feeling) มีความสุขเม่ือ

คนเราไดรั้บผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความตอ้งการ (Wants) หรือแรงจูงใจ (Motivation)  

มอร์ส (Morse, 2008, p. 11 – 13) อธิบายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจท่ีปราศจากความเครียด ทั้งน้ี

เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ  ถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองทั้ งหมาดหรือบางส่วน 

ความเครียดก็จะนอ้ยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน และในทางกลบักนั ถา้ความตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง

ความเครียด และความไม่พึงพอใจกจ็ะไม่เกิดข้ึน 

พอร์ตเตอร์ และลอวเ์ลอร์ (Porter and Lawler, 2009, p. 11 – 17) ให้ความหมายไวว้่า เป็นแนวความคิดหรือ

ทศันคติอย่างหน่ึง เป็นสภาวะรับรู้ภายใน ซ่ึงเกิดจากความคาดหวงัไวว้่า ถา้ไดรั้บตามท่ีคาดหวงั ความพึงพอใจก็จะ

เกิดข้ึน ถา้ไดน้อ้ยกวา่ท่ีคาดหวงักท็ าใหเ้กิดความไม่พอใจ 

เซลลี (Shelly, 2005, p. 12 – 17) ไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจและสรุปไวว้่า ความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ  ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ  ความรู้สึกในทางบวกเป็น

ความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้ จะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความสุขท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ 

กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบั ความสุขสามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนอีก 

ดงันั้น จะเห็นได้ว่า ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อน และความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึก

ทางบวกอ่ืน ๆส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษยม์กัจะไดแ้ก่ ทรัพยากร (Resources) หรือส่ิงเร้า (Stimulus) 

การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือการศึกษาวา่ทรัพยากร หรือส่ิงเร้า แบบใดเป็นส่ิงท่ีตอ้งการท่ีจะท าใหเ้กิดความ

พึงพอใจของมนุษยแ์ละความสุขของมนุษย์ ความพึงพอใจจะเกิดไดม้ากท่ีสุดเม่ือมีทรัพยากรทุกอย่างท่ีเป็นท่ี

ตอ้งการครบถว้น 

สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในทางบวกของบุคคลท่ีเกิดข้ึน เม่ือความตอ้งการของบุคคลนั้น

ไดรั้บการตอบสนอง โดยการตอบสนองนั้นเกิดข้ึนเท่ากบั หรือมากกวา่เป้าหมาย วตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวด้งันั้น

ในส่วนของการศึกษา เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผล

ต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการของผูบ้ริโภค มาประกอบใช้ในการศึกษาและปรับกลยุทธ์เพ่ือให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดแ้ละน ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
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แนวคิดและทฤษฎด้ีานพฤติกรรมผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2551, หนา้ 76) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรม

ซ่ึงบุคคลท าการค้นหาการซ้ือ การใช้ การประเมินผลและการใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะ

ตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือหมายถึง กระบวนการตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเม่ือท า

การประเมินผล การจดัหา การใช ้และการใชจ่้าย เก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

1. ความตอ้งการของผูบ้ริโภค   

2. การจูงใจและส่ิงจูงใจ  การจูงใจ (Motivation) 

3. การกระตุน้ส่ิงจูงใจ (Arousal of motives) 

4. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

5. ลกัษณะของทศันคติ (Attitude) 

 
3. วธิีการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เช่น ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงินเขา้บญัชี เปิดบญัชีใหม่ 
ท าบตัรATM ตูนิ้รภยั ซ้ือ-ขายกองทุนเปิด ติดต่อสินเช่ือบา้น ช าระค่าบริการต่างๆ สอบถามยอดเงินในบญัชี โดยมี
จ านวนลูกคา้ทั้งส้ินเฉล่ียปีละ 180,000 คน  (ธนาคารกสิกรไทย 2557 : 11) โดยมีกลุ่มตวัอย่างหรือกลุ่มประชากร 
200 คน การก าหนดตวัแปรในการวิจยัคร้ังน้ี คือการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงลกัษณะและขอ้มูลเชิงปริมาณ เพ่ือแจก
แจงตวัแปรในการท าวิจยัเพ่ือท าแบบสอบถาม 

 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

การวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการวิจยัเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจท่ี

มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 2 (ธัญบุรี) อ  าเภอธัญบุรี จ.

ปทุมธานี  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทั่วไป  ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา

, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย  การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค ได้แก่ จ านวนคร้ังท่ีเข้าใช้บริการในแต่ละเดือน, ช่องทางท่ีใช้บริการ, ประเภทบริการท่ีใช้บ่อยท่ีสุด, 

ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อบริการธนาคารกสิกรไทย  ศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการ
ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) โดยใชก้ลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7P’s ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตรา
ส่วน (Likert Scale) ทั้งหมด  

 
การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ิจยัจะท าการแจกแบบสอบถาม ในขณะท่ีลูกคา้รอรับการบริการ  (รอเรียกบตัรคิว) 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกตวัอย่างโดยการก าหนดโควตา้ เพ่ือให้ไดต้วัอย่างท่ีหลากหลาย การก าหนดโควตา้จ านวนท่ีจะ

เกบ็ขอ้มลูวนัละ 25 ชุด ตั้งแต่วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ระหวา่งวนัท่ี 15-26 ธนัวาคม 2557 ตั้งแต่ 8.30-15.30 น.  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรต่างๆ มาท าการศึกษาวิเคราะห์ 
เช่น หาค่าเฉล่ียเป็นจ านวนร้อยละ (Percentage) หาค่าความสัมพนัธ์ ซ่ึงท าการวิเคราะห์โดยใชค้อมพิวเตอร์ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และใช้สถิติในการทดสอบความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่  Analysis of Variance 
(ANOVA) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมและความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ 

 
4. สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วน

ประสมทางการตลาดบริการของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง2 (ธญับุรี) โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 200 ชุด ผูวิ้จยัไดท้ าการเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูท่ี้มาใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยสาขาคลอง 2 ธญับุรี ซ่ึงใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน One way Anova และการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’) ท่ีระดับ

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 สามารถเสนอผลการศึกษา การสรุปผล การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ตามล าดบั โดยจะ

น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 2 ธญับุรี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.5 มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี ร้อยละ 44.5 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั /ลกูจา้งโรงงาน เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 46.5 และมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,000-20,000 บาทจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5  
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ส่วนที่2 ข้อมูลพฤตกิรรมการใช้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยสาขาคลอง 2 ธญับุรี พบว่าจ านวนคร้ัง

ต่อเดือนท่ีลูกคา้เขา้ใชบ้ริการ 1-2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ ส่วนใหญ่ลูกคา้จะใชบ้ริการของธนาคารผ่านตู ้CDM (ตูฝ้าก

เงินอตัโนมติั) คิดเป็นร้อยละ 41. ประเภทของบริการท่ีใชบ่้อย คือ ฝากเงิน/ถอนเงิน คิดเป็นร้อยละ 74.5 ช่วงเวลาท่ี

ลูกคา้มาใช้บริการ คือ 08.30-10.30 น. คิดเป็นร้อยละ 29.5 และเหตุผลท่ีลูกคา้มาใช้บริการเพราะ ธนาคารมีการ

บริการทางการเงินครบวงจร คิดเป็นร้อยละ 35 จากการตรวจสอบพบว่าลูกคา้รู้จกัธนาคารกสิกรไทยผ่านโบชัวร์ 

ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 41 ท าให้ลูกคา้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ตวัเอง จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 คน

ในครอบครัวจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16 

ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลความพงึพอใจในการใช้บริการธนาคารกสิกรไทยสาขาคลอง 2 ธัญบุรี 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 2 ธญับุรีดา้นความพึง

พอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑพ์บว่า ความมีช่ือเสียงของธนาคาร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด

เท่ากบั 4.32 ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑพ์บว่า ความสมเหตุสมผลของ

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.25 ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ธุรกรรมฝากเงินผ่านตู ้ATM มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.92 ดา้นความ

พึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการขาย ความต่อเน่ืองของการประชาสมัพนัธ์ ผา่น

ส่ือต่างๆ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.59 ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ดา้นพนกังาน 

ความถูกตอ้งในการให้บริการของพนกังาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.94 ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ  ดา้นกระบวนการ การฝากเงิน-ถอนเงิน ไม่ตอ้งเขียนใบฝาก-ถอน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 

3.98 ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้านส่ิงแวดลอ้ม ความสะอาด เรียบร้อยของ

ธนาคาร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.23  

ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการธนาคารกสิกร

ไทย สาขา คลอง 2 ธัญบุรี 

ผูวิ้จยัท าการเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของธนาคารกสิกรไทย 

สาขา คลอง 2 ธญับุรี โดยจ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่  

จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูคา้ตามพฤติกรรมการใชบ้ริการ พบวา่ความพึงพอใจของลกูคา้มี

ความแตกต่างกนัเม่ือลูกคา้ท่ีจ านวนคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจความเอาใจใส่ของพนกังาน 
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ธนาคารกสิกรไทยสาขา คลอง 2 ธญับุรี  แตกต่างกนั  โดยลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการจ านวนคร้ัง1-2 คร้ัง มีความพึงพอใจ

ในเร่ืองความเอาใจใส่ของพนกังาน แตกต่างจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 6 คร้ัง ข้ึนไป ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า เม่ือกลุ่มตวัอยา่ง

เขา้ใชบ้ริการของธนาคารแลว้รับรู้ถึงการดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ภาวะการแสดงถึง

ความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์ไดรั้บบริการท่ีตรงกบัส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงั หรือดี

เกินกว่าความคาดหวงัของลูกคา้ ในทางตรงกนัขา้มความไม่พึงพอใจ หมายถึง การประเมินภาวะการแสดงออกถึง

ความรู้สึกในทางลบท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การไดรั้บบริการท่ีต ่ากว่าความคาดหวงัของ

ลกูคา้ จิตินนัท ์เดชะคุปต ์(2549) 

ลูกคา้ท่ีใช้บริการผ่านช่องทางท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจพนักงานคอยให้ค าแนะน าและปรึกษา ของ

ธนาคารกสิกรไทยสาขา คลอง 2 ธญับุรี แตกต่างกนั โดยลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการผา่นตู ้ATM มีความพึงพอใจในเร่ือง มี

พนกังานคอยใหค้ าแนะน าและปรึกษาแตกต่างจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น

ว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ใชบ้ริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอาจมีความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือ

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง หรือบรรลุ

จุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บ

การตอบสนอง ชริณี เดชจินดา (2549) 

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการช่วงเวลาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการมีพนกังานคอยให้ค าแนะน าและปรึกษา

ของธนาคารกสิกรไทยสาขา คลอง 2 ธญับุรี แตกต่างกนั โดยลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการช่วงเวลา 08.30-10.30 น.มีความพึง

พอใจในเร่ือง มีพนกังานคอยใหค้ าแนะน าและปรึกษาแตกต่างจากลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการช่วงเวลา 10.31-12.30 ,14.31-

15.30 น.ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ช่วงเวลาอาจมีผลต่อการท างานของพนกังาน ซ่ึงในช่วงเชา้พนกังานมีความกระตือรือร้น

ในการให้บริการ แต่พอช่วงบ่ายอาจท าให้การให้บริการไม่ถูกตอ้งแม่นย  า เน่ืองจากเกิดจากความเหน่ือยลา้ของ

พนักงาน อาจส่งผลให้ลูกค้าไม่พอใจในการให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดความพึงพอใจเป็นการให้ค่า

ความรู้สึกของคนเราท่ีสัมพนัธ์กบัโลกทศัน์ท่ีเก่ียวกบัความหมายของสภาพแวดลอ้ม ค่าความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ

สภาพแวดลอ้มจะแตกต่างกนั เช่น ความรู้สึกดี เลว พอใจ ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู (2548) 

ลูกคา้ท่ีมีเหตุผลในการมาใชบ้ริการแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในความสมเหตุ สมผลของค่าธรรมเนียม
และค่าบริการของธนาคารกสิกรไทยสาขาคลอง 2 ธญับุรีแตกต่างกนั โดยลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเพราะความมีช่ือเสียง
ของธนาคารมีความพึงพอใจในเร่ืองความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียม แตกต่างจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเพราะ
ความประทบัใจในการใหบ้ริการของพนกังาน ลูกคา้ท่ีมีเหตุผลในการมาใชบ้ริการแตกต่างกนั มีความพึงพอใจใน
การมอบของขวญัและของสมนาคุณของธนาคารกสิกรไทยสาขา คลอง 2 ธัญบุรีแตกต่างกัน โดยลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการเพราะท าเลของธนาคารอยู่ใกลท่ี้ท างานมีความพึงพอใจในเร่ืองการมอบของขวญัและของสมนาคุณให้กบั
ลูกคา้ แตกต่างจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเพราะความมีช่ือเสียงของธนาคารและธนาคารมีการบริการทางการเงินครบ
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วงจร  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดี หรือมีทัศนคติท่ีดี จะยินดีเข้าใช้บรีการของธนาคารโดยไม่
ค านึงถึงราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความพึงพอใจท่ีกล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีดี หรือเจตคติท่ีดีของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้น ๆ เม่ือบุคคลอุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพ่ือกระท าในส่ิงนั้น ๆ วฒันา ใบเจริญ (2548) 

ลูกคา้ท่ีรู้จกัธนาคารกสิกรไทยผ่านช่องท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการโฆษณาของธนาคารผ่าน
โทรทศัน์ของธนาคารกสิกรไทยสาขา คลอง 2 ธญับุรี แตกต่างกนั โดยลูกคา้ท่ีรู้จกัธนาคารกสิกรไทยผ่านช่องทาง
วิทยุ โทรทศัน์ ความพึงพอใจในเร่ืองการโฆษณาของธนาคารผ่านโทรทศัน์แตกต่างจากลูกคา้ท่ีรู้จกัธนาคารกสิกร
ไทยผ่าน เวบ็ไซต์ต่างๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การโฆณาผ่านโทรทศัน์ท าให้กลุ่มตวัอย่างจดจ ามากกว่าและสามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ไดทุ้กกลุ่ม  แต่การเขา้เวบ็ไซต่างๆ จะเขา้กต่็อเม่ือมีความตอ้งการคน้หาส่ิงๆนั้น   

ลูกค้าท่ีมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในความสามารถ
ความสามารถในการแกปั้ญหาของพนกังานของธนาคารกสิกรไทยสาขา คลอง 2 ธญับุรี ไม่แตกต่างกนัแตกต่างกนั 
โดยพบว่าตวัเองมีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ความพึงพอใจในเร่ืองความสามารถในการแกปั้ญหา
ของพนกังานแตกต่างจาก  เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงานมีผูมี้ส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ และ ลูกคา้ท่ีมีส่วน
ส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในความสะอาดเรียบร้อยของธนาคารกสิกรไทย
สาขา คลอง 2 ธญับุรีแตกต่างกนั โดยคนในครอบครัวมีส่วนต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ มีความพึงพอใจในเร่ือง
ความสะอาดเรียบร้อยของธนาคารแตกต่าง เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงานมีผูมี้ส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอย่างจะเขา้ใชบ้ริการของธนาคารจะมีการคน้หาขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด พฤติกรรม
ซ่ึงบุคคลท าการค้นหาการซ้ือ การใช้ การประเมินผลและการใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะ
ตอบสนองความตอ้งการของเขา ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2551) 
 

5.การอภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 ความพึงพอใจของลกูคา้ในการใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 2 ธญับุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

โดยกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากในเร่ือง ความมีช่ือเสียงของธนาคาร รองลงมาเป็นดา้นความสะอาดเรียบร้อย

ของธนาคาร ความทนัสมยัของอุปกรณ์ส านกังานของธนาคาร การฝากเงิน-ถอนเงินไม่ตอ้งเขียนใบฝาก-ถอน และ

ความถูกตอ้งในการใหบ้ริการของพนกังาน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าลูกคา้ใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์และคุณภาพของ

การบริการ เพราะลกูคา้มีความตอ้งการสะดวกสบาย ความรวดเร็ว  

  ส่ิงส าคัญและขาดไม่ได้อย่างหน่ึง คือการดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน เน่ืองจากลูกค้าแต่ละคนมีความ

ตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ลูกคา้ตอ้งไดรั้บการบริการท่ีดี ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ลูกคา้ตอ้งเขา้ถึงธนาคารได้

ง่าย สะดวกต่อการติดต่อ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิด ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกล่าวไวว้่า เม่ือได้รับบริการท่ีมี

คุณภาพ การใหบ้ริการตรงกบัความตอ้งการ ความเอาใจใส่ขององค์กร ตลอดจนค านึงถึงคุณภาพของการน าเสนอ

บริการเป็นส าคญั จิตินนัท ์เดชะคุปต ์(2549) 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 

     1 ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 2 ธัญบุรี ควรมีการจดัฝึกอบรมพนักงานเพ่ือพัฒนาและปรับองค์ความรู้ของ

พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากพนกังานยงัไม่สามารถใหค้ าปรึกษาและแนะน าใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงท่ี                

     2  ธนาคารควรจดัให้มีการโฆษณาผ่านช่องทางโทรทศัน์อย่างสม ่าเสมอ และส่งเสริมการขายโดยการมอบสิทธิ

พิเศษและของสมนาคุณให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคาร อยา่งสม ่าเสมอ เช่นมอบของขวญัในวนัเกิด และ วนั

ปีใหม่  เพ่ือใช้ลูกค้าเกิดความรู้สึกถึงคุณค่าทางจิตใจ และประทับใจในการให้บริการของธนาคาร เพราะนั้น

หมายความว่า ธนาคารกบัลูกคา้ไม่ไดเ้ป็นคนแปลกหนา้ของกนัละกนั ซ่ึงเป็นการท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ

และสร้างความจงรักภกัดีไดแ้ละจะส่งผลใหลุ้กคา้ใชบ้ริการในระยะยาวกบัธนาคาร เน่ืองจากไดรั้บการบริการและ

การเอาใจใส่ท่ีมากกวา่  

     3  ธนาคารควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์รายละเอียดผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืน อาทิ เช่น สินเช่ือ กองทุน และ ประกนั

ชีวิต เพ่ือใหลู้กคา้เขา้ใจถึงประโยชนท่ี์จะไดรั้บ และเม่ือลูกคา้เขา้ใจเป็นอย่าง จะเพ่ิมโอกาสในการท าธุรกรรมต่างๆ 

กบัธนาคาร ต่อไป เพราะลกูคา้ส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการจะมาใชบ้ริการประเภท ฝาก-ถอนเงิน 

งานศึกษาที่เกีย่วข้องในอนาคต 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไปน้ี 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของลกูคา้ในการใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 2 ธญับุรี 

อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดม้าท าการปรับปรุงการใหบ้ริการใหต้รงกบัความตอ้งการของ

ลกูคา้มากข้ึน 

         2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขา อ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั 

เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพในการใหบ้ริการ 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค 

The Market Segmentation of Amulet Gold Frame Consumers in Bangkok Area 
by Consumer Behavior Factors. 

องัค์พฑัรา อคัรวงษ์เจริญ1 และ ดร.ธีริน วาณชิเสนี2 
Aungpattra Aukarawongjaroen and Teerin Vanichsani, Ph.D.  

 
บทคัดย่อ 

 
วตัถุประสงคก์ารวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค าและแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค 
โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือและการใช้กรอบพระทองค าของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุ่มตวัอย่างโดยวิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis 
วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม ดว้ยวิธี One Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค
กรอบพระทองค าในกรุงเทพมหานคร ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 Insightful เป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือและ
ซ้ือกรอบพระทองค าไปเล่ียมพระเพ่ือสะสม กลุ่ม 2 Convenient เป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยพิถีพิถนัในการเลือกซ้ือกรอบพระ
ทองค า   กลุ่ม 3 Necessary เป็นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือตามความจ าเป็น ชอบความคุม้ค่า  
ค าส าคัญ: กรอบพระทองค า, พฤติกรรม, การแบ่งกลุ่ม 

Abstract 
The objectives of this study is to explore the consumer behaviorห  of the amulet gold frames and separate the 
market segmentation by different consumer behaviors of purpose and usage of amulet gold frames in Bangkok 
area.This research used questionnaire apply to 2 0 0  samplers of consumer. The information was analyzed into 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Furthermore, the Hierarchical Cluster Analysis and K-mean 
Cluster Analysis were also used for segregation the market. The differences of the market segmentation were then 
analyzed by One Way ANOVA method. The results have been found that 3  different groups could be separated 
which were  (1 )  Insightful, people have a lot of experience in purchasing amulet gold frame (2 )  Convenient, 
people are less meticulous in buying amulet gold frame and (3)  Necessary, people usually purchase the amulet 
gold frame by their needs and worthiness. 
Keywords: amulet Gold frame, behavior, Segmentation  
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2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 
 

    ประชากรไทยส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธและดว้ยความศรัทธาของชาวพุทธ ถือว่าพระเคร่ืองคือตวัแทน

แห่งพระสัมมาสัมมาพุทธเจา้ เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของชาวพุทธให้ท าแต่คุณงามความดีและช่วยปกป้องคุม้ภัย 

ภยนัตรายต่างๆ จึงนิยมห่อหุม้องคพ์ระดว้ยกรอบพระทองค า ท่ีทุกกรอบลว้นออกแบบลวดลายอยา่งวิจิตรบรรจงใน

ฝีมือและสะทอ้นเอกลกัษณ์แห่งความเป็นไทย  และกรอบพระยงัช่วยป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดกบัองค์พระ

เคร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นกรอบพระทองค าจึงเป็นท่ีนิยมใชเ้ล่ียมองคพ์ระเคร่ืองและเหรียญพระเกจิอาจารยต่์างๆท่ี

บุคคลนั้นเล่ียมใส ศรัทธามาเล่ียมทองไวห้้อยคอบูชา โดยมูลค่าของธุรกิจพระเคร่ืองโดยศูนยวิ์จยักสิกรไทยว่า ปี 

2550 ธุรกิจท่ีมีฐานบนความศรัทธาน้ีมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ลา้นบาท มีความเป็นไปไดสู้งว่า ปัจจุบนัมูลมีค่าสูงข้ึน

กวา่เดิมมาก ทั้งยงัมีธุรกิจต่อเน่ืองอ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจการสร้างพระ นิตยสารพระเคร่ือง ธุรกิจโฆษณา เป็นตน้ ซ่ึงน่าจะ
ท าใหเ้งินสะพดัในธุรกิจพระเคร่ืองทั้งวงจรสะพดัมากกวา่ 40,000 ลา้นบาท (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย , 2550)  

 ปัจจุบนัผูวิ้จยัเร่ิมประกอบธุรกิจเก่ียวกบัทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค าไดม้าระยะหน่ึงแลว้ แต่ยงั

ประสบปัญหาเก่ียวกบัยอดขายท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจากยงัไม่มีประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจดา้นน้ี

และยงัไม่ค่อยเขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค าเท่าท่ีควร 

นอกจากน้ีการศึกษาวิจยัท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะท าวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การซ้ือทองรูปพรรณของโดยรวมของสินคา้ไม่ว่าจะเป็นสร้อย แหวน ก าไร สร้อยขอ้มือ กรอบพระ โดยยงัไม่มี

การศึกษาแยกสินคา้ทองรูปพรรณแต่ละชนิด  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเร่ือง

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค าในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ดงัน้ีคือ 1) เพ่ือศึกษาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคทองรูปพรรณประเภท

กรอบพระทองค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคทองรูปพรรณ ประเภทกรอบพระ

ทองค า โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือกรอบพระทองค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ทั้งน้ีประโยชน์จากการศึกษาคร้ังน้ีคือท าใหท้ราบลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคทองรูปพรรณประเภทกรอบ
พระทองค าในแต่ละส่วนตลาดท่ีแบ่งกลุ่มไดจ้ากการศึกษาโดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระกอบในการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมายลกูคา้อย่างเหมาะสม ซ่ึงอาจจะน ามาสู่การ
เพ่ิมข้ึนของยอดขายกรอบพระทองค าใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละสามารถพฒันาธุรกิจให้สามารถแข่งขนั
และสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งไดใ้นอนาคต 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

 ปณิศา ลญัชานนท ์ (2548) กล่าววา่ การแบ่งส่วนตลาด(Market segmentation) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็น
ตลาดยอ่ย (Submarket) หรือส่วนตลาด (Market segment) ตามลกัษณะความตอ้งการหรือลกัษณะเฉพาะท่ีคลา้ยคลึง
กนั เพ่ือเลือกส่วนตลาดใดส่วนตลาดหน่ึงหรือหลายส่วนตลาดหรือทั้งหมดเป็นตลาดเป้าหมาย(Target market)และ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ (Product positioning) แลว้น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมการตลาดในแต่ละตลาด
เป้าหมายนั้นอยา่งเหมาะสม หลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด(Bases of market segmentation) ขั้นตอนแรกในการ
พฒันากลยทุธ์การแบ่งส่วนตลาดกคื็อ การเลือกเกณฑท่ี์เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ย 1.การแบ่งส่วนตลาดตาม
หลกัภูมิศาสตร์ (Geographic segmentation) 2. การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัลกัษณะประชากรศาสตร์ (Demographic 
segmentation) 3.การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัจิตวิทยา (Psychographic segmentation) 4.การแบ่งส่วนตลาดตาม
พฤติกรรม (Behavioristic segmentation)  ทั้งน้ีการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคของ
ผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล หรือองคก์ร เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ การบริโภค 
แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยท าใหน้กัการตลาด สามารถก าหนดกล
ยทุธ์การตลาด (Marketing strategy) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยค าถาม
ท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who?, What? , Why?, Who?, 
When?, Where? และ How? เพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย Occupants, Objects, 
Objectives, Organizations, Occasions โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market ?) เป็นค าถามเพ่ือทราบลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีซ้ือทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค า ซ่ึงเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการซ้ือ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy ?) เก่ียวกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือตอ้งการไดจ้าก
ผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงกคื็อความแตกต่างของผลิตภณัฑท์องรูปพรรณ เช่น รูปแบบของลวดลาย ความน่าเช่ือถือของร้านคา้
ทองรูปพรรณ เป็นตน้ 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงวตัถุประสงค ์(Objectives) 
ของการซ้ือกรอบพระทองค า และเหตุจูงใจในการซ้ือเช่น ซ้ือเพ่ือน าไปเล่ียมพระเคร่ืองเพ่ือสะสม เป็นตน้ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who Participates in the buying?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุ่ม
ต่าง ๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ เช่น เพ่ือน คู่รัก พนกังานขาย เป็นตน้ 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงโอกาสในการซ้ือโดยทัว่ไป
ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือทองรูปพรรณในโอกาส วนัปีใหม่ วนัตรุษจีน เป็นตน้ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีใด (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคจะไปท า
การซ้ือ เช่น ผูซ้ื้อจะไปหาซ้ือกรอบพระทองค าท่ีร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียงหรือร้านคา้ท่ีใกลบ้า้น ตลอดจนร้านคา้ท่ีรู้จกั
คุน้เคย หรือซ้ือผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
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7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ
ในกรณีท่ีร้านคา้ทองรูปพรรณ ท่ีจ าหน่ายทองรูปพรรณประเภทกรอบพระเคร่ืองจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภควา่เกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนอยา่งไร 

Kotler (2003) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึงเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมไดซ่ึ้งกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พ่ือใหมี้อิทธิพลโนม้นา้ว
ความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้ 4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัวา่ คือ4Ps อนั
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 

3. วธิีการศึกษา 
 

ประชากรท่ีต้องการศึกษา  กลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค า ทั้งเพศชายและเพศหญิง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร (ประชากรท่ีเคยซ้ือกรอบพระทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร มีประมาณ 1,800,000 คน จาก
การสอบถามข้อมูลจากร้านค้าผู ้ผลิตและจ าหน่ายทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค ารายใหญ่ในเขต
กรุงเทพมหานคร) 
กลุ่ มตัวอย่างท่ี ต้องการศึกษา  กลุ่มลูกค้าท่ี เคยซ้ือทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค า ท่ีอยู่ใน เขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 ตัวอย่าง ( จากวิธีของ Krejcie & Morgan (1970) เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน
มากกว่า 1,000,000 คนข้ึนไป จึงตอ้งใชจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 384 ตวัอยา่ง ซ่ึงจะท าการลดขนาดกลุ่มตวัอย่างเหลือ 
200 ตวัอยา่ง เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาและทรัพยากร ) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือแบบสอบถาม 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล อาศยัวิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) ประกอบดว้ย 1)ใช้
วิธีการเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยจดักลุ่มพ้ืนท่ีตามการแบ่งกลุ่มการปฏิบติังาน
ของส านักงานเขตทั้ ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานครออกเป็น 6 กลุ่ม 2) ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลือกเขตท่ีมีตลาดพระเคร่ืองในแต่ละกลุ่มมาเขตละ 1 แห่ง เน่ืองจากตลาดพระเคร่ืองเป็นศูนยร์วม
ประชากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัพระเคร่ืองและวิธีการน้ีท าใหเ้กิดโอกาสท่ีจะพบกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยซ้ือทองรูปพรรณ 
ประเภทกรอบพระไดม้ากกว่าแหล่งอ่ืนๆ 3)ใชวิ้ธีการเลือกสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience 
Sampling) 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภคกรอบพระ
ทองค าโดยเคร่ืองมือ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical และ K-means Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของแต่ละส่วนตลาด โดยใชวิ้ธี One Way ANOVA วิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูอ่ืนๆของพฤติกรรมการซ้ือ
และการใชก้รอบพระทองค าในแต่ละส่วนตลาด ใชวิ้ธี Crosstabs และ Chi-square 
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4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
 
เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค าโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคอาศยัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มคือ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical พบวา่จ านวนกลุ่มท่ีมีลกัษณะ
พฤติกรรมใกลเ้คียงกนัสามารถแบ่งกลุ่มย่อยไดเ้ป็น 2กลุ่ม แต่เน่ืองดว้ยผูวิ้จยัตอ้งการความละเอียดของแต่ละส่วน
ตลาดมากยิ่งข้ึนจึงขอแบ่งเป็น 3 กลุ่ม และน ามาจ าแนกผูต้อบแบบสอบถามลงในกลุ่มย่อย (Clusters) ดว้ยวิธี K-
Means  โดย ผลท่ีไดคื้อ กลุ่มท่ี 1 มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 77 คน คิดเป็น 38.5% จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 
กลุ่มท่ี 2 มีจ านวนสมาชิกทั้ งหมด 86 คน คิดเป็น 43 % จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด และกลุ่มท่ี 3 มีจ านวน
สมาชิกทั้งหมด 37 คน คิดเป็น 18.5%  จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 

 

          
 
หลงัจากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยดว้ยวิธี One Way ANOVA เพ่ือการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มในแต่ละตวัแปร โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีระดบันยัส าคญั (Sig) 0.05 โดยค าถามท่ีใชใ้น
การแบ่งกลุ่มทั้งหมดมี 36 ขอ้ พบว่า มี 32 ขอ้ ท่ีพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และไม่พบความ
แตกต่างจ านวน 4 ขอ้ หลงัจากนั้น ผูวิ้จยัน าขอ้มูลมาแปลงค่าและท าเป็นกราฟ ดงัรูป เพ่ือใหง่้ายแก่การวิเคราะห์และ
เห็นภาพความแตกต่างชดัเจน และวิเคราะห์แยกออกเป็นแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
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 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ซ่ึงพบประเดน็ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคทั้ง 3 กลุ่ม โดยจะแบ่งออกเป็นดา้นๆ ดงัน้ี 
ด้านคุณสมบัติหรือองค์ประกอบท่ีท าให้ตัดสินใจซ้ือ พบว่า กลุ่มย่อยท่ี1 มกัจะกลบัไปซ้ือกรอบพระทองค าร้านเดิม
ท่ีรู้สึกพึงพอใจ เน่ืองจากพึงพอใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการของร้านนั้น ส่วนกลุ่มย่อยท่ี 2 ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบั
ดา้นคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบ โดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มยอ่ยท่ี 3 จะใหค้วามส าคญักบั
การมีป้ายแสดงราคาท่ีชัดเจน จากข้อมูลจะเห็นว่าผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มจะให้ความส าคัญกับคุณสมบัติหรือ
องคป์ระกอบท่ีท าใหต้ดัสินใจซ้ือต่างกนัไป  
ด้านวัตถปุระสงค์ในการซ้ือหรือการน าไปใช้ พบว่า กลุ่มย่อยท่ี1 ซ้ือกรอบพระทองค าไปเล่ียมพระเพ่ือน าไปสะสม 
กลุ่มยอ่ยท่ี 2 ใหค้วามส าคญักบัดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือหรือการน าไปใชน้อ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียของกลุ่มต ่ากว่า
ค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มยอ่ยท่ี 3 ซ้ือกรอบพระทองค าไปเล่ียมพระเพราะกรอบพระเดิมช ารุด เสียหาย  
ด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลการตัดสินใจซ้ือ พบว่า กลุ่มย่อยท่ี1 บุคคลท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือกรอบพระทองค าคือ
พนักงานขายชกัชวนและแนะน า และ กลุ่มย่อยท่ี 2 บุคคลท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือกรอบพระทองค าทุกขอ้ มี
ค่าเฉล่ียของกลุ่มต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมทุกขอ้ กลุ่มย่อยท่ี 3 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรอบพระทองค าคือ
คนในครอบครัว เช่น พ่อแม่ พ่ีนอ้ง คนรักแนะน า 
ด้านโอกาสในการซ้ือ พบว่า กลุ่มยอ่ยท่ี1 ส่วนใหญ่ซ้ือกรอบพระทองค าในช่วงวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์กลุ่มย่อยท่ี 2 จะ
ซ้ือในช่วงท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ลดราคา ส่วนกลุ่มย่อยท่ี 3 จะซ้ือกรอบพระทองค าในช่วงท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ลด
ราคา เหมือนกนักบักลุ่มยอ่ยท่ี 2 
ด้านช่องทางหรือแหล่งท่ีผู้บริโภคซ้ือ พบวา่ กลุ่มย่อยท่ี1 ส่วนใหญ่ซ้ือกรอบพระทองค าจากร้านขายกรอบพระขนาด
เล็ก กลุ่มย่อยท่ี 2 จะซ้ือกรอบพระทองค าท่ีมาจ าหน่ายในงานประกวดพระเคร่ือง ส่วนกลุ่มย่อยท่ี 3 ซ้ือกรอบพระ
ทองค าจากคนรู้จกั  
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ด้านขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ  พบว่า กลุ่มย่อยท่ี1 จะสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบักรอบพระทองค าจากร้านจ าหน่าย
กรอบพระทองค าท่ีเคยซ้ือก่อนตดัสินใจซ้ือ กลุ่มย่อยท่ี 2 ค าถามทุกขอ้ต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม แสดงถึงความสนใจใน
การหาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือน้อยกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างย่อยอ่ืนๆ ส่วนกลุ่มย่อยท่ี 3 จะคน้หาขอ้มูล
เก่ียวกบักรอบพระทองค าและราคาในโฆษณาหรือนิตยสารพระเคร่ืองต่างๆก่อนตดัสินใจซ้ือ  
จากขอ้มลูจะเห็นวา่ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มจะใหค้วามส าคญัในแต่ละดา้นต่างกนัไป สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  
ศิริวรรณและคณะ (2546 :196-217) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) 
เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) 
ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือน
กล่องด า ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ 
ของผูซ้ื้อแลว้กจ็ะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อหรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อท่ีแตกต่างกนั 
 
 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบคุคล และข้อมูลพฤติกรรมเชิงลักษณะของผู้บริโภคกรอบพระทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 3 กลุ่ม โดยใช้วิธี Crosstabs และ Chi-square  พบวา่จากขอ้ค าถามในส่วนน้ีมีทั้งหมด 11 ขอ้ 
พบว่าขอ้ค าถามมีระดบันัยส าคญัน้อยกว่า 0.05 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มตวัย่อยท่ีแบ่งได ้ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได ้ช่วงเวลาท่ีซ้ือกรอบพระบ่อย ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเฉล่ียต่อช้ิน และเปอร์เซนต์ทองค าของ
กรอบพระส่วนใหญ่ท่ีซ้ือ และค าถามท่ีมีระดบันยัส าคญัมากกว่า 0.05 มี 4 ขอ้ คือ อายุ , ความถ่ีในการซ้ือกรอบพระ
ทองค าต่อปี,จ านวนกรอบพระทองค าท่ีซ้ือต่อคร้ัง,จ านวนพระท่ีแขวนคอท่ีเล่ียมดว้ยกรอบพระทองค า  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นเจา้ของ
กิจการหรือประกอบอาชีพอิสระ และมีรายไดต่้อเดือนประมาณ 10,000–20,000 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือกรอบพระทองค า
ช่วงเวลา 16.01-18.00 น. ส่วนใหญ่ซ้ือกรอบพระทองค าปีละ 1 คร้ัง โดยซ้ือกรอบพระทองค าคร้ังละ 1ช้ิน มีค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือกรอบพระทองค าเฉล่ียต่อช้ิน 3,001–4,000 บาท และซ้ือกรอบพระทองค าท่ีมีเปอร์เซ็นตท์องค า 90 %   
คุณสมบัติหรือองค์ประกอบท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่ซ้ือกรอบพระทองค าเล่ียมพระเคร่ืองเพราะท า
ให้พระเคร่ืองดูมีบารมีและมีคุณค่ามากข้ึน วัตถุประสงค์ในการซ้ือหรือการน าไปใช้  ส่วนใหญ่ไปเล่ียมพระเพ่ือ
น าไปแขวนคอบูชา บุคคลท่ีมีอิทธิพลการตัดสินใจซ้ือ ตดัสินใจซ้ือกรอบพระทองค าดว้ยตวัเอง โอกาสในการซ้ือ 
ส่วนใหญ่ซ้ือในช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่องทางหรือแหล่งท่ีผู้ บริโภคซ้ือ  ซ้ือกรอบพระทองค าจากร้าน
ทองรูปพรรณขนาดใหญ่ ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ  มกัตรวจเช็คราคาทองค าปัจจุบันของตลาดทองค าก่อน
ตดัสินใจซ้ือ และแบ่งส่วนตลาดไดเ้ป็น 3 กลุ่ม เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในดา้นพฤติกรรมแต่ละกลุ่มตั้งช่ือกลุ่ม
แต่ละส่วนตลาดท่ีแบ่งไดต้ามลกัษณะพฤติกรรมไดด้งัน้ี 
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กลุ่มย่อยที่ 1 Insightful (คนในวงการ มปีระสบการณ์ในการซ้ือ) 
 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการ มีรายได ้30,001-40,000บาท ส่วนใหญ่
ซ้ือกรอบพระเวลา16-18น. ราคากรอบพระส่วนใหญ่ราคา 4,001-5,000บาทต่อช้ิน เปอร์เซ็นต์ทองท่ีซ้ือคือ 75% 
มกัจะกลบัไปซ้ือกรอบพระทองค าร้านเดิมท่ีรู้สึกพึงพอใจ มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือกรอบพระทองค าไปเล่ียมพระ
เพ่ือน าไปสะสม บุคคลท่ีมีอิทธิพลการตัดสินใจซ้ือกรอบพระทองค าคือพนักงานขายชักชวนและแนะน าและ
ตดัสินใจซ้ือกรอบพระทองค าดว้ยตวัเอง มกัมีพฤติกรรมการซ้ือกรอบพระทองค าในช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์ซ้ือ
จากร้านขายกรอบพระขนาดเลก็และเคยซ้ือกรอบพระทองค าจากช่องทางจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ต โดยจะสอบถาม
ขอ้มูลเก่ียวกบักรอบพระทองค าจากร้านจ าหน่ายกรอบพระทองค าท่ีเคยซ้ือก่อนตดัสินใจซ้ือ จะคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบั
กรอบพระทองค าและราคาผา่นเวบ็ไซตแ์ละช่องทางออนไลนก่์อนตดัสินใจซ้ือ 
กลุ่มย่อยที่ 2 Convenient (ผู้บริโภคทั่วไป ซ้ือง่ายขายคล่อง)  
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป มีรายได ้10,001-20,000บาท 
ส่วนใหญ่ซ้ือกรอบพระเวลา16-18น. ราคากรอบพระส่วนใหญ่ราคา 3,001-4,000บาทต่อช้ิน เปอร์เซ็นตท์องท่ีซ้ือคือ 
90% ให้ความส าคญักบัดา้นคุณสมบติัหรือองค์ประกอบ,ดา้นวตัถุประสงค์ในการซ้ือหรือการน าไปใช,้ บุคคลท่ีมี
อิทธิพลการตดัสินใจซ้ือกรอบพระทองค า มีค่าเฉล่ียของกลุ่มต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมเม่ือเทียบกบักลุ่มย่อยอีก 2 กลุ่ม จะ
ซ้ือกรอบพระทองค าในช่วงท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาและซ้ือท่ีมาจ าหน่ายในงานประกวดพระเคร่ืองมากท่ีสุด 
และใหค้วามสนใจในการหาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจซ้ือนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งยอ่ยอ่ืนๆ 
กลุ่มย่อยที่ 3 Necessary  (ผู้บริโภคที่ซ้ือตามความจ าเป็น ชอบความคุ้มค่า)  
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. มีอาชีพเจา้ของกิจการ มีรายได ้มากกว่า40,000บาท ส่วน
ใหญ่ซ้ือกรอบพระเวลา12-16น. ราคากรอบพระส่วนใหญ่ราคา 3,001-4,000บาทต่อช้ิน เปอร์เซ็นตท์องท่ีซ้ือคือ 90%  
ให้ความส าคญักบัการมีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจนมีใบรับประกนัคุณภาพทองค า มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือกรอบพระ
ทองค าเพ่ือน าไปเล่ียมพระเพราะกรอบพระเดิมท่ีช ารุด เสียหาย บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรอบพระ
ทองค าคือคนในครอบครัว เช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง คนรัก จะซ้ือในช่วงท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาและซ้ือในโอกาส
พิเศษ โดยจะเคยซ้ือกรอบพระทองค าจากคนรู้จกั จะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบักรอบพระทองค าและราคาในโฆษณาหรือ
นิตยสารพระเคร่ืองต่างๆก่อนตดัสินใจซ้ือ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
 
จากผลการศึกษาลกัษณะพฤติกรรมและไดแ้บ่งกลุ่มผูบ้ริโภคทองรูปพรรณ ประเภทกรอบพระทองค า สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์อ่ืนๆเพ่ือให้เหมาะสมแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ี
แบ่งไดไ้ดอ้ยา่งตรงความตอ้งการและลกัษณะพฤติกรรมของลกูคา้ ไดด้งัน้ี 
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กลุ่ม Insightful (คนในวงการ มปีระสบการณ์ในการซ้ือ)  
 

 
กลุ่มย่อยที่ 2 Convenient (ผู้บริโภคทั่วไป ไม่ค่อยพถิีพถิันในการเลอืกซ้ือ) 

 
  
กลุ่มย่อยที่ 3 Necessary (ผู้บริโภคที่ซ้ือตามความจ าเป็น ชอบความคุ้มค่า)  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาเพ่ิมเติมใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือจะไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายกลุ่มตวัอยา่ง

และเห็นความแตกต่างของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งชดัเจนยิ่งข้ึน 
 2. ศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือกรอบพระทองค าในสถานท่ีอ่ืนนอกเหนือจากตลาดพระเคร่ือง เพ่ือใหไ้ด้

ขอ้มลูท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน  
  3. ศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือทองรูปพรรณ ประเภทอ่ืนๆนอกเหนือกรอบพระทองค า เช่น สร้อยคอ

ทองค า ก าไรขอ้มือ แหวนทองค าเป็นตน้ 
 4. ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความพึงพอในสินคา้ประเภททองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค าของกลุ่มผูบ้ริโภค

ต่อไป 
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การศึกษา ความสัมพนัธ์ ระหว่าง พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลเพือ่การเสนอขายประกนัชีวติ กบั 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มุ่งหวงัทีจ่ะท าประกนั 

A study of relationship between insurance Prospects’ behavior in information acceptance 
for life Asurance Selling and their Personal factors 

ศิริพงษ์  อคัรเรืองมนตรี1  
 

บทคดัย่อ 
        การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูมุ่้งหวงัในการเปิดรับขอ้มูลประกนัชีวิตเก่ียวกบัการ
น าเสนอขายเพ่ือการท าประกันชีวิต  และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลเพ่ือการ
น าเสนอขายประกนัชีวิต กบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูมุ่้งหวงัท่ีจะท าประกนั  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั แบบส ารวจ
(survey) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชค้ร้ังน้ี เป็นการสุ่มอยา่งง่ายจากเขตในกรุงเทพมหานคร ได ้6 เขตและใชวิ้ธีอยา่งสะดวกใน
ในสุ่มตวัอย่างจากพ้ืนท่ีเขต  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม มี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น ค าถามท่ี
เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน 6 ขอ้ และส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการตอบสนองต่อการเปิดรับ
ขอ้มูลการน าเสนอขายประกนัชีวิต จ านวน 24 ขอ้ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ี โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีมอร์
แกน ( Krejcie and Morga , 1970 , p.608) ใช้การสุ่มจากประชากร ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดับความ
คลาดเคล่ือน(error)ท่ี + 5% ผูว้ิจยัจะตอ้งเกบ็ขอ้มลูกบัขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน เท่ากบั  384 คน  
        จากการวิเคราะห์ผล  ปรากฏวา่ พฤติกรรมผูมุ่้งหวงัแบ่งเป็นสองกลุ่มท่ีใกลเ้คียงกนั ในการเปิดรับขอ้เสนอขาย
ประกนัชีวิต คือ ให้น าเสนอขายทางโทรศพัท์และน าเสนอขายต่อหน้า และส่วนใหญ่ทั้ ง 2 กลุ่ม ให้การยอมรับ 
ลกัษณะส่วนบุคคลของผูน้ าเสนอ ลกัษณะบุคลิกภาพของผูน้ าเสนอและภาษา เน้ือหาท่ีใชใ้นการน าเสนอ ทั้งทดสอบ
ความสมัพนัธ์ดว้ย ไคสแควร์( Chi-Square Test )และแคมเมอร์ วี(Cramer’s V.) พบวา่มีความสมัพนัธ์กนั   
 
 ค าส าคญั :  พฤติกรรมผู้มุ่งหวัง, ปัจจัยส่วนบคุคล   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยหัอการคา้ไทยจ. กรุงเทพฯ 10290 email: ptn.skkr499@gmail.com 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1820  
 

 

Abstract 
The purpose of this study is to study the behavior of the personal whose aim acceptance of life insurance selling 
and also to study the relationship between the acceptances an life insurance selling presentation and the personal 
aim of the one who wants to insure. This research is in the form of survey .The 6 random groups come easily from 
Bangkok Metropolitans area .The instrument used in this study is two-part query. The first part is a question of 
personal information while the second part is the 24 question relation to the behavioral response to exposure data 
presentation insurance selling. This research used Krejcie Morgan (Krejcie and Morga, 1970, p.608) to random 
the population, at 95% of confidential level and + 5% of error. That mean the researcher has to select 384 persons 
for his sampling data. 
    The research shows that the behavior of the Insurance Prospectors in acceptance the information is divided into 
two similar groups. One is the presentation a telephone and the other one is the face-to-face presentation. One 
most of the 2 groups hove recognized the personal nature of the presenters, language they used and the content of 
their presentation. This research has also used Chi-Square and Cramer’s V. and found that the two groups are 
related to each other 
 
Keywords: Exposure information insurance, personal factors. 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัธุรกิจประกนัภยัไดเ้ติบโตตามภาวะตลาดอย่างต่อเน่ือง ทั้งดา้นผลิตภณัฑ์ ยอดขายและการพฒันาการ 
ความเขา้ใจในธุรกิจและยอมรับว่าเป็นวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัของผูเ้อาประกนัภยั  ในดา้นทรัพยสิ์นและ
ชีวิต อนามยั ท่ี รวมถึงความรับตามกฏหมาย มีมากข้ึนตามล าดบั ในระยะเวลาท่ีผ่านมา เป็นช่วงเวลาท่ีมีการพฒันา
ระบบธุรกิจประกนัภยัทั้งระบบ คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมธุรกิจประกนัภยัไดร่้วมมือกบัทุกหน่วยงานของ
ธุรกิจในการปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือใหธุ้รกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ และไดผ้่านภาวะการปรับตวัทางธุรกิจคร้ังแลว้
คร้ังเล่า  จนมาถึงช่วงของการเติบโตอย่างกา้วกระโดด พฤติกรรม ทศันคติของผูเ้อาประกนัเปล่ียนไป เขา้ใจถึงการ
ท าประกนัภยัมากข้ึนเป็นล าดบั และถือไดว้า่ เป็นช่วงเวลาของการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงข้ึนตามล าดบั  ท าใหทุ้ก
หน่วยงานของธุรกิจมีการปรับปรุงพฒันาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนักนัมากข้ึน  ท าใหก้ารเขา้ถึงผูมุ่้งหวงัท่ีจะท า
ประกนัภยัดว้ยมิติการน าเสนอขอ้มูลเพ่ือขาย แตกต่างกนั แต่มีวถัตุประสงคเ์ดียวกนัคือ ใหก้ารเขา้ถึงตวัผูมุ่้งหวงัได้
อย่างมีศกัยภาพ เพ่ือการน าเสนอขายในแบบประกนัต่างๆท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูมุ่้งหวงั ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  
    หน่วยงานของผูวิ้จยัเป็นส านกังานนายหนา้ประกนัภยั แห่งหน่ึง ท่ีประกอบธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัวินาศ
ภยั กลุ่มเป้าหมายหลกัผูมุ่้งหวงัเดิมจะเป็นหน่วยงานและสถาบนั องคก์ร   ในภาวะการแข่งขนัท่ีมีมากข้ึนในปัจจุบนั 
ท าให้หน่วนงานมีประสงคท่ี์จะพฒันาแบบฝึกอบรมนายหนา้ของหน่วยงานและคู่มือการน าเสนอขายประกนัชีวิต
รายสามญัใหก้บัทีมงานขายของหน่วยงาน  เพ่ือท าใหเ้กิดการตอบรับอยา่งมีประสิทธิภาพ  และเพ่ิมยอดขายในกลุ่ม
รายบุคคลใหม้ากข้ึน  ผูวิ้จยัเป็นหน่ึงในทีมงาน เพ่ือศึกษาพฒันาและติดตามผลการฝึกอบรม   
          
 วตัถุประสงค์  
 
     1.)  เพ่ือศึกษา พฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มลูประกนัชีวิตเก่ียวกบัการน าเสนอขาย กบัผูมุ่้งหวงัในดา้น วิธีการ
น าเสนอขาย  เวลาท่ีใช ้ ความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูท่ีน าเสนออ่ืนๆ จ าแนกตามการจดักลุ่มผูมุ่้งหวงัตามช่วงอาย ุ 
เพศ อาชีพ รายได ้การศึกษา  สถานภาพสมรส    
    2.) เพ่ือศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลเพ่ือการน าเสนอขายประกนัชีวิต กบัปัจจยัส่วน
บุคคลของผูมุ่้งหวงัท่ีจะท าประกนั  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ผลการศึกษาในคร้ังน้ี   เพ่ือพฒันาแบบฝึกอบรมนายหนา้ของหน่วยงานและคู่มือการ
น าเสนอขายประกนัชีวิตรายสามญัใหก้บัทีมงานขายของหน่วยงาน   
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ประชากรท่ีศึกษา  ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร และ ท่ีมีอายตุั้ง อาย ุ20 - 68 ปี 
2. ขอบเขตของแบบประกนัภยั คือ ประกนัชีวิต  
3. ช่วงระยะเวลา ท าแบบสอบถาม ตั้งแต่ ช่วงเวลาท่ี ระหวา่ง ธนัวาคม 57 – มกราคม 58 
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4. ตวัแปรท่ีจะศึกษา – ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มผูมุ่้งหวงั กบัพฤติกรรมของกลุ่มผูมุ่้งหวงัต่อวิธีการน าเสนอ
ขาย เวลาท่ีใช ้ความสนใจเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูท่ีน าเสนอ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ    ความหมายของค าต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและมีใชใ้นงานวิจยัฉบบัน้ีไดแ้ก่ 

     ผู้ มุ่งหวัง  หมายถึง ผูซ่ึ้ง นายหนา้ประกนัชีวิต ประสงคจ์ะไปช้ีช่องหรือชกัชวน เพ่ือให้มีการจดัการท าประกนั

ชีวิตข้ึน มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีผู ้น าเสนอพิจารณาว่าสามารถท าประกันชีวิตได้ อาทิเช่น รายได้ สุขภาพ 
ความสามารถในการช าระเบ้ียประกนัตลอดอายสุญัญาของผูมุ่้งหวงั อยูใ่นเกณฑม์าตราฐาน เป็นตน้  

     ผู้เอาประกนัภัย  หมายถึง ผูซ่ึ้งตกลงไดท้ าสญัญาประกนัภยักบับริษทัประกนั 

     กรมธรรม์ประกนัชีวติ  หมายถึง เอกสารหนงัสือขอ้ตกลงความรับผิดท่ีบริษทัตกลงจะชดใชสิ้นไหมทดแทนเม่ือ

มีวินาศเกิดข้ึน และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก ฝ่ายก ากบัแบบและขอ้ความจากนายทะเบียน ตามมาตรา 29 และ
มาตรา 30 ของพระราชบญัญติัประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 

     สัญญาประกันภัย  หมายถึง เป็นชุดเอกสารท่ีผูรั้บประกนัภยั เป็นผูอ้อกให้กบัผูเ้อาประกนัภยั ภายหลงัผูเ้อา

ประกนัภยั ไดต้กลงท าประกนัภยักบับริษทัประกนั อนัประกอบไปดว้ย ค าขอเอาประกนัภยั กรมธรรมป์ระกนัภยั 
เอกสารสลกัหลงักรมธรรม ์เอกสารแนบทา้ยกรมธรรม ์หรือขอ้รับรอง เป็นตน้ 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิด ความแตกต่างด้านพฤตกิรรมของคนแต่ละGeneration  
 
     ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ ( 2555: 168-173) ในตอบสนองต่อการบริโภค  ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วน
แบ่งตลาดผูบ้ริโภคในดา้นประชากรณ์ศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั มี 3 Generation คือ กลุ่ม Baby Boomer เป็น
ประชากรท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2489 – 2507 มีอายใุนช่วงอาย ุ50-68 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะ ค่อนขา้งมีฐานะมัง่คง รัก
ครอบครัว ถือวา่เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรจ านวนมากในปัจจุบนั การบริโภคสินคา้และบริการจะค านึงถึงครอบครัวและ
บุตรหลาน สินคา้สุขภาพ รวมถึงสินคา้ฟุ้ มเฟือย  มีก าลงัซ้ือสูง กลุ่ม Generation X เป็นประชากรท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 
2508 – 2519 มีอายใุนช่วงอาย ุ 38-49 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะ ส่วนใหญ่มีการศึกษา มีหนา้ตาในสงัคม รวมทั้งมีการ
งานดี มีความมัง่คง มีครอบครัวและบุตรท่ีแตกต่างกนั เป็นกลุ่มท่ีพิถีพิถนัในการซ้ือสินคา้ เลือกของดี มีก าลงัซ้ือสูง 
ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของครอบครัว สินคา้และบริการท่ีเก่ียวกบัการศึกษาและเรียนของบุตร กลุ่ม 
Generation Y  เป็นกลุ่มประชากรท่ีเกิดในช่วงปี 2520 – 2537  มีอายใุนช่วงอาย ุ20-37 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะ เป็น
สร้างครอบครัว เป็นคนสมยัใหม่ ชอบลองของใหม่ เป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือสูง ไดรั้บการสนบัสนุนการเงินจาก
ผูป้กครอง การตดัสินใจซ้ือจะเนน้ค านึงถึงความตอ้งการของตวัเองมากกวา่อยา่งอ่ืน 
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แนวคิดพฤตกิรรมเกดิขึน้ได้อย่างไร และพฤตกิรรมการตอบรับของบุคคล  
 
     ภาวิณี เพชรสวา่ง (2556 : 41) พฤติกรรม ของบุคคลเป็นผลจากความรู้สึกภายในของแต่ละคน จึงแสดงออกมา
เป็นพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง   นพรัตน ์ ภูมิวฒิุสาร(2556) ทศันคติ หมายถึง ความโนม้เอียงท่ีเรียนรู้เพ่ือใหมี้
พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีพอใจหรือไม่พอใจท่ีมีต่อส่ิงใด ส่ิงหน่ึง เป็นลกัษณะเฉพาะและมีความแตกต่าง
กนัในแต่ละคน  และพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก ในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช ้ เกิด
จาก 1. ปัจจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ วฒันธรรม กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว วงจรชีวิตบุคคล ชนชั้นทางสงัคม 2. ปัจจยัทงบุคคล
ไดแ้ก่ อาย ุ ระยะเวลาของช่วงชีวิต อาชีพ รูปแบบการใชชี้วิต ฐานะทางเศรษฐกิจ การรับรู้ แนวความคิดเก่ียวกบั
ตนเอง การจูงใจ การเรียนรู้ ความเช่ือ และทศันคติส่วนบุคคล 
 
แนวคิด การส่ือสารทางการตลาด  
 
     ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2556: 320-322) หมายถึงการส่งขอ้มุลท่ีเป็นรูปแบบภาษาและไม่ใช่ภาษา โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเขา้ใจหรือรับรู้ส่ิงท่ีตอ้งการ กระบวนการส่งผา่นความถึงบุคคลอ่ืน มีองคป์ระกอบ 6 อยา่ง คือ 
แหล่งขอ้มลู(ผูส่้ง) ขอ้ความ ช่องทางการติดต่อส่ือสาร ผูรั้บข่าวสาร และกระบวนการใส่รหสัและถอดรหสั การ
ตอบสนอง และขอ้มลูยอ้นกลบั และยงัมีส่ิงรบกวนในขณะส่ือสาร ท าใหเ้กิดการปฏิเสธการตอบสนองหรือ
ตอบสนองตรงขา้มความตอ้งการของผูส่้งสาร และ ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเลือกสรรการรับรู้ เป็น เลือกเปิดรับส่ือ 
การเลือกท่ีจะสนใจ เลือกท่ีจะเขา้ใจ เลือกจดจ าขอ้มลู การใชป้ระโยชนข์อ้มลู การตดัสินใจเลือกสินคา้ และการ
ตดัสินใจซ้ือ    
 
แนวคิด เกีย่วกบัความสนใจ  
 
     ความสนใจท่ีมีขอบเขต หรือ ช่วง จากระดบัสูงของการกระตุน้ และลดต ่าลง เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งวตัถุ 
ส่ิงของ กบัระดบัความสนใจ เช่น สนใจมาก สนใจนอ้ย  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน , 2539)    ความสนใจ  
แบ่งเป็น 2 ประเภท ความสนใจภายใน เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ คลา้ยสญัชาติญาณ รู้สึกพอใจ อยากท า อยากคิด 
ช่วยก่อใหเ้กิดเป็นนิสยัได ้ และความสนใจภายนอก เกิดข้ึนภายหลงั เช่นความกลวั ความต่ืนเตน้ ดีใจ เป็นตน้     
ความสนใจจึงเป็นพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอก (เช่น ทางหู ทางตา ทางจมกู ทางล้ิน ทางกาย แลว้ไป
กระตุน้การรับรู้ภายใน ใหต้อบสนองออกมาเป็นความสนใจ ) และส่ิงเร้าภายใน เป็นความตอ้งการภายในร่างกาย
เพ่ือตอบสนอง ความตอ้งการ ความอยาก ความกลา้ ความอาย ความสุข ความมัง่คง) ซ่ึงสามารถแบ่งระดบัความ
สนใจ จากไม่สนใจ สนใจนอ้ย ไปมาก หรือมากท่ีสุด ข้ึนกบัปัจจยัเฉพาะบุคคล 
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แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฏีเกีย่วกบั ส่วนประสมการตลาด ของงานบริการ 
 
     ศิวฤทธ์ิ พงษกรรังศิลป์ (2555 : 91 ) พฤติกรรมผูบ้ริโภคใชห้ลกัทีวา่ นกัการตลาดไม่เพียงคน้หาความตอ้งการ
ของลกูคา้ เท่านั้น  ตอ้งคน้หาวา่ลกูคา้ใหคุ้ณค่ากบัส่ิงใด โดยใชโ้มเดลทั้ง 7 O’s หรือ โมเดล 6 W’s กบั 1H 
ประกอบดว้ย  1. ใครคือตลาดเป้าหมาย เพ่ือรู้วา่ ลกูคา้กลุ่มเป็นหมาย  2. ลกูคา้เป้าหมายซ้ืออะไร เพ่ือรู้วา่ ส่ิงท่ีลกูคา้
ซ้ือ 3. ท าไมลูกคา้จึงซ้ือสินคา้นั้นเพ่ือรู้วา่ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ เพ่ือรู้วา่ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจ 5. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร เพ่ือรู้วา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 6. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด เพ่ือรู้วา่ โอกาสใน
การซ้ือ 7. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน เพ่ือรู้วา่ สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้และส่วนประสมทางตลาดของงานบริการประกอบดว้ย 
7Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑห์รือบริการ  ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนกังาน กระบวนการ
ใหบ้ริการ และ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 
ช่องทางการขาย การน าเสนอขายประกนัภัย  
 
    ประกอบดว้ย  1. ช่องทาง การน าเสนอต่อหนา้ ของตวัแทน นายหนา้ประกนัชีวิต  2. ช่องทางการน าเสนอขายผา่น
พนกังานธนาคาร 3. ช่องทางการน าเสนอขายผา่น สงัคมออนไลน ์ เช่น เวป็ไซด ์ เฟสบุค ฯลฯ 4. ช่องทางการ
น าเสนอขายทางโทรศพัท ์  เป็นท่ีนิยมกนัมาก โดยมีเบ้ียทั้งปี 2556 รับเรียงล าดบัจากมาก ไปนอ้ย ดงัน้ี 1. ช่องทาง 
การน าเสนอต่อหนา้ ของตวัแทน นายหนา้ประกนัชีวิต  2. ช่องทางการน าเสนอขายผา่นพนกังานธนาคาร  3. ช่อง
ทางการน าเสนอขายทางโทรศพัท ์  4. ช่องทางการน าเสนอขายผา่น สงัคมออนไลน ์ เช่น เวป็ไซด ์ เฟสบุค ฯลฯ 
ขอ้มลูจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมธุรกิจประกนัภยั   
บุคลกิภาพของผู้น าเสนอพงึม ี 
     เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของความส าเร็จของพนกังานโดยทัว่ไปรวมถึงตวัแทน นายหนา้ประกนัชีวิตดว้ย จึงเป็น
กิจกรรมนกัขายตอ้งผา่นการอบรม ฝึกฝน พฒันาตนเองเป็นส าคญั  
 
3. วธีิการศึกษา 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
     ประชากรท่ีศึกษาในการวิจยั คือ ผูมุ่้งหวงัท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานครมีช่วงอายุ 20 - 68 ปีและกลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาน้ี โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีมอร์แกน (Krejcie and Morga,1970,p.608) ใชก้ารสุ่มจากประชากร  ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน(error)ท่ี  + 5% เม่ือเปรียบเทียบกบัตารางส าเร็จรูปของ Krejcie 
and Morgan ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 384 คนโดยใชวิ้ธีสุ่มเลือก 6 เขตจาก 50 เขต  
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กรอบแนวคิด 
 
                      ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษาและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     ผู ้วิจัย ใช้แบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนมา เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใด้จากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling)  ลกัษณะค าถามเป็นลกัษณะค าถามปลายปิด (Close-End Question)  เพ่ือใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบดว้ยตนเอง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนท่ี 1  เป็น
ค าถามขอ้มูลทัว่ไป เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ  อายุ สถานสมรส  อาชีพ  รายได ้ การศึกษา 
จ านวน 6 ขอ้   ส่วนท่ี 2  เป็นค าถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั พฤติกรรมของผูมุ่้งหวงัต่อการเปิดรับขอ้มูลการน าเสนอ
ขายประกนัชีวิต จ านวน 24 ขอ้  ในดา้น วิธีการน าเสนอขาย   จ านวน 20 ขอ้  เวลาท่ีใช ้ จ านวน  4  ขอ้  ความสนใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูท่ีน าเสนออ่ืนๆ จ านวน 7 ขอ้   
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
1.  น าขอ้มลูท่ีไดม้าใชใ้นตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขของกลุ่มตวัอยา่ง  
2.  ค่าร้อยละ ของตารางไขว ้(Crosstabulary) เพ่ืออธิบาย พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลประกนัชีวิต จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูมุ่้งหวงั 
3. สถิติการทดสอบ ไคสสแควร์(chi – Square Test ) เพ่ือ ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเปิดรับการ
น าเสนอขอ้มูลประกนัชีวิตของผูมุ่้งหวงั กบั เพศ ช่วงอายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได ้อาชีพของผูมุ่้งหวงั 
ทั้งน้ีก าหนดระดบันยัส าคญัในการทดสอบคือ 0.05   
4.หากพบวา่มีความสัมพนัธ์ จึงน าไปค านวนหาค่าระดับความสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์มากหรือน้อยดว้ยค่าสถิติ 
(Crammer V.)  

ประชากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-68 ปี แยกเป็น 3 
กลุ่ม 
-กลุ่ม gen-y ประชากรท่ีมีอาย ุ20-37 ปี 
-กลุ่ม gen-x ประชากรท่ีมีอาย ุ38-49 ปี 
-กลุ่ม baby boomer ประชากรอายท่ีุมี 50-68 ปี  
เพศ 
สถานสมรส 
การศึกษา 
รายได ้
อาชีพ 

พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลการน าเสนอขายของผู ้
มุ่งหวงั ในดา้น 

-วธีิการน าเสนอ  
- เวลาท่ีใช ้ 
-ความสนใจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอ 
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5. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     จากการเก็บขอ้มูลพบว่า  ผูมุ่้งหวงั  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.2  เม่ือจ าแนกตามช่วงอายุ ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มผู ้มีอายุ ช่วง 38- 49 ปี (กลุ่ม generation x) ร้อยละ 60.9  จ าแนกตามสถานภาพสมรส  จากตารางพบว่า 
สถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีร้อยละท่ีใกลเ้คียงกนั คือ 46.1 และ 45.3 ตามล าดบั เม่ือจ าแนกตามระดบั
การศึกษา กลุ่มผูมี้การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นร้อยละ 60.2 ส่วนรายไดต่้อเดือน ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน 
15,001– 30,000 บาท ร้อยละ 51.8 รองลงมารายได ้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 34.6 พิจารณา
จ าแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่เป็น พนกังานบริษทั ร้อยละ 37.2 รองลงมา ประกอบธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 24.0 

ในดา้น พฤติกรรมการตอบรับของผูมุ่้งหวงั  
01. กลุ่มผูมุ่้งหวงัส่วนใหญ่ยอมรับใหน้ าเสนอขอ้มูลผา่นช่องทางเสนอต่อหนา้ ยกเวน้ ผูมุ่้งหวงักลุ่มท่ีมีช่วงอายุ

38-49 ปี  สถานภาพหยา่ร้าง และการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี    
02. กลุ่มผูมุ่้งหวงั ส่วนใหญ่ยอมรับผูน้ าเสนอเป็นต่างเพศกบัผูมุ่้งหวงั และมีวยัใกลเ้คียงกบัผูมุ่้งหวงั  
03. ผูมุ่้งหวงัส่วนใหญ่ยอมรับผูก้ารน าเสนอท่ีมีบุคลิกลกัษณะเป็นกนัเอง ยกเวน้ ผูมุ่้งหวงัท่ีมีรายไดม้ากกว่า 

50,000บาทข้ึนไป ท่ียอมรับผูน้ าเสนอท่ีมีบุคลิกลกัษณะเป็นนกัวิชาการ  
04. รูปแบบการน าเสนอขายท่ีผูมุ่้งหวงัตอ้งการรับฟังมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ยอมรับการน าเสนอท่ีมีการอธิบายดว้ย

ถอ้ยค าทัว่ๆไปหลีกเล่ียงค าเฉพาะ เม่ือจ าแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ  แต่ถา้จ าแนกตาม เพศ 
สถานภาพ และรายไดส่้วนใหญ่ ยอมรับการน าเสนอขายท่ีมีการอธิบายพร้อมซกัถาม  

05.  ลกัษณะข้อมูลท่ีน าเสนอขายต่อหน้าท่ีผูมุ่้งหวงัเปิดรับ ผูมุ่้งหวงัส่วนใหญ่ยอมรับการน าเสนอท่ีมีการ
อธิบายขอ้ดีและขอ้ดอ้ย  

06. ลกัษณะขอ้มูลท่ีน าเสนอขายทางโทรศพัทท่ี์ผูมุ่้งหวงัเปิดรับ แบ่งเป็น 2 กลุ่มผูมุ่้งหวงัท่ีใกลเ้คียงกนั คือกลุ่ม
ผูมุ่้งหวงัท่ียอมรับการน าเสนอขายทางโทรศพัท์ ตอ้งการให้มีการอธิบายละเอียดทุกหัวขอ้ และ กลุ่มท่ี
ปฏิเสธการรับฟังการน าเสนอทางโทรศพัท ์ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั  

07. ส่ือประกอบการน าเสนอท่ีผูมุ่้งหวงัเปิดรับ ส่วนใหญ่ผูมุ่้งหวงัยอมรับส่ือท่ีเป็นเอกสารของบริษทั  
08. กรณีการน าเสนอขอ้มลูพร้อมแนะน าเวป็ไซด ์ผูมุ่้งหวงัส่วนใหญ่ยอมรับฟังพร้อมเปิดดูเวป็ไซดไ์ปดว้ย  
09. ช่วงเวลาท่ีควรโทรติดต่อผูมุ่้งหวงั ช่วงเวลาท่ีควรติดต่อหรือพบกบัผูมุ่้งหวงัในการน าเสนอ ส่วนใหญ่

ยอมรับการโทรติดต่อในช่วงเวลา 16.01-19.00 น. ยกเวน้ กลุ่มผูมุ่้งหวงัท่ีมีอายชุ่วง 38-49 ปี  กลุ่มผูมุ่้งหวงั
ท่ีมีรายไดต่้อเดือนในช่วง 30,001-50,000 บาท กลุ่มผูมุ่้งหวงัท่ีเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มผูมุ่้งหวงัท่ี
ประกอบธุรกิจส่วนตวั ส่วนใหญ่ยอมรับการติดต่อในช่วงเวลา 13.01-16.00น.  

010. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการน าเสนอท่ีผูมุ่้งหวงัยินยอม ส่วนใหญ่ยอมรับการใชเ้วลาประมาณ 11-20 นาที และ
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเสนอขายทางโทรศพัท ์ส่วนใหญ่ยอมรับการใชป้ระมาณ 6-10 นาที  

011. ความสนใจต่อบริษทัประกนัชีวิตท่ีใหบ้ริการ ความสนใจต่อสาระของเง่ือนไขทัว่ไปของบริษทัประกนัชีวิต 
และความสนใจต่อสาระของเง่ือนไขทัว่ไปของบริษทัประกนัชีวิต ส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจมาก  

     ในดา้นทดสอบความสมัพนัธ์ ระหวา่ง พฤติกรรมของผูมุ่้งหวงั ต่อการน าเสนอขอ้มลูประกนัชีวิต กบัปัจจยั
ส่วนบุคคล พบวา่ 
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01. พฤติกรรมการตอบรับของผูมุ่้งหวงัดา้น 1.การยอมรับรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูประกนัชีวิต 2.ลกัษณะเพศ
ของผูน้ าเสนอ 3.ลกัษณะขอ้มลูในการน าเสนอต่อหนา้ มีความสมัพนัธ์กบั เพศของผูมุ่้งหวงั   

02. พฤติกรรมการตอบรับของผูมุ่้งหวงัด้าน 1. การยอมรับรูปแบบการน าเสนอข้อมูลประกนัชีวิต และ2. 
ลกัษณะเพศ 3.วยั และ4.บุคลิกภาพของผูน้ าเสนอ 5.รูปแบบการน าเสนอในตวัเน้ือหา 6.ลกัษณะขอ้มูลใน
การน าเสนอทางโทรศพัท ์7.กรณีไม่สนใจซ้ือ 8.ส่ือประกอบการน าเสนอ 9.ช่วงเวลาติดต่อในคร้ังแรก 10.
ช่วงเขา้พบหรือติดต่อเพ่ือเสนอขาย 11.ระยะเวลาท่ีใชใ้นการน าเสนอต่อหนา้ 12.ระยะเวลาท่ีใชใ้นน าเสนอ
ทางโทรศพัท์ 13.ความสนใจต่อบริษทัประกนัท่ีให้บริการ   14.ความสนใจต่อแบบประกนัท่ีน าเสนอ 15.
ความสนใจต่อสาระของเง่ือนไขทัว่ไปของประกนัชีวิต มีความสมัพนัธ์กบั อายขุองผูมุ่้งหวงั  

03. พฤติกรรมการตอบรับของผูมุ่้งหวงัดา้น 1.รูปแบบการน าเสนอในตวัเน้ือหา 2.การน าเสนอขอ้มูลพร้อม
แนะน าเว็ปไซด์ของบริษทั 3.ระยะเวลาท่ีใชใ้นน าเสนอทางโทรศพัท์  4.ความสนใจต่อบริษทัประกนัท่ี
ใหบ้ริการ 5.ความสนใจต่อแบบประกนัท่ีน าเสนอ  มีความสมัพนัธ์กบั สถานภาพสมรสของผูมุ่้งหวงั  

04. พฤติกรรมการตอบรับของผูมุ่้งหวงัดา้น 1. การยอมรับรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลประกนัชีวิต และ 2.หากผู ้
มุ่งหวงัไม่เห็นดว้ยขอ้มูลการน าเสนอ 3.กรณีไม่สนใจซ้ือ  4.ความสนใจต่อบริษทัประกนัท่ีให้บริการ 5.
ความสนใจต่อแบบประกันท่ีน าเสนอ 6.ความสนใจต่อสาระของเง่ือนไขทั่วไปของประกันชีวิต  มี
ความสมัพนัธ์กบัระดบัการศึกษาของผูมุ่้งหวงั  

05. พฤติกรรมการตอบรับของผูมุ่้งหวงัดา้น 1. การยอมรับรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูประกนัชีวิต 2.ลกัษณะวยั 
3.บุคลิกภาพของผูน้ าเสนอ 4.รูปแบบการน าเสนอในตัวเน้ือหา 5.ลกัษณะข้อมูลในการน าเสนอทาง
โทรศัพท์ 6.กรณีมีขอ้สงสัยระหว่างการน าเสนอ 7.กรณีไม่สนใจซ้ือ 8.ระยะเวลาท่ีใช้ในน าเสนอทาง
โทรศพัท ์มีความสมัพนัธ์กบั รายไดต่้อเดือนของผูมุ่้งหวงั  

06. พฤติกรรมการตอบรับของผูมุ่้งหวงัด้าน 1. การยอมรับรูปแบบการน าเสนอข้อมูลประกนัชีวิต และ2. 
ลกัษณะเพศ 3.วยั และ4. รูปแบบการน าเสนอในตวัเน้ือหา 6.ลกัษณะขอ้มูลท่ีน าเสนอต่อหนา้  7.ลกัษณะ
ขอ้มูลในการน าเสนอทางโทรศพัท์ 8.กรณีไม่สนใจซ้ือ 9.ส่ือประกอบการน าเสนอ 10.การน าเสนอขอ้มูล
พร้อมแนะน าเวป็ไซดข์องบริษทั 11.ช่วงเขา้พบหรือติดต่อเพ่ือเสนอขาย 12.ระยะเวลาท่ีใชใ้นการน าเสนอ
ต่อหนา้ 13.ความสนใจต่อบริษทัประกนัท่ีใหบ้ริการ   14.ความสนใจต่อแบบประกนัท่ีน าเสนอ 15.ความ
สนใจต่อสาระของเง่ือนไขทัว่ไปของประกนัชีวิต มีความสมัพนัธ์กบั อาชีพของผูมุ่้งหวงั 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     5.1. พฤติกรรมการตอบสนองดา้นใน  ช่องทางการน าเสนอ ผูมุ่้งหวงัยอมรับการเสนอขายต่อหนา้ผูมุ่้งหวงั  จะ
ตรงกบัการเก็บขอ้มูลของหน่วยงานคณะกรรมก ากบัและส่งเสริมธุรกิจประกนัภยั ปี 2556 ลกัษณะส่วนบุคคลของผู ้
น าเสนอ ท่ีผูมุ่้งหวงัยอมรับ คือเพศของผูน้ าเสนอเป็นเพศตรงขา้มกบัผูมุ่้งหวงั และวยัของผูน้ าเสนอ ท่ีผูมุ่้งหวงั
ยอมรับ อายุของผูน้ าเสนอใกลเ้คียงกบัผูมุ่้งหวงั ความเป็นเพศตรงขา้มกนัและมีวยัใกลเ้คียงกนัจะท าให้มีความ
เกรงใจซ่ึงกนัและกนั ลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของผูน้ าเสนอ ผูมุ่้งหวงัยอมรับลกัษณะท่ีเป็นกนัเอง ท าให้ผูมุ่้งหวงั
สามารถซกัถามไดอ้ยา่งเป็นกนัเอง ไม่เช่นนั้นก็จะรู้สึกไม่กลา้ซกัถามหรือพูดคุยในส่วนท่ีสนใจหรือสงสัยได ้ภาษา
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และเน้ือหาท่ีใช้ในการน าเสนอ ผูมุ่้งหวงัยอมรับการอธิบายด้วยค าทั่วๆไปหล่ีกเล่ียงค าเฉพาะ อธิบายข้อดีและ
ขอ้ดอ้ยของการท าประกนัชีวิต เป็นลกัษณะโดยทัว่ไปของบุคคลทัว่ไปชอบฟังเร่ืองท่ีเขา้ใจง่ายๆ ไม่ตอ้งตีความหรือ
ตอ้งอธิบายค าศพัทท่ี์สงสยัหรือเป็นค าเฉพาะอีก  หากเป็นการน าเสนอทางโทรศพัท ์ควรอธิบายใหล้ะเอียดทุกหวัขอ้
ของกรมธรรม ์จะเห็นว่าการอธิบายทางโทรศพัท ์ผูมุ่้งหวงัก็มีความสนใจฟังไม่นอ้ยต่อหนา้ ดงันั้นการไม่เห็นหนา้
กนัขณะท่ีอธิบายบางคนใจเขา้ยากกว่าอธิบายต่อหนา้ ผลการศึกษาผูมุ่้งหวงัตอ้งการให้อธิบายให้ละเอียดทุกหวัขอ้
กรมธรรม์แสดงว่าสนใจท่ีจะท าความเข้าใจทางโทรศัพท์เช่นเดียวกบัการน าเสนอทางต่อหน้า  พฤติกรรมการ
ตอบสนองการน าเสนอของผูมุ่้งหวงั กรณีหากมีขอ้สงสัยระหว่างการน าเสนอ ผูมุ่้งหวงัจะรอถามเป็นระยะๆ หรือ
กรณีท่ีหากผูมุ่้งหวงัไม่เห็นดว้ยกบัการน าเสนอ ก็จะคดัคา้นอยา่งสุภาพ การตอบสนองในเร่ืองขอ้สงสัยนั้นจะเห็นว่า
ผูมุ่้งหวงัมีความสนใจในเน้ือหาท่ีน าเสนอ ถา้มีขอ้สงสัยก็จะซกัถาม เพ่ือความเขา้ใจ กรณีส่ือประกอบการน าเสนอท่ี
ผูมุ่้งหวงัยอมรับเป็นเอกสารจากบริษทั  หากมีการแนะน าเวป็ไซด์ ผูมุ่้งหวงัยอมให้การเปิดดูพร้อมกบัรับฟังการ
น าเสนอขอ้มูลขายประกนัชีวิต จะเห็นว่า ความเช่ือมัน่ของผูมุ่้งหวงัยงัยึดติดท่ีบริษทัท่ีน าเสนอและไดร่้วมรับรู้ใน
การแนะน าการเปิดขอ้มูลเวป็ไซด์ของบริษทั ให้บริการ กรณีหากผูมุ่้งหวงัไม่สนใจซ้ือภายหลงัการน าเสนอ จะ
ปฏิเสธอยา่งบ่ายเบ่ียง แต่หากสนใจซ้ือภายหลงัการน าเสนอ ก็จะนดัหมายซ้ือ จะเห็นการตอบสนองใกลเ้คียงกนัแต่
ผลต่างกนั หากนายหนา้ท่ีไม่มีประสบการณ์จะท าใหพ้ลาดโอกาสได ้จึงตอ้งมีบทประสบการณ์ท่ีตอ้งมาแชร์กนัในท่ี
ประชุมในวาระต่างๆ  
    5.2.  พฤติกรรมการตอบสนองการเปิดรับข้อมูล เพ่ือการน าเสนอขายประกันชีวิตในด้าน เวลา ท่ีใช้ในการ
น าเสนอขาย ประกอบดว้ย ช่วงเวลาท่ีโทรติดต่อผูมุ่้งหวงัคร้ังแรกและช่วงเวลาท่ีติดต่อหรือนดัพบผูมุ่้งหวงั เลือก
ช่วงเวลา 16.01-19.00 น. ส่วน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการน าเสนอดว้ยวิธีการต่อหน้าใชเ้วลาประมาณ 11-20 นาที และ
ระยะเวลาท่ีใช้เสนอขายทางโทรศัพท์ ต้องใช้เวลา ประมาณ 6-10 นาที  จะเห็นว่า เวลาท่ีผูมุ่้งหวงัเลือกจะเป็น
ช่วงเวลานอกเหนือเวลาท างาน และเป็นเวลาส่วนตวั เวลาท่ีใช้เพียงพอต่อการน าเสนอขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการ
น าเสนอขาย ทั้งทางโทรศพัทแ์ละทางต่อหนา้ 
     5.3. พฤติกรรมการตอบสนองการเปิดรับข้อมูล เพ่ือการน าเสนอขายประกันชีวิตในด้าน ระดับความสนใจ 
ประกอบดว้ย ความสนใจต่อบริษทัประกนัชีวิตท่ีใหบ้ริการ และความสนใจต่อสาระของเง่ือนไขทัว่ไปของประกนั
ชีวิต ส่วนความสนใจต่อแบบประกันชีวิตท่ีน าเสนออยู่ในระดับความสนใจมาก จะเห็นความต่ืนในด้านการ
ประกนัภยั ผูมุ่้งหวงัมีความสนใจสาระความคุม้ครองและการใหบ้ริการ การมีอยู่ของบริษทัประกนัว่ามีอยา่งไร ต่าง
จากเม่ือก่อนจะสนใจผูน้ าเสนอขายเท่านั้น 
     ขอ้เสนอแนะ ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะจากการท าวิจยัในคร้ังน้ี ดงัน้ีคือ  

01. จาก งานวิจยัท่ีได ้ให้รู้พฤติกรรมการตอบสนองการน าเสนอขอ้มูลเพ่ือขายประกนัชีวิต จากปัจจยัส่วน
บุคคล ในดา้นช่องทางการน าเสนอขาย ลกัษณะส่วนบุคคลของผูน้ าเสนอ ลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของผู ้
น าเสนอ ภาษาและเน้ือหาท่ีใชใ้นการน าเสนอ  พฤติกรรมการตอบสนองการน าเสนอของผูมุ่้งหวงั เวลาท่ี
ใชใ้นการน าเสนอ และความสนใจในเน้ือหาน าเสนอ เพ่ือก าหนดแนวทางการน าเสนอตามความตอ้งการ
ของผูมุ่้งหวงั และการตอบสนองรวมถึงการตอบรับท่ีดีดว้ยเง่ือนไขใด  
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02. จากงานวิจยั น าไปสู่ภาคปฏิบติั โดยการประยุกต์เพ่ิมเติมจากท่ีไดมี้เป็นปกติอยู่แลว้โดยจดัเป็นคู่มือการ
อบรมพนักงานขาย(นายหน้าของหน่วยงาน) เร่ืองการน าเสนอขายตามปัจจยัส่วนบุคคลประกอบการ
น าเสนอขายใหมี้ประสิทธิภาพ   

03. ปัจจยัการตอบสนองท่ีเด่นในงานวิจยัก็จะเป็นจุดท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการอบรมในการเสนอขายหลกั 
ให้กับนายหน้าท่ีจะน าไปเสนอขาย และใช้เป็นจุดสังเกตของตอบสนองของผูมุ่้งหวงัเพ่ือให้เข้าใจ
ความหมายการส่ือสารของผูมุ่้งหวงั  

04. หากเป็นงานของทีมงานขายของหน่วยงาน สามารถจดัใหผู้น้ าเสนอตรงกบังานวิจยัได ้
05. แต่หากเป็นงานของนายหนา้ประกนัชีวิตท่ีสงักดัอาจจะมีขอ้จ ากดั อาจไม่สามารถน ามาใชไ้ดท้ั้งหมด 
06. ปัจจยัส่วนบุคคลในท่ีน้ี มีส าคญั ในการวางแผนการเสนอขายและ เลือกการเสนอขายใหต้รงกบัพฤติกรรม

ของผูมุ่้งหวงัในแต่ปัจจยัส่วนบุคคลมากข้ึน ดงันั้นการมีขอ้มูลส่วนบุคคลของผูมุ่้งหวงัหากมีมากเพียงพอ 
ก่อนการเตรียมการเสนอขาย จึงเป็นปัจจัยหน่ึงของความส าเร็จในการเสนอขายประกันชีวิต อัน
ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ สถานะภาพสมรส อายุ เพศ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพหลกั 
เป็นตน้  

07. ขณะเดียวกนัในส่วนของหน่วยงานตอ้งตอ้งตั้งทีมงาน งบประมาณ บุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นการประกนัชีวิต
ท่ีเหมาะสม กบัการจดัการ เพ่ือการจดัเตรียมในดา้นขอ้มลูของผูมุ่้งหวงั และ คดัเลือกผูน้ าเสนอและพฒันาผู ้
น าเสนอใหมี้ความพร้อมทั้งสภาพร่างกายบุคลิกภาพ เน้ือหาประกนัชีวิตท่ีน าเสนอ เวลาท่ีเหมาะสม รวมถึง
ในเร่ืองความสนใจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอขาย ตามงานวิจยัน้ี เพ่ือเป็นรูปแบบส าเร็จรูปท่ีง่ายต่อ
การน าไปใช้และจดจ า ให้ความรู้อย่างสม ่าเสนอต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและพฤติกรรม ทศันคติของ
บุคคลต่อการน าเสนอขายรวมถึงหลกัารทั่วไปของการตลาดในการบริการ เพ่ือท าให้การขยายงานใน
ช่องทางน้ีเกิดประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค ์
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Cluster Analysis: Group Of Agent By The Satisfaction and Attitudes Towards 
Individual Policy of Thai Health Insurance Public Company Limited 

ดรุณ ีประเสริฐสาร1 และ กญัช์ อนิทรโกเศศ2 
Darunee Prasertsan and Gun Indrakoses 

 

บทคดัย่อ 
               การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ และทศันคติของตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนั
สุขภาพรายบุคคลของบริษทัไทยประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) โดยประชากรท่ีศึกษา เป็นตวัแทนของบริษทั ไทย
ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) จ านวน 265 คน ศึกษาโดยการเกบ็รวมรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ในส่วนท่ีสองเป็นขอ้มูลดา้นความพึงพอใจของตวัแทน และทศันคติ
ของตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคลในดา้นต่างๆ พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มตวัแทนได ้3 กลุ่ม ซ่ึง
ระดบัความพึงพอใจและทศันคติในดา้นต่างๆของตวัแทนทั้ง 3 กลุ่มน้ีจะน ามาเป็นขอ้มูลประกอบการวางแผน
หลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัสุขภาพและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก
การขายประกนัเพ่ือสร้างความมัน่ใจในการขายประกนัและใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งแก่ผูเ้อาประกนั  

ค าส าคัญ: ตัวแทน, กรมธรรม์ ,ความพึงพอใจ และ ทัศนคติ 

Abstract 
               This independent study aimed to study cluster analysis in Group Of Agent By The Satisfaction and 
Attitudes Towards Individual Policy of Thai Health Insurance Public Company Limited. In this case study 
researcher collected data by questionnaire from 265 of Thai life assurance’s agent which was divided into two 
parts as general information of respondents and Level of satisfaction and attitude about Individual policy. The 
result were fond that agent who is the sample can be divided into 3 groups, the level of satisfaction and attitudes 
on various aspects of the 3 groups will be valuable for the planning of training courses to develop a better 
understanding about health insurance and benefits to be gained from the sale of insurance to ensure the sale of 
insurance and  
Keywords: agent, policy, satisfaction and attitude 
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1. บทน า 
   
   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
     การประกันสุขภาพในประเทศไทยนั้นมีอตัราการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุกๆปีเน่ืองจากคนไทยเร่ิมใจ
ป้องกนัความเส่ียงมากข้ึนถึงแมปี้น้ีตวัเลขการเติบโตอาจยงัไม่ถึงเป้าท่ีตั้งไวเ้ป็นผลมาจากเศรษฐกิจและการเมือง 
บทบาทส าคญัในการส่ือสารขอ้มูลระหว่าง ผูเ้อาประกนั และบริษทัประกนัใหมี้ความเขา้ใจท่ีตรงกนัตกเป็นของคน
กลางคือกลุ่มตวัแทน, โบรกเกอร์และธนาคาร ซ่ึงในงานวิจยัฉบบัน้ีผูวิ้จยัเนน้ช่องทางการขายผ่านกลุ่มตวัแทนเป็น
หลกัเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย และยงัเป็นช่องทางหลกัในการจ าหน่ายประกนัภยัสุขภาพแก่ผูเ้อา
ประกนัท่ีเขา้ถึง ผูเ้อาประกนัไดม้ากท่ีสุด ดงันั้น ความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ ของตวัแทนเหล่าน้ีจึงมีความส าคญัมาก
ในการท่ีจะส่ือสารขอ้มลูต่างๆใหก้บัผูเ้อาประกนั  
     วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1.เพ่ือศึกษาทศันคติและความพึงพอใจของตวัแทนเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคล ในดา้นต่างๆเช่น 
ผลตอบแทนจากการขายประกนั ความคุม้ครองและสิทธิประโยชน์ท่ีลกูคา้จะไดรั้บจากรมธรรม ์รวมไปถึง เง่ือนไข
ต่างๆท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ ของตวัแทนท่ีขายประกนัสุขภาพรายบุคคล วา่มีระดบัความรู้ความเขา้ใจ
อยูใ่นระดบัไหน และระดบัการใหค้วามส าคญัในการแจง้ขอ้มลูกรมธรรมใ์หก้บัผูเ้อาประกนั 
     2.เพ่ือแบ่งกลุ่มตวัแทนขายประกนัสุขภาพรายบุคคล โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจและทศันคติทศันคติของตวั
แทนท่ีมีองค์ประกอบดา้นความพึงพอใจของตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ ระดบัความรู้ความเขา้ใจใน
สิทธิประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคลของตวัแทน เพ่ือจดัล าดบัของระดบัความรู้ความเขา้ใจและ
ทศันคติ ของตวัแทนท่ีมีต่อการขายประกนัสุขภาพและแผนประกนัสุขภาพรายบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้นใหแ้ก่ตวัแทน ทั้งน้ีเพ่ือการพฒันาระดบัความรู้ความเขา้ใจของตวัแทนเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ยอดขายอยา่งต่อเน่ืองและบริษทัสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คง 
     ขอบเขตของการศึกษา 
     ในการศึกษาการแบ่งกลุ่มตวัแทนตามความพึงพอใจและทศันคติท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคลของ
บริษทัไทยประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) อาศยักลุ่มตวัอย่างจากตวัแทนไทยประกนัชีวิตและนายหน้าประกนั
วินาศภยัท่ีส่งงานประกนัสุขภาพรายบุคคลกบับริษทัไทยประกนัสุขภาพทั้งชายและหญิง โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.เพ่ือทราบถึงระดบัความพึงพอใจและทศันคติของตวัแทนท่ีมีต่อการขายประกนัสุขภาพ ในดา้นรายละเอียดของ
เง่ือนไขความคุม้ครอง รายละเอียดกรมธรรมแ์ละสิทธิประโยชนต่์างๆท่ีลกูคา้จะไดรั้บจากกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ
รายบุคคล ว่าตัวแทนมีความพึงพอใจและทศันคติอยู่ในระดบัไหน เพ่ือประเมินว่าอุปสรรคในการขายประกัน
สุขภาพของบริษทันั้นเกิดจากอะไรแลว้น าไปแกไ้ขและปรับปรุงประเด็นนั้นๆเพ่ือลดปัญหาการไม่ยอมขายประกนั
สุขภาพรายบุคคลของตวัแทน 
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      2.บริษทัสามารถแบ่งกลุ่มตวัแทนขายออกเป็นกลุ่มๆ เพ่ือจดัล าดบัของระดบัความพึงพอใจและทศันคติ ของ
ตวัแทนท่ีมีต่อการขายประกนัสุขภาพและแผนประกนัสุขภาพรายบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และครบถว้นใหแ้ก่ตวัแทน ทั้งน้ีเพ่ือการพฒันาระดบัความรู้ความเขา้ใจของตวัแทนเพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดขายอย่าง
ต่อเน่ืองและบริษทัสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คง 
 
     กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
     กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตวัแทนไทย

ประกนัชีวติ, 

นายหนา้ประกนั

วนิาศภยั 

 

ประชากรท่ีจะศึกษา  
 

กลุ่มท่ี 1   กลุ่มท่ี 

2 

 

 

กลุ่มที ่3       ... 
 

ประชากรกลุ่ม

ยอ่ย 

1.ความพึงพอใจของตวัแทนต่อกรมธรรม์

ประกนัสุขภาพในดา้น 

- ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากกราขาย

ประกนัสุขภาพรายบุคคล 

- วงเงินความคุม้ครองท่ีมีในแผน

ประกนัสุขภาพรายบุคคล 

 

2.ทศันคติของตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนั

สุขภาพในดา้น 

 - ระดบัความรู้ความเขา้ใจในสิทธิ

ประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคล

ของตวัแทนเช่น เรือ่งของความคุม้ครองตาม

กรมธรรม,์ ขอ้ยกเวน้ความคุม้ครอง,การปรบั

เบีย้ประกนั และการบอกลา้งสญัญากรมธรรม์

ในกรณต่ีางๆ 

 - ระดบัการใหค้วามส าคญัในการแจง้

ขอ้มลูกรมธรรม ์เงือ่นไข ความคุม้ครองตาม

กรมธรรม,์ ขอ้ยกเวน้ความคุม้ครอง,การปรบั

เบีย้ประกนั และการบอกลา้งสญัญากรมธรรม์
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
     กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546:5) ความพึงพอใจ เป็น เป็นการแสดงออกของมนุษย ์ท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถ
มองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยการแสดงออกท่ี
ค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นและตอ้งมีส่ิงท่ีตรงกบัความตอ้งการของบุคคลจึงจะท าใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจดงันั้นการ
สร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 
 
     แนวคิดเกีย่วกบัทัศนคต ิ       
     สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541 : 64)ทัศนคติ คือ ผลผสมผสานระหว่าง ความคิด ความเช่ือ 
ความรู้สึก ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ทั้งบุคคล ส่ิงของ สถานการณ์ ซ่ึงจะประเมินออกมาในรูปแบบท่ีบุคคลนั้น 
ยอมรับ หรือไม่ยอมรับกไ็ดแ้ละความรู้สึกเหล่าน้ีเป็นแนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงข้ึนมา         
  
     แนวคิดเกีย่วกบัการรับรู้  
     บณัฑิต เผ่าวฒันา (2548) การรับรู้ คือ กระบวนการภายในท่ีเกิดภายในตวัของแต่ละบุคคล การรับรู้เกิดข้ึนกบัแต่
ละส่ิงท่ีอยู่รอบๆตวับุคคลโดยอาศยั การสัมผสั,การไดย้ิน,การไดก้ล่ิน,และการรู้สึก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะผา่นทางประสาท
สมัผสัแลว้แปลออกมาโดยอาศยัประสบการณ์ท่ีผา่นมาในอดีต 
 
     แนวคิดเกีย่วกบัพฤตกิรรม 
     เขียน วนัทนียตระกลู (2551)พฤติกรรม คือ การกระท าซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก ความตอ้งการของจิตใจ
ท่ีตอบสนองส่ิงเร้าซ่ึงอาจจะสงัเกตไดโ้ดยทางตรงหรือทางออ้ม บางลกัษณะอาจอาจสามารถสงัเกตไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้
เคร่ืองมือช่วย แต่บางลกัษณะตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วย 
 
    งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  
     รณวีร์ ชอนตะวนั (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพตวัแทนขายประกนัชีวิต กรณีศึกษา
ตวัแทนประกนัชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครของบริษทัอเมริกนัอินเตอร์แนชชันแนวอินชวัรันส์ จ ากดั พบว่า ทุก
ปัจจยัสามารถส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการขายประกนัชีวิตของตวัแทนไม่วา่จะเป็น อุปนิสยัใจคอ บุคลิกภาพ 
ทศันคติ ความรู้ในวิชาชีพรวมถึงทกัษะในดา้นการขาย ทั้งหมดลว้นมีความสมัพนัธ์กบัความส าเร็จของตวัแทน และ
นอกจากน้ีควนมีการส่งเสริมพนักงานขายด้านการฝึกอบรม และการให้รางวลัพิเศษแก่ตวัแทนเพ่ือให้เกิดเป็น
แรงจูงใจในการท างาน ท าให้ตัวแทนเห็นคุณค่าของผลตอบแทนท่ีบริษทัมอบให้ทั้ งหมดน้ีเพ่ือให้ตัวแทนเพ่ิม
ปริมาณการขายทั้งดา้นจ านวนราย จ านวนเบ้ียประกนัท่ีสูงข้ึน จนชนะคู่แข่งรายอ่ืนๆ ตลอดจนเพ่ิมคุณภาพในการ
บริการหลงัการขายใหเ้ป็นท่ีประทบัใจแก่ลกูคา้ของบริษทัต่อไป 
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3. วธิีการศึกษา 
     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรท่ีจะศึกษาตัวแทนขายประกนัชีวิตของไทยประกนัสุขภาพซ่ึงไดแ้ก่ ตัวแทนไทยประกนัชีวิตและ 
นายหน้าประกนัวินาศภยั ท่ีมีการส่งงานประกนัสุขภาพรายบุคคลไม่ว่าจะเป็นผูเ้อาประกนัรายใหม่ หรือต่ออาย ุ
จ านวนตวัแทนของตวัแทนขายท่ีเปิดรหสัขายประกนัสุขภาพกบับริษทัไทยประกนัสุขภาพมีจ านวนดงัต่อไปน้ี (ท่ีมา
จากรายงานตวัแทนท่ีส่งงานประกนัรายบุคคลบริษทัไทยประกนัสุขภาพจ ากดั(มหาชน) ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่ม
ตวัอย่างคือจ านวนตวัแทนท่ีขายประกนัสุขภาพ โดยมีการก าหนดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการใชเ้กณฑต์ารางส าเร็จรูปใน
การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซีและมอร์แกน ไดร้ะบุเอาไวว้า่ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความผิดพลาด
ไม่เกิน 5% ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 265 คนจากประชาทั้งส้ิน 850 คน โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ตวัแทน
(ท่ีเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยัโดยตรง) จ านวน 31 คน ท่ีมาติดต่อท่ีหนา้เคานเ์ตอร์บริษทัไทยประกนัสุขภาพ  

     เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีคือ แบบสอบถามเก่ียวกบัการแบ่งกลุ่ม ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, ระดบัต าแหน่งของตวัแทน และรายไดจ้ากการขาย
ประกนัต่อเดือน ส่วนท่ี 2.ความพึงพอใจของตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคลและผลตอบแทนท่ี
ไดรั้บจากการขายประกนัสุขภาพ ของตวัแทนไทยประกนัชีวิตและนายหนา้ จ านวน 15 ค าถาม ส่วนท่ี 3ทศันคติของ
ตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพในดา้นระดบัความส าคญัในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ
รายบุคคลแก่ผูเ้อาประกนัของตวัแทน จ านวน 9 ค าถาม และส่วนท่ี 4 ทศันคติของตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนั
สุขภาพรายบุคคลระดบัความรู้ความเขา้ใจในเง่ือนไขและสิทธิประโยชนใ์นกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคล ของ
ตวัแทน จ านวน 10 ค าถาม การท าแบบสอบถามในในการท าวิจบัคร้ังน้ีน ามาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ โดย
การท า Cluster Analysis ซ่ึงจะอาศยัโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ในการวิจยัคร้ังน้ีไดมี้การออกไปเก็บแบบสอบถามตามสาขาไทยประกนัชีวิตในเขตนครหลวง จ านวนผูต้อบ
แบบสอบถาม 265 คนและท าการเกบ็ขอ้มลู ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม 2557         

     การวเิคราะห์ข้อมูล 

      ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงจะสามารถอธิบายลกัษณะพ้ืนฐานของตวัแทนท่ีตอบแบบสอบถาม
ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได ้ในส่วนของการวิเคราะห์ตวัแปรเชิงปริมาณไดแ้ก่ทศันคติของ
ตวัแทนต่อแผนประกนัสุขภาพรายบุคคล ระดบัการให้ความส าคญัในการแจง้ข้อมูลเก่ียวกบักรมธรรม์ประกัน
สุขภาพรายแก่ผูเ้อาประกนัของตวัแทน และระดบัความรู้ความเขา้ใจในเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ในกรมธรรม์
ประกนัสุขภาพรายบุคคล เพ่ือก าหนดระระห่างในการแบ่งกลุ่ม 

     ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่มโดยใชวิ้ธร Hierachical เพ่ือคน้หาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม 
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      ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการแบ่งกลุ่มโดยใชวิ้ธี Partitioning ซ่ึงเม่ือไดจ้ านวนกลุ่มตามท่ี
ตอ้งการจะแบ่งกลุ่มจากผลการท าวิธี Hierachical แลว้น าจ านวนกลุ่มมาก าหนดจุดเร่ิมตน้และจบัขอ้มูลในแต่ละ
รายการลงในกลุ่มดว้ยวิธี K-Mean  

     ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มในแต่ละตัวแปรแล้วท าการสรุปกลุ่มซ่ึงได้แก่ เพศ อาย ุ
การศึกษา และรายได ้แลว้ท าการวิเคราะห์ตวัแปรเชิงปริมาณไดแ้ก่ ทศันคติของตวัแทน ระดบัการใหค้วามส าคญัใน
การแจง้ขอ้มลูกรมธรรมใ์หก้บัลกูคา้ และระดบัความรู้ความเขา้ใจในแผนประกนัสุขภาพของตวัแทน 

     ขั้นตอนท่ี 5 น าค่าท่ีไดห้ลงัจากใชวิ้ธี K-mean ไปทดสอบ ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบ ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ   ท่ีระดบัต ่ากวา่ 0.05 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑดี์ และน ามาใชแ้บ่งกลุ่มยอ่ย พร้อมทั้งก าหนดช่ือใหก้บักลุ่มนั้นๆ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.1 และ
เป็นเพศชายร้อยละ 44 มีอายุระหว่าง 55 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ  29.4 รองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 45-54 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 27.9 อายุอยู่ระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.9 มีอายอุยู่ระหว่าง 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.1 และอายุต ่ากว่า 
25 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.7 45-50 ปี ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมามีระดบัการศึกษา
ท่ีอนุปริญญาคิดเป็นร้อยละ 32.5 ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 13.2 และระดบัต ่ากว่ามธัยมคิด
เป็นร้อยละ 3.8  ส าหรับระดบัต าแน่งของตวัแทนส่วนใหญ่เป็นระดบัตวัแทนคิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาคือระดบั
หน่วยคิดเป็นร้อยละ 20.0 ระดบัผูจ้ดัการภาคคิดเป็นร้อยละ 18.9 นายหนา้ประกนัวินาศภยั คิดเป็นร้อยละ 11.7 และ
ผูจ้ดัการฝ่ายคิดเป็นร้อยละ 9.1 และระดบัรายไดจ้ากการขายประกนัต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายไดร้ะดบั 15,-25,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ 30.6 รองลงคือระดบั35,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 27.2 ระดบั5,000-15,000 บาทคิดเป็นร้อย
ละ 21.5 ระดบั 25,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.6 และระดบัต ่ากวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.2 

     ผลการแบ่งกลุ่มตวัแทนตามความพึงพอใจและทศันคติท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคล บริษทั

ไทยประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจและทศันคติในดา้นต่างๆเก่ียวกบักรมธรรม์

ประกนัสุขภาพรายบุคคล มาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์กลุ่ม(Cluster Analysis) โดยใช ้Dendrograms ท่ีมาจากการ

วิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน (Hierachical Cluster Analysis) ช่วยในการพิจารณาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม หลงัจากนั้น

ใช้การวิเคราะห์แบบ K-Mean ซ่ึงค านวณหาระยะห่างด้วยวิธีการ Squared Euclidean Distance และได้ก าหนด
จ านวนกลุ่ม (Cluster) ท่ีเหมาะสมคือ 3 กลุ่ม โดยผูวิ้จยัไดท้ าการแบ่งกลุ่มดงัน้ี  

     เม่ือน าค่าเฉล่ียของ ความรู้และทศันคติในดา้นต่างๆเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคล ของทั้ง 3 กลุ่มมา

วิเคราะห์ผลการวิเคราะห์แบบ K-Mean แลว้น ามาทดสอบ ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบ ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ      ดา้นระดบัความพึงพอใจของตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคลและผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การขายประกนัสุขภาพ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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     กลุ่ม1  

     เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรมากท่ีสุด จ านวน 111 คน คิดเป็น 42% จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 265 คน 

-ในดา้นความพึงพอใจของตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการขายประกนั

สุขภาพ กลุ่ม 1มีค่าเฉล่ียสูงสุด และไม่มีค่าเฉล่ียต ่าสุดในขอ้ค าถามส่วนน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม 2 และ 3 แสดงให้
เห็นวา่ตวัแทนกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจในแผนประกนัและผลตอบแทนจากการขายเป็นอยา่งดี 

-ในดา้นทศันคติของตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคลในดา้นระดบัการให้ความส าคญัใน

การแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคลแก่ผูเ้อาประกนัของตวัแทน กลุ่ม 1 ยงัคงมีค่าเฉล่ียสูงสุด

ในทุกขอ้ค าถามในส่วนน้ี และไม่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่ม 1 ใหค้วามส าคญัในการแจง้ขอ้มุลกรมธรรม์
ต่อผูเ้อาประกนัเป็นอยา่งดี 

-ในดา้นทศันคติของตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคลในดา้นระดบัความรู้ความเขา้ใจใน

เง่ือนไขประกนัสุขภาพรายบุคคลของตวัแทนกลุ่ม 1 ยงัคงมีค่าเฉล่ียสูงสุดและไม่มีค่าเฉล่ียต ่าสุดในทุกขอ้ค าถามใน
ส่วนน้ี กลุ่ม 1 เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเง่ือนไขและสิทธิประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพเป็นอยา่งดี 

     สรุปได้ว่ากลุ่ม 1 เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจในกรมธรรม์และผลตอบแทนจากการขายประกันสูงมาก ให้

ความส าคญัในการแจง้ขอ้มูลกรมธรรมแ์ก่ผูอ้าประกนัเป็นอยา่งดี และมีความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในเง่ือนไขและ

สิทธิประโยชน์ จึงให้ช่ือกลุ่มน้ีว่า “Excellency” ตามช่ือแผนประกันท่ีให้ความคุ้มครองสูงสุดซ่ึงเป็นประกัน

ระดบัพรีเม่ียมของบริษทัไทยประกนัสุขภาพ 

     กลุ่ม 2  

     เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรเยอะรองลงมาจากกลุ่ม 1 จ านวน 78 คน คิดเป็น 28% จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 265 คน 

-ในดา้นความพึงพอใจของตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการขายประกนั

สุขภาพ กลุ่ม 2 เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในทุกขอ้ค าถามในส่วนน้ี แสดงใหเ้ห็นว่าไม่มีความพึงพอต่อแผนประกนั

และผลตอบแทนเลย 

-ในดา้นทศันคติของตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคลในดา้นระดบัการให้ความส าคญัใน

การแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคลแก่ผูเ้อาประกนัของตวัแทน กลุ่ม 2 ไม่มีค่าเฉล่ียสูงสุดใน

ค าถามส่วนน้ีแต่มีค่าเฉล่ียต ่าสุดในส่วนน้ีอยู่ทั้งหมด 2 ขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่ม 2 ใหค้วามส าคญัในการแจง้ขอ้มลูแก่
ผูเ้อาประกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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-ในดา้นทศันคติของตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคลในดา้นระดบัความรู้ความเขา้ใจใน

เง่ือนไขประกนัสุขภาพรายบุคคลของตวัแทนกลุ่ม 2 ไม่มีค่าเฉล่ียสูงสุดในค าถามส่วนน้ีและมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดอยู่

ทั้งส้ิน 5 ขอ้ แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแทนมีระดบัความความรู้ความเขา้ใจในแผนประกนัค่อนขา้งต ่ามาก 

     สรุปไดว้า่กลุ่ม 2 เป็นกลุ่มท่ีไม่มีความพึงพอใจในแผนประกนัและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการขายประกนัเลยและมี

ระดบัการใหค้วามส าคญัในการแจง้ขอ้มลูแก่ผูเ้อาประกนัในระดบัปานกลางและมีความรู้ความเขา้ใจในแผนประกนั
ค่อนขา้งต ่า จึงใหช่ื้อกลุ่มน้ีวา่ "Simply” ตามช่ือแผนประกนัของบริษทัซ่ึงใหค้วามคุม้ครองระดบัปานกลาง  

        กลุ่ม 3  

     เป็นกลุ่มท่ีมีประชากรนอ้ยท่ีสุด จ านวน 78 คน คิดเป็น 28% จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 265 คน 

-ในดา้นความพึงพอใจของตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการขายประกนั

สุขภาพ กลุ่ม 3 มีระดบัความพึงพอใจในค าถามส่วนน้ีอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากค่าเฉล่ียในค าถามส่วนน้ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดในค าถาม อยู ่4 ขอ้ และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในค าถามเพียง 1 ขอ้  

-ในดา้นทศันคติของตวัแทนท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคลในดา้นระดบัการให้ความส าคญัใน

การแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคลแก่ผูเ้อาประกนัของตวัแทน กลุ่ม 3 ไม่มีค่าเฉล่ียสูงสุดใน

ค าถามในส่วนน้ี แต่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด อยู่ 4 ขอ้ เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 กลุ่ม 3 จะมีระดบัความรู้ความ
เขา้ใจในแผนประกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

     สรุปไดว้า่กลุ่ม 3 เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจในแผนประกนัและผลตอบแทนจากการขายประกนัอยู่ในระดบัปาน

กลาง แต่ไม่ใหค้วามส าคญัในการแจง้ขอ้มูลแก่ลูกคา้และมีระดบัความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัปานกลาง จึงใหช่ื้อ

กลุ่มน้ีว่า “Wealthy” ซ่ึงเป็นช่ือแผนประกนัสุขภาพของบริษทัไทยประกันสุขภาพ เป็นแผนประกันท่ีให้ความ
คุม้ครองสูง รองลงมาจาก แผน Excellency 

     
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการแบ่งกลุ่มตวัแทนตามความพึงพอใจและทศันคติท่ีมีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาภาพรายบุคคลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 265 คนนั้นพบว่า สามารถแบ่งกลุ่ม ตวัแทนได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี   
     กลุ่มท่ี 1 กลุ่ม Excellency พบวา่ตวัแทนในกลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจและทศันคติในดา้นต่างๆ สูง
ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกนัทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากระดบัความรู้ความเขา้ใจและทศันคติท่ีดีของตวัแทน ซึง
สอดคลองกบัทฤษฎีทศันคติท่ีว่า ทศันคติคือความพร้อมในจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดความรู้สึกและแนวโน้ม
พฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีต่อ คน สัตว ์ส่ิงของ สถานการณ์ต่างๆไปในแนวทางใดแนวทางหน่ึงและความพร้อมทาง
จิตใจน้ีตอ้งมีอยู่เป็นเวลานานพอสมควร (ศกัด์ิไทย สุระกิจบวร) ซ่ึงความพร้อมในจิตใจในท่ีน้ีคือระดบัความรู้และ
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การเขา้ถึงขอ้มูลการขายประกนัสุขภาพของตวัแทนในกลุ่มน้ี นอกจากทฤษฎีเร่ืองทศันคติแลว้ ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยั
ส่วนบุคคลในเร่ืองของการศึกษาและรายไดจ้ากการขายประกนัยงัสอดคลอ้งกนัอีกดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากตวัแทนกลุ่มน้ี
แชเป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาสูง มีค่าเฉล่ียสูงอยู่ในระดบัปริญญาตรี และสูงกว่า เม่ือมีความพร้อมทางขอ้มูลจาก
การศึกษาแลว้ส่งผลใหต้วัแทนกลุ่มน้ีมีความมัน่ใจในการขายประกนัท าใหร้ายไดจ้ากการขายประกนัสุขภาพมากข้ึน
ตามไปดว้ย  

        กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม Simply ส าหรับตวัแทนในกลุ่มน้ีพบวา่เม่ือเปรียบเทียบกนัทั้ง 3 กลุ่ม แลว้ในกลุ่มน้ีมีความ
พึงพอใจค่อนขา้งต ่าและมีทศันคติท่ีไม่ค่อยดีต่อกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคลท าใหต้วัแทนกลุ่มน้ีไม่ค่อยขาย
ประกนัสุขภาพ ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากการเขา้ถึงขอ้มูลการขายประกนัสุขภาพเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพท าให้
ตวัแทนไม่มีความรู้ในการขายประกนัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการรับรู้ เป็นกระบวนการทางความคิดท่ีมีความซบัซ้อน
โดยทัว่ไปมนุษยม์กัจะมีความเขา้ใจวา่ การรับรู้คือการไดรู้้ ไดเ้ห็น ไดย้ิน และการไดก้ล่ิน ซ่ึงไม่ไดมี้เพียงเท่านั้นการ
รับรู้นั้นหมายความรวมตั้งแต่เม่ือมีการรับสัมผสั และเขา้สู่ระบบประสาทส่วนกลางเพ่ือเก็บขอ้มูลต่างๆไวป้ระสม
ประสานกบัส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีผ่านมาแลว้ประมวลขอ้มูลเช่ือมโยงไปยงัส่วนกลางท าให้
เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง การรับรู้ คือกระบวนการแปลความหมายของส่ิงเร้าท่ีเขา้มากระทบประสาทสัมผสัของ
บุคคล และจะแปลความหมายออกมาเช่นใดนั้น ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ในอดีตท่ีผ่านมาของบุคคล (กมลวฒัน์ ยะ
สารวรรณ) และเม่ือน าขอ้มูลส่วนบุคลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติเขา้มาเปรียบเทียบก็สอดคลองกนัในเร่ืองของการศึกษา 
ซ่ึงตวัแทนในกลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียระดบัการศึกษาในระดบัต ่ากว่ามธัยมและอนุปริญญา มากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกนัทั้ง 
3 กลุ่ม ซ่ึงระดบัการศึกษาก็มีส่วนต่อระดบัความรู้ความการใหค้วามส าคญัในการศึกษาหาขอ้มูลเพ่ือท าความเขา้ใจ
ในเง่ือนไขกรมธรรม ์อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายประกนัตวัแทนในกลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียรายไดจ้ากการขาย
ประกนัน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกนัทั้ง 3 กลุ่มทั้ งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากทศันคติท่ีไม่ดีต่อกรมธรรม์จึงมีการขาย
ประกนัค่อนขา้งต ่า 

     กลุ่มท่ี 3 Wealthy ตวัแทนในกลุ่มน้ี มีความพึงพอใจต่อเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพและผลตอบแทน
ท่ีไดรั้บจากประกนัสุขภาพอยู่ในระดบัปานกลางค่อนขา้งดีและในส่วนของทศันคติก็อยู่ในระดบัปานกลาง แต่ใน
ส่วนของทัศนคติเร่ืองการให้ความส าคญัในการแจง้ข้อมูลยงัมีค่าเฉล่ียท่ีค่อนข้างต ่าในหลายข้อ ซ่ึงอาจเป็นผล
เน่ืองมาจากการับรู้เร่ืองเง่ือนไขกรมธรรมท่ี์ยงัไม่ดีเท่าท่ีควรท าใหพ้ฤติกรรมการขายประกนัของตวัแทนในกลุ่มน้ีมี
การแจง้ขอ้มูลเง่ือนไขให้กบัผูเ้อาประกนัค่อนขางต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเร่ืองพฤติกรรม คือ การกระท าซ่ึงเป็น
การแสดงออกถึงความรู้สึก ความตอ้งการของจิตใจท่ีตอบสนองส่ิงเร้าซ่ึงอาจจะสังเกตไดโ้ดยทางตรงหรือทางออ้ม 
บางลกัษณะอาจอาจสามารถสงัเกตไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วย แต่บางลกัษณะตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วย (ผศ.ดร.เขียน 
วนัทนียตระกลู ) 
 
ข้อเสนอแนะ 
      เน่ืองจากความพึงพอใจและทศันคติในดา้นต่างๆของตวัแทนส่งผลกระทบโยโตรงต่อการตดัสินใจขายประกนั
สุขภาพของตวัแทนและวตัถุประสงคห์ลกัในการท าวิจยัคร้ังน้ีก็เพ่ือแบ่งกลุ่มตวัแทนออกเป็นกลุ่มๆตามระดบัความ
พึงพอใจและทศันคติของตวัแทน โดยใชปั้จจยัดา้นระดบัการให้ความส าคญัในการแจง้เง่ือนไขกรมธรรมแ์ก่ผูเ้อา
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ประกนั และระดบัความรู้ความเขา้ใจในเง่ือนไขกรมธรรมข์องตวัแทน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ในการจดัโปรแกรม
การฝึกอบรมและให้ความรู้เร่ืองเง่ือนไขการขายประกันสุขภาพรายบุคคลให้เหมาะสมตามระดับทัศนคติของ
ตวัแทน ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัประสบปัญหากรณีท่ีตวัแทนไม่มีความมัน่ใจในเง่ือนไจกรมธรรมจึ์งไม่กลา้ขายประกนั
สุขภาพของบริษทัมากนกัซ่ึงจากผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มคร้ังน้ี ผูวิ้จยัเห็นวา่ในแต่ละกลุ่มควรจะเนน้การใหข้อ้มูล
ในแต่ละเร่ืองแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี  

        กลุ่มท่ี 1 กลุ่ม Excellency เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดต่อเง่ือนไขและผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจาก
การขายประกนัและยงัมีทศันคติท่ีดีต่อระดบัการให้ความส าคญัในการแจง้ขอ้มูลกรมธรรมแ์ก่ผูเ้อาประกนัรวมทั้ง
ระดบัความรู้ความเขา้ใจในแผนประกนัก็อยู่ในระดบัดีส าหรับในกลุ่มน้ีส่ิงท่ีควรปรับปรุงและเพ่ิมเติมเขา้มาเพ่ือจูง
ใจให้ขายประกันสุขภาพมากข้ึนคือในเร่ืองของค่าคอมมิชชั่นในการขายประกันทั้ งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 
เน่ืองจากค่าเฉล่ียในค าถามเก่ียวกบัค่าคอมมิชชัน่ยงักวา่ต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม3 หรือกลุ่ม Wealthy  

        กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม Simply เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจและทศันคติท่ีมีต่อประกนัสุขภาพค่อนขา้งต ่าในทุกๆ
ดา้น เร่ิมจากความพึงพอใจของตวัแทนในกลุ่มน้ี เร่ืองท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือเร่ืองค่าคอมมิชชัน่ท่ีจะไดรั้บ
จากการขายประกนัทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอกควรตอ้งปรับปรุงและเพ่ิมอตัราค่าคอมมิชชัน่ข้ึนมาเพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ใหข้ายประกนัเพ่ิมมากข้ึน ในส่วนของทศันคติเร่ืองการใหค้วามส าคญัในการแจง้ขอ้มูลควรมีหลกัสูตรการอบรมท่ี
เนน้ในเร่ือง ของการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการเร่ิมความคุม้ครองเม่ือเร่ิมท าประกนัเน่ืองจากตวัแทนยงัใหค้วามส าคญัใน
การแจง้ขอ้มูลในส่วนน้ีค่อนข่างน้อยจะท าให้เกิดขอ้โตแ้ยง้กนัภายหลงัระหว่างลูกคา้และบริษทัได ้และในดา้น
ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ในเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพรายบุคคลตวัแทนกลุ่มน้ีมีความรู้ในเร่ืองอตัราของ
ส่วนสูงและน ้าหนกัของผูเ้อาประกนัในการท าประกนัสุขภาพ และเร่ืองเง่ือนไขการแถลงสุขภาพของผูเ้อาประกนั
ในใบค าขอเอาประกนัสุขภาพ ภายในระยะ 5 ปีก่อนการท าประกนั และเง่ือนไขการบอกลา้งสญัญาและการเลือกเรท
ความคุม้ครองท่ีเหมาะสมกบัผูเ้อาประกนั ควรเนน้ขอ้มลูเบ้ืองตน้เหล่าน้ีในการอบรมความรู้ใหก้บัตวัแทน  

        กลุ่มท่ี 3 กลุ่ม Wealthy เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง-ค่อนข้างดี ต่อเง่ือนไขและ
ผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการขายประกันและยงัมีทัศนคติท่ีดีต่อระดับการให้ความส าคัญในการแจง้ข้อมูล
กรมธรรมแ์ก่ผูเ้อาประกนั กลุ่มน้ีมีค่าเฉล่ียในการแจง้ขอ้มลูแก่ผูเ้อาประกนัค่อนขา้งต ่า ควรเนน้การฝึกอบรมใหเ้ห็น
ถึงความส าคญัในการแจง้ขอ้มูลแกผูเ้อาประกนัเพ่ือป้องกนัขอ้พิพาทท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ส่วนระดบัความรู้ความ
เขา้ใจในแผนประกนัของตวัแทนกลุ่มน้ียู่ในระดบัปานกลางแต่ยงัมีเง่ือนไขท่ีตวัแทนในกลุ่มน้ียงัไม่ทราบหรือมี
ความรู้ไม่เพียงพอควรท าการฝึกอบรมตัวแทนเพ่ือให้ทราบเง่ือนไขเก่ียวกับ การให้ส่วนลดในกรณีท่ีไม่มีการ
เรียกร้องสินไหม เง่ือนไขการใช้สิทธิแฟ็กซ์เคลม รวมทั้งเร่ืองอตัราการปรับเบ้ียประกนัจากอตัราการเรียกร้อง
สินไหมสูงมากๆในปีก่อนหนา้  
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ความแตกต่างด้านระดบัความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิ
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บทคดัย่อ 
               งานวิจยัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการประกันชี วิตระหว่างกลุ่มลูกค้าธนาคารออมสินและกลุ่มลูกค้าธนาคารอ่ืน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดงันั้นจึงไดท้ าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มลู ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการ
เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้วิธี  Discriminant Analysis ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธรุกิจบริการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ใน
เร่ือง ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคคลากร ด้าน
กระบวนการและดา้นการน าเสนอและลกัษณะทางกายภาพ 
 

ค าส าคัญ:  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ,ประกันชีวิต  ,จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Abstract 
 

               This research was conducted to study The difference of significant  level of marketing mix for services 
in life insurance business of the cutomers of Government saving bank and other bank.. In Bangkok. This research 
had applied the survey research method. The statistics use for data analysis is frequency, percentage, mean, 
standaed deviation, and compare the differential by Discriminant analysis. The results showed that both groups 
had significant levels of the marketing mix for sevice business differ significantly at 0:05 in in product, price, 
place, promotion, people, process and Physical  Evidence and Presentation.  
 

Keywords: marketing mix for services, Life insurance, Bangkok Area 
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1. บทน า 
 
     แนวโน้มธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาตลอดช่วงหลายปีท่ีผ่านมาและยงัมี

โอกาสเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา ธุรกิจประกนัชีวิตเติบโตในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี เบ้ียประกนัชีวิต

รับรวมของเดือนมกราคม ปี 2557 เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 13.78  เบ้ียรับรายใหม่เพ่ิมข้ึนจากเดือนมกราคม           

ปี 2557 อตัราร้อยละ 13.36 และส่วนเบ้ียรับปีต่อไปมีการเติบโตในอตัราร้อยละ 13.97  โดยมีอตัราความคงอยูร้่อยละ 

89 ถือว่าอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี   สาเหตุส าคญัของการเติบโตของธุรกิจประกนัชีวิต คือ  ความมัง่คัง่ท่ีเพ่ิมข้ึน คือ 

ฐานะความเป็นอยู่ของประชากร    การกา้วสู่สังคมผูสู้งอายุ คือ ปัจจุบนัอายุเฉล่ียของคนไทยมีอายุท่ียืนข้ึนจากอดีต    

การพฒันาเทคโนโลยีใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน ช่วยท าใหเ้ขา้ใจและช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายในการซ้ือประกนัชีวิตเพ่ิมมาก

ข้ึน  อตัราการถือครองกรมธรรมข์องไทยยงัมีโอกาสเติบโตอยู่อีกมาก คือผูท่ี้ท าประกนัชีวิตในประเทศไทยยงัมี

ปริมาณไม่มาก เน่ืองด้วยคนไทยมีความต่ืนตัวต่อความเส่ียงต่างๆ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนโดยเฉพาะภัยธรรมชาติ และ

สถานการณ์ทางการเมือง แต่สภาพทางเศรษฐกิจของไทยท่ีเกิดการชะลอตวั และก าลงัซ้ือหดตวั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผู ้

เอาประกนัชีวิตท่ีเห็นถึงความส าคญัของการท าประกนัชีวิตเพ่ิมข้ึน  และปัจจุบนัคนไทยส่วนใหญ่หันมาให้ความ

สนใจในเร่ืองของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตมากข้ึน  มีแนวโน้มการท าประกนัชีวิตมากข้ึน  เน่ืองจาก

ผลิตภณัฑท่ี์ตรงต่อความตอ้งการมากข้ึน   ช่องทางการตลาดท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้มากข้ึน  มีความมัน่ใจในการท า

ประกนัมากข้ึนจากการท่ีมีมาตราฐานและกฏขอ้ควบคุม   ค่ารักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมข้ึน    ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีมีแนวโนม้

ต ่าลง  ซ่ึงการน าเสนอขายประกนัชีวิตโดยผ่านช่องทางธนาคารเป็น 1 ในแรงขบัเคล่ือนในการเติบโตของตลาด

ประกนั  ในช่วงปี 52 – 56 การน าเสนอขายประกันชีวิตโดยผ่านธนาคารมีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 19 ต่อปี 

ในขณะท่ีช่องทางการขายผ่านตวัแทนมีอตัราการเติบโตเพียงร้อยละ 10 บริษทัประกนัชีวิตท่ีขายผ่านช่องทาง

ธนาคารมีการเติบโตของเบ้ียประกนัเกือบร้อยละ 25  ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาสูงกวา่บริษทัท่ีขายผ่านตวัแทนเพียงอย่าง

เดียว  ดงันั้นจึงมีแนวโนม้จะเห็นบริษทัประกนัร่วมมือกบัธนาคารมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมเครือข่ายการจ าหน่ายและการ

เขา้ถึงลูกคา้กลุ่มใหญ่ๆ(ท่ีมา:ส านกังานคปภ.)  ธุรกิจประกนัชีวิตของธนาคารออมสิน หรือ GSB LIFE หรือ เงินฝาก

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว  คือ เงินฝากในรูปแบบการประกนัชีวิตของธนาคารออมสิน ประกนัชีวิตของธนาคาร

ออมสินมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 4.2  อยู่ในล าดบัท่ี 8 ของตลาด บริษทัประกนัท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดมาก

ท่ีสุดคือ AIA มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 19.9 (ท่ีมา:GSB LIFE)  แต่เน่ืองจากประกนัชีวิตของธนาคารออมสิน

เป็นผลิตภณัฑ์ของธนาคารเอง ในขณะท่ีธนาคารอ่ืนจะร่วมมือกบับริษทัประกนัเพ่ือเป็นนายหนา้ขายประกนั ไม่

สามารถออกผลิตภณัฑข์องธนาคารเองไดโ้ดยตรง  และประกนัของธนาคารออมสินจะมีเพียงแต่การประกนัชีวิต ไม่

มีประกนัประเภทสุขภาพ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การจ่ายเงินค่าชดเชยรายวนัในกรณีท่ีนอนโรงพยาบาล  ดว้ยเหตุน้ี

จึงตอ้งการทราบถึงความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ ว่าใช้
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เกณฑใ์ดเป็นตวัวดัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต จะไดท้ราบถึงแนวคิดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตโดย

ใชเ้คร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ(7P) เป็นตวัวดัการในศึกษาคร้ังน้ี 

วตัถุประสงการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธรุกิจบริการ (7P) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิต 

2.เพ่ือค้นหาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ(7P) ท่ีสามารถใช้ในการจ าแนกกลุ่มคนท่ีท า

ประกนัชีวิตกบัธนาคารออมสินกบักลุ่มคนท่ีท าประกนัชีวิตกบัธนาคารอ่ืน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการท าประกนัชีวิตกบัธนาคาร ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ในการ

ก าหนดแนวทางการตลาดใหม่  รวมถึงน ามาปรับปรุงในการขายประกนัชีวิตดว้ย 

2.เพ่ือใหบ้ริษทัประกนัชีวิตน าเอาขอ้มลูไปวางแผนกลยทุธ์ใหม่หรือปรับเปล่ียนกลยุทธ์และการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ (7P) 
  
      (ธนวรรณแสงสุวรรณและคณะ, 2547) ไดอ้ธิบายว่าเป็นแนวคิดในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจ

บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  ซ่ึงประกอบดว้ย  

     1.ผลิตภณัฑ ์ (Product)   หมายถึง ส่ิงไดส่ิ้งหน่ึงท่ีผูผ้ลิตเสนอขายท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

หรือลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยผลิตภัณฑ์นั้นตอ้งให้ประโยชน์และคุณค่าและผลิตภณัฑ์ท่ีลูกค้า

คาดหวงัรวมถึงการน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพเพ่ือความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต ผลิตภณัฑส์ามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  1.ผลิตภณัฑท่ี์สามารถจบัตอ้งได ้ 2.ผลิตภณัฑท่ี์ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ 
     2.ราคา  (Price)   หมายถึง  จ านวนเงินท่ีจ่ายเพ่ือแลกมาใหไ้ดซ่ึ้งผลิตภณัฑ ์โดยลูกคา้จะท าการเปรียบเทียบราคา
กบัคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์ผบูริโภคหรือลูกคา้จะไดรั้บว่ามีความเหมาะสม ซ่ึงการตั้งราคาตอ้งไดรั้บการยอมรับจาก
ตลาดเป้าหมายและสู้กบัคู่แข่งได ้รวมถึงเวลา ความพยายามในการใชค้วามคิด และการก่อพฤติกรรมซ่ึงจะตอ้งจ่าย
พร้อมราคาสินคา้ท่ีเป็นตวัเงิน 
     3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place)   หมายถึง   สถานท่ีจดัจ าหน่าย เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการน าเสนอสินคา้หรือ
บริการให้ลูกคา้ โดยส่งผลต่อการรับรู้ในดา้นคุณค่าและประโยชน์ของการสินคา้หรือบริการท่ีน าเสนอลูกคา้ ซ่ึง
ธุรกิจทัว่ไปจะพิจารณาถึงท าเลท่ีตั้ง และช่องทางในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ให้เป็นท่ีพอใจและประทบัใจของ
ลกูคา้ ปัจจุบนัเทคโนโลยีเจริญข้ึน การส่งสินคา้และบริการกง่็ายข้ึนส าหรับทั้งผูผ้ลิตและส าหรับลกูคา้ 
     4.การส่งเสริมการตลาด  (Promotion)  หมายถึง   เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างแรงจูงใจและชกัจูงให้สร้าง
ความคิดและพฤติกรรมการซ้ือให้เกิดความตอ้งการในตวัผลิตภณัฑโ์ดยมีเคร่ืองมือท่ีส าคญั 4 ชนิด คือ 1. การขาย
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โดยพนักงานขาย 2. การโฆษณา (Advertising) 3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 4. การเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Public Relation)  
     5.บุคคล  (People) หรือ พนกังาน (Employee)   หมายถึง   บุคคลท่ีตอ้งผ่านการคดัเลือก ฝึกอบรม เพ่ือใหส้ามารถ
สร้างแรงจูงใจโน้วน้าวให้เกิดตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการ    ท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง  สามารถสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัผูใ้ชบ้ริการและสามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี   
     6.กระบวนการ (Process)   หมายถึง   กระบวนการระเบียบวีธีการปฏิบัติในการบริการ เพ่ือการบริการอย่าง
รวดเร็ว  ท าใหเ้กิดความประทบัใจและความภกัดีต่อผลิตภณัฑก์บัผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเป็นการอาศยักระบวนการบางอยา่ง
เพ่ือจดัส่งผลิตภณัฑห์รือบริการใหก้บัลกูคา้ เพ่ือใหเ้กิดความแตกต่าง 
     7.การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical  Evidence and Presentation)   หมายถึง   เป็นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทัว่ไปต่อลูกคา้ โดยจะพยายามเนน้สร้างภาพรวมใหเ้กิดคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นดา้นรูปแบบและ
กายภาพทัว่ไปของการใหบ้ริการเพ่ือใหส้ร้างคุณค่าและความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้  

2.2 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจ 
 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) อ้างอิงจาก Kotler. (1999) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหามาซ่ึงสินคา้
และบริการ ในท่ีน้ี หมายความรวมถึง กระบวนการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก และการกระท าของบุคคลใน
การตดัสินใจซ้ือและการใชสิ้นคา้หรือบริการ  การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาของแต่ละบุคคล
ในการตดัสินใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์ แบบจ าลองพฤติกรรมการซ้ือของฟิลลิปค็อตเลอร์ท่ีไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไป 
เน่ืองจากสามารถเขา้ใจและจดจ าไดง่้าย การน าไปประยกุตใ์ชอ้ธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดท้ั้งทางดา้นกระบวนการ
ตัดสินใจ และผลของการตัดสินใจ ท่ีแสดงออกมาทางพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ รวมถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคทั้ งปัจจัยภาย นอก ปัจจยัภายในและปัจจัยส่วนบุคคลได้ครบถว้นเป็นอย่างดี แบบจ าลอง
พฤติกรรมการซ้ือผูบ้ริโภคจะแสดงใหเ้ห็นถึงสาเหตุในการจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยเร่ิมจาก
การเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulis) ท่ีเขา้มาในความรู้สึกของผูบ้ริโภค เรียกวา่ “Buyer’s Black Box”ท่ีเปรียบเหมือนกล่อง
ด าท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ต่อมาเม่ือผูบ้ริโภครับรู้ถึงส่ิงกระตุ้นเหล่านั้ น จะท าให้เกิดความต้องการ และเกิด
พฤติกรรมการซ้ือหรือการตอบสนองความตอ้งการ (Response) ข้ึน 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 
     1.การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition)  ผูบ้ริโภคจะตระหนกัถึงปัญหา หรือความ
ตอ้งการในสินคา้หรือการบริการเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงความตอ้งการหรือปัญหานั้นเกิดข้ึนมาจากความจ าเป็น (Needs) 
ซ่ึงเกิดจาก 1. ส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) 2. ส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimuli)  
     2. การแสวงหาขอ้มูล (Information Search)   เม่ือผูบ้ริโภสามารถรู้ถึงความตอ้งการในสินคา้หรือบริการของตน
แลว้นั้นขั้นตอนต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการแสวงหา/สืบคน้ขอ้มูล เพ่ือน ามาช่วยในการประกอบการตดัสินใจ โดย
แหล่งข้อมูลของผู ้บริโภค สามารถแบ่งได้ 4 แหล่ง ดังน้ี   1. แหล่งข้อมูลจากบุคคล (Personal Sources) 2. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1846  
 

 

แหล่งขอ้มลูทางการคา้ (Commercial Sources)  3.  แหล่งขอ้มูลสาธารณชน (Public Sources) 4. แหล่งขอ้มลูทางดา้น
ประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากประสบการณ์ส่วนตวัของผูบ้ริโภคท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการนั้นๆ
มาก่อน 
     3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  เม่ือไดข้อ้มูลจากการแสวงหาขอ้มูลมาแลว้นั้นขั้นตอน
ต่อไป คือ ผูบ้ริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยผูบ้ริโภคจะตอ้งก าหนดหลกัเกณฑห์รือคุณสมบติัท่ีจะใชเ้ป็น
หลกัในการประเมิน เช่น ยี่หอ้ของผลิตภณัฑ/์บริการ  ราคา รูปลกัษณ์ภายนอกหรือบริการหลงัการขาย เป็นตน้ 
     4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision)  หลงัจากท่ีไดท้ าการประเมินทางเลือกแลว้ ผูบ้ริโภคกจ็ะเขา้สู่ในขั้นของ
การตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 1.ตรายี่หอ้ท่ีซ้ือ (Brand Decision)  2. ร้านคา้ท่ีซ้ือ (Vendor 
Decision)   3.ปริมาณ ท่ีซ้ือ (Quantity Decision)  4. เวลาท่ี ซ้ือ (Timing Decision)   5. วิ ธีการในการช าระเงิน 
(Payment-method Decision) 
     5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior)  หลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้ าการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ
ไปแลว้นั้น ลกูคา้จะเปรียบเทียบ ในการเปรียบเทียบสินคา้หรือบริการนั้น ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนคือ ความคาดหวงั ถา้คุณค่า
ของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ ตรงกบัส่ิงท่ีคาดหวงัหรือสูงกว่าท่ีไดค้าดหวงัไว ้ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจในตวั
ผลิตภณัฑห์รือบริการนั้น จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือซ ้ า หรือการบอกต่อ แต่ถา้คุณค่าท่ีไดรั้บกลบัมา
ต ่ากว่าท่ีไดลู้กคา้ไดค้าดหวงัไว ้ลูกคา้จะเกิดความไม่พึงพอใจ โดยส่ิงท่ีจะตามมาคือ จะเปล่ียนใจไปใชผ้ลิตภณัฑ์
ของคู่แข่งขนั และมีการบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ด้วย  การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Analyzing 
consumer behavior) เป็นการคน้ควา้หรือท าการวิจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑ/์บริการ
ของผูบ้ริโภค เพ่ือให้รู้ลกัษณะของความตอ้งการของผูบ้ริโภค พฤติกรรมการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑ/์บริการของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือช่วยในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing strategy) ใหส้ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการผูบ้ริโภค สร้างความพึงพอใจได ้

กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ(7P) 
 ผลิตภณัฑ ์
 ราคา 
 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  การส่งเสริมการตลาด 
  บุคคลการ 
  กระบวนการ 
 การน าเสนอและลกัษณะทางกายภาพ 

 ลกูคา้ท่ีท าประกนัชีวิตกบั 

ธนาคารออมสิน 

 

 

 ลกูคา้ท่ีท าประกนัชีวิตกบั 

ธนาคารอ่ืน 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     การวิจยัน้ี มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ลูกคา้ธนาคารออมสินและ
กลุ่มลูกคา้ธนาคารอ่ืน ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน จ านวน 100 คน และ
กลุ่มลูกคา้ธนาคารอ่ืน จ านวน 100 คน ผูวิ้จยัไดใ้ช้การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัทางดา้นระยะเวลาและงบประมาณในการเกบ็รวบรวม 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลของลูกคา้ท่ีท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารโดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบ
โควตา้ แบ่งการเลือกออกเป็นกรุงเทพชั้นใน กรุงเทพชั้นนอกและเลือกสถานท่ีท่ีมีประชากรจ านวนมาก เม่ือท าการ
เก็บแบบสอบถามพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้น าแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ จะแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล น าเสนอโดยใช้
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P) ของกลุ่มตวัอย่าง 
ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา (Discriminant Analysis) เพ่ืออธิบายความส าคัญด้านส่วนประสมทาง
การตลาด น าเสนอโดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ 
Discrieminant Analysis และ One-way ANOVA 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     1.จากการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอย่าง 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นด้านเพศจะมีเพศหญิงไม่ว่าจะท าประกนัชีวิตผ่านช่องทางธนาคารออมสินหรือ
ธนาคารอ่ืน จ านวน 137 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารออมสินจ านวน 67 คน คิดเป็น
ร้อนละ 48.9 และธนาคารอ่ืน จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 ส่วนกลุ่มตวัอย่างเพศชายท่ีท าประกนัชีวิตผ่าน
ธนาคารออมสินมีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 และธนาคารอ่ืนมีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6  ดา้นอายุ
จะส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 61 คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าประกนัชีวิตผา่นธนาคารออมสิน
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อนละ 32.8 และธนาคารอ่ืน จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2  ดา้นสถานภาพส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส จ านวน 106 คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าประกนัชีวิตผา่นธนาคารออมสินจ านวน 55 คน คิด
เป็นร้อนละ 51.9 และธนาคารอ่ืน จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1  ดา้นการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 114 คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารออมสินจ านวน 55 คน คิด
เป็นร้อนละ 48.2 และธนาคารอ่ืน จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 ดา้นอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพขา้ราชการหรือ
พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 88 คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารออมสินจ านวน 85 คน 
คิดเป็นร้อนละ 96.6 และธนาคารอ่ืน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4  ดา้นรายไดส่้วนใหญ่มีรายได ้15,000 – 25,000 
บาท จ านวน 52 คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารออมสินจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อนละ 
32.7 และธนาคารอ่ืน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3  ดา้นแบบท่ีท าประกนัชีวิตส่วนใหญ่ท าประกนัชีวิตแบบ
แบบสะสมทรัพย ์จ านวน 89 คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารออมสินจ านวน 35 คน คิด
เป็นร้อนละ 39.3 และธนาคารอ่ืน จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7   
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     2.จากการศึกษาความแตกต่างดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัในเร่ือง 
อายุ ,อาชีพ ,รายได ้ และแบบประกนัชีวิตท่ีท า โดยกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน มีอายุ 41 – 50 ปี ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายได ้35,001 – 45,000 บาท และแบบประกยัชีวิตท่ีท าคือแบบสะสมทรัพย ์   
โดยกลุ่มลูกคา้ธนาคารอ่ืน มีอายุ 20 – 30 ปี ประกอบอาชีพพนกังานหรือลูกจา้งเอกชน มีรายได ้15,001 – 25,000 
บาท และแบบประกยัชีวิตท่ีท าคือแบบสะสมทรัพย ์
     3.จากการศึกษาระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ โดยการหาค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ดงัน้ี   ดา้นผลิตภณัฑ ์  โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียความส าคญัเท่ากบั 4.16 ถือว่ามี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก และ ดา้นราคา  โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียความส าคญัเท่ากบั 4.17 ถือว่ามี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก   ดา้นช่องทางการจ าหน่าย  โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียความส าคญัเท่ากบั 3.62 
ถือว่ามีความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านการส่งเสริมการตลาด  โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ีย
ความส าคญัเท่ากบั 3.47 ถือว่ามีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง  ดา้นบุคคลากร  โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมี
ค่าเฉล่ียความส าคญัเท่ากบั 3.90 ถือว่ามีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง  ดา้นกระบวนการ โดยภาพรวมกลุ่ม
ตวัอย่างมีค่าเฉล่ียความส าคญัเท่ากบั 4.19 ถือว่ามีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก  ดา้นการน าเสนอและลกัษณะทาง
กายภาพ  โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียความส าคญัเท่ากบั 3.68 ถือวา่มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง   
     4.การศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารออมสินและธนาคารอ่ืน   ดว้ยวิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างอยา่งมี
นบัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05  10 อนัดบัแรก คือ ในเร่ือง การมีแบบประกนัชีวิตใหเ้ลือกหลายรูปแบบ ,วงเงินของ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีหลายวงเงิน ,มีการส่งข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลการท าประกนัชีวิต  ,แบบประกนัชีวิตมี
เงินปันผลให้ระหว่างทาง ,สามารถผ่อนช าระค่าเบ้ียเป็นงวดๆได ้,มีการแจกแจงรายละเอียดของเอกสารแนบทา้ย
อย่างชดัเจน  ,การจดัตกแต่งบูธ  ,ท าเลท่ีตั้งของธนาคารสะดวกในการ เดินทาง  ,การจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการประกนัชีวิต ,เง่ือนไขในการท าประกนัชีวิตไม่ยุง่ยากและซบัซอ้น 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
    ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง อายุ 20 – 30 ปี มีสถานภาพสมรสแลว้ 
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีรายได้อยู่ท่ี     
15,000 – 25,000 บาท และแบบประกนัชีวิตส่วนใหญ่ท่ีท าประกนัชีวิตนั้น คือแบบสะสมทรัพย ์  
     ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการในแต่ละด้าน ไดด้งัน้ี    

ด้านผลิตภัณฑ์  พบว่าค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของทั้ ง 2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นค าถามเดียวกัน คือ มีการแจกแจง

รายละเอียดของระยะเวลาส่งเงินฝากและระยะเวลาคุม้ครองอย่างชดัเจน  ดา้นราคา  พบว่าค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด

ของทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่ง เป็นค าถามเดียวกนั คือ  เบ้ียกรมธรรมท่ี์ซ้ือมีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ   

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  พบว่าค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของทั้ ง 2 กลุ่มตัวอย่าง  เป็นค าถามเดียวกัน คือ  มี

ช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้าก  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  พบว่าค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของทั้ง 2 กลุ่ม
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ตวัอย่าง เป็นค าถามเดียวกนั คือ  การมีส่วนลดเบ้ียประกนัชีวิต  ดา้นบุคคลากร  พบว่าค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของ

ทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่ง เป็นค าถามเดียวกนั คือ การดูแลเอาใจใส่ของตวัแทน  ดา้นกระบวนการ   พบวา่ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดของทั้ง 2 กลุ่มตวัอย่าง เป็นค าถามเดียวกนั คือ ความรวดเร็วในการขอรับเงินสินไหม  ดา้นการน าเสนอและ

ลกัษณะทางกายภาพ  พบวา่ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่ง  เป็นค าถามเดียวกนั  คือ ความมัน่คงและ

ฐานะของธนาคาร  ส่วนค าถามมีค่าเฉล่ียต ่าสุดท่ีมีผลต่อการท าประกนั คือ การจดัตกแต่งบูธ 

     ผลการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว พบวา่  

ด้านผลติภัณฑ์  มีความแตกต่างกนัในทุกค าถามของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ดงัน้ี  การมีแบบประกนัชีวิตใหเ้ลือกหลาย

รูปแบบ  มีการแจกแจงรายละเอียดของวงเงินคุม้ครองอย่างชดัเจน   มีการแจกแจงรายละเอียดของเอกสารแนบทา้ย

อยา่งชดัเจน  มีการแจกแจงรายละเอียดของระยะเวลาส่งเงินฝากและระยะเวลาคุม้ครองอยา่งชดัเจน   เง่ือนไขในการ

ท าประกนัชีวิตไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แบบประกนัชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได ้  แบบประกนัชีวิตมีเงินปันผลให้

ระหวา่งทาง และ แบบประกนัชีวิตสามารถคุม้ครองผูรั้บประโยชนด์ว้ย  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ด้านราคา  มีความแตกต่างกนัในทุกค าถามของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ดงัน้ี  เบ้ียกรมธรรมท่ี์ซ้ือมีความคุม้ค่าเม่ือเทียบ

กบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ  ราคากรมธรรมมี์ความเหมาะสมกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  ราคาอยูใ่นระดบัท่ีสามารถช าระ

ได ้  วงเงินของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีหลายวงเงิน   และสามารถผ่อนช าระค่าเบ้ียเป็นงวดๆได ้  อย่างมีนยัส าคญัท่ี

ระดบั 0.05 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีความแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ดงัน้ี       มีช่องทางหลากหลายในการช าระ
เบ้ียประกนั   ท าเลท่ีตั้งของธนาคารสะดวกในการเดินทาง   และมีการเขา้ขอ้มูลผลิตภณัฑไ์ดง่้าย  เช่น ทางเวปไซด ์ 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีความแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ดงัน้ี   โฆษณาจากส่ือต่างๆ เช่น Internet

โทรทศัน์, นิตยสาร เป็นตน้   การจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัชีวิต   มีการส่งข่าวสารต่างๆ ท่ี

เก่ียวกบัขอ้มูลการท าประกนัชีวิต   มีการจดัโปรโมชัน่ของสมนาคุณ   มีการออก(บูธ)นอกสถานท่ี  และมีการจดั

กิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ด้านบุคคลากร  มีความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ในเร่ืองการแต่งกายของตวัแทน  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ด้านกระบวนการ   มีความแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ดงัน้ี   ขั้นตอนในการท าประกนัชีวิตไม่ยุ่งยากและ

ซับซ้อน  มีความรวดเร็วในจ่ายเงินปันผล   และการท่ีมีศูนย์บริการ call center ค่อยให้ บริการลูกค้า   อย่างมี

นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ด้านการน าเสนอและลักษณะทางกายภาพ  มีความแตกต่างกนัในทุกค าถามของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม  ดงัน้ี ความ

มัน่คงและฐานะของธนาคาร   ภาพลกัษณ์ของธนาคาร   การตกแต่งสถานท่ีบริการ(สาขา/ส านกังานใหญ่)   การจดั

ตกแต่งบูธ  ความน่าเช่ือของธนาคาร  และส่ิงอ านวยความสะดวกของธนาคาร เช่น ท่ีจอดรถ  อย่างมีนยัส าคญัท่ี

ระดบั 0.05 
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     ผลการทดสอบความเป็นอสิระต่อกนัของกลุ่มตวัอย่าง  
ผลการทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกนัในเร่ืองของอายุ  อาชีพ  
รายได ้ และแบบประกนัชีวิตท่ีท า  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอนะเพือ่น าผลที่ได้จากการวจิยัไปใช้ 

1.1 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองความแตกต่างดา้นระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ

ธุรกิจบริการท่ีมีผลต่อการท าประกนัชีวิตระหว่างกลุ่มลูกคา้ผ่านธนาคารออมสินกบัลูกคา้ผ่านธนาคารอ่ืน ในเขต

กรุงเทพมหานคร   กลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน  พบวา่ ธนาคารออมสินควรมุ่งเนน้ลกูคา้กลุ่มน้ีท่ีเนน้การออมเงินเป็น

หลกั  ดงันั้นควรกระตุน้ยอดขายโดยการออกผลิตภณัฑแ์บบสะสมทรัพยท่ี์มีความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ

วงเงินกรมธรรม ์ ระยะเวลาการคุม้ครอง  และเงินปันผล  ท่ีเนน้ความคุม้ครอง สามารถเขา้ไดง่้ายไม่ยุ่งยากซบัซอ้น

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดทุ้กรูปแบบ   กลุ่มลูกคา้ธนาคารอ่ืน  พบว่า  ธนาคารอ่ืนควรมุ่งเน้น

ลูกคา้กลุ่มน้ีท่ีเน้นการออมเงินเป็นหลกั  ควรเสนอขายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตท่ีมีรูปแบบสะสมทรัพยต์ามความ

ตอ้งการของลูกคา้ แต่ควรมีผลิตภัณฑ์ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยท่ี์มีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้และมีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้นในการท าประกนัชีวิต 

     การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระระหวา่งกลุ่ม  โดย One-Way ANOVA พิจารณาจากค่า Significant ท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.05 พบวา่ปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการท าประกนัชีวิต ทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ

ธุรกิจบริการ มีดงัน้ี  ดา้นผลิตภณัฑ์  คือ  กลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสินให้ความส าคญัในปัจจยัดงักล่าวมากกว่ากลุ่ม

ลกูคา้ผ่านธนาคารอ่ืน  ดงันั้นเวลาออกผลิตภณัฑค์วรจะเนน้การแจกแจงรายละเอียดใหล้กูคา้สามารถเขา้ใจไดง่้ายไม่

ซับซ้อน ให้ลูกคา้สามารถตดัสินใจท าประกนัชีวิตไดง่้ายข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ ส่วน

กลุ่มลูกคา้ธนาคารอ่ืนใหค้วามส าคญักบัเร่ือง แบบประกนัชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได ้  ดา้นราคา คือ กลุ่มลูกคา้

ธนาคารออมสินใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดงักล่าวมากกว่ากลุ่มลูกคา้ธนาคารอ่ืน  แต่ระดบัความส าคญัยงัเรียกไดว้่า

อยู่ในระดบัส าคญัมากกบัส าคญัมากอย่างยิ่ง  ซ่ึงจะเห็นไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มใหค้วามส าคญัในเร่ือง  

เบ้ียกรมธรรม์ท่ีซ้ือมีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ  ดงันั้นควรมีกลยุทธ์ในตั้งเบ้ียประกนัชีวิตให้

เหมาะสมกบัผลตอบแทนท่ีลูกคา้ท่ีไดรั้บในแต่ละแบบของกรมธรรม ์ ควรมีการเปรียบเทียบเบ้ียประกนักบัคู่แข่ง

ดว้ย  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารอ่ืนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดงักล่าว

มากกว่ากลุ่มลูกคา้ท่ีท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารออมสิน ดงันั้น ธนาคารออมสินควรเพ่ิมช่องทางในการเขา้ถึงกลุ่ม

ลูกคา้กลุ่มใหม่ให้มากข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดขาย หาลูกคา้ใหม่  ขยายฐานลูกคา้ ให้บริการกบัลูกคา้ไดเ้ต็มท่ีและ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างดีท่ีสุด  ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีท าประกนัชีวิตผ่าน
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ธนาคารอ่ืนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดงักล่าวมากกวา่กลุ่มลูกคา้ท่ีท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารออมสิน  ดงันั้น ธนาคาร

ออมสินและธนาคารอ่ืน ควรวางกลยุทธ์ในการจดัโปรโมชัน่ในการดึงดูดความสนใจของลูกคา้  ดา้นบุคคลกร คือ 

กลุ่มลูกคา้ท่ีท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารอ่ืนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดงักล่าวมากกว่ากลุ่มลูกคา้ท่ีท าประกนัชีวิตผ่าน

ธนาคารออมสิน  ดงันั้น  ทั้งธนาคารออมสินและธนาคารอ่ืน ควรเพ่ิมทกัษะในต่างๆดา้น เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้

ความสามารถ ช านาญในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอย่างดี ถูกตอ้งและครบถว้น อีกทั้งยงัเป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ให้กับหน่วยงานด้วย  ด้านกระบวนการ คือ ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ท่ีท าประกันชีวิตผ่านธนาคารออมสินให้

ความส าคญักบัปัจจยัดงักล่าวมากกว่ากลุ่มลูกคา้ท่ีท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารอ่ืน  ดงันั้น ธนาคารออมสินควรมีการ

พฒันากระบวนการท างานในการจ่ายเงินสินไหมทดแทน ลดขั้นตอนบางอย่างท่ีไม่จ าเป็น ให้มีความรวดเร็วและ

ถูกตอ้ง รวมถึงการพฒันาระบบท่ีจะมารองรับการท างานเพ่ือความถูกตอ้งครบถว้น ดา้นการน าเสนอและลกัษณะ

ทางกายภาพ  คือ  ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ท่ีท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารออมสินให้ความส าคญักบัปัจจยัดงักล่าวมากกว่ากลุ่ม

ลกูคา้ท่ีท าประกนัชีวิตผา่นธนาคารอ่ืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. เน่ืองจากคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาเฉพาะภายในกรุงเทพมหานคร ควรมีการท าการศึกษาความ

แตกต่างระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการประกนัชีวิตระหว่างกลุ่มลูกคา้ท่ี

ท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารออมสินกบัลูกคา้ท่ีท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารอ่ืน ในจงัหวดัอ่ืนๆ โดยใชเ้ทคนิกการ

วิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) 

 2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาจ ากดั สามารถท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งไดแ้ค่ 200 คน ดงันั้น ควรมี

การศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน อาจท าใหแ้ยกความแตกต่างไดดี้ยิ่งข้ึน 

 3. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมการศึกษาดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค   
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอพาร์ทเม้นท์ 
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

The Feasibility Study to Investment Apartment 
in Khon Kaen Municipality area, Khon Kaen Province 

พริาภรณ์ สวสัดิพรพลัลภ* และ ภัทรวดี เพิม่วณชิกุล** 
Piraporn Swatdiponphallop and Pattarawadee Permwanichagun 

  
บทคดัย่อ 

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนอพาร์ทเมน้ท์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น โดยการศึกษา
ในคร้ังน้ีไดส้ัมภาษณ์ผูป้ระกอบการอพาร์ทเมน้ท์บริเวณ ถ.ประชาสโมสร จากการศึกษาโครงการอพาร์ทเมน้ท์ มี
ความสูง 5 ชั้น หอ้งพกัมีขนาด 3.5 x 6 เมตร ซ่ึงมีห้องพกัทั้งหมดเท่ากบั 46 หอ้ง จากการวิเคราะห์การลงทุน พบว่า
โครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 55,250,968 บาท อตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบั 8.58% และระยะเวลาคืนทุน
ของโครงการ 5 ปี 2  เดือน และเม่ือวิเคราะห์ความไวของโครงการ ไดอ้ตัราผลตอบแทนโครงการท่ีมากกว่าอตัรา
ผลตอบแทนท่ีธุรกิจก าหนดไวเ้ท่ากบั 3.25% ดงันั้นจึงถือไดว้า่เป็นโครงการท่ีคุม้ค่าแก่การลงทุน 
 
ค าส าคัญ: การศึกษาความเป็นไปได้, อพาร์ทเม้นท์ 
 

Abstract 
The objectives of this research are to conduct the feasibility study to Apartment Investment in Khon Kaen 
municipality area, Khon Kaen province. The data was collected from apartment entrepreneurs. The building was a 
5 storied, 46 rooms. The room was 3.5 x 6 meters. For Investment Analysis, the Net Present Value is 55,250,968 
Baht, Internal Rate of Return is 8.58%, Payback Period is 5 years and 2 months, and sensitivity analysis of the 
project's rate of return greater than the rate of return for businesses is 3.25%. These significant figures show that 
the investment of apartment project is viable for investment.  
 
Keywords: Feasibility Study, Apartment 
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1. บทน า 
 
     ท่ีอยู่อาศยัถือไดว้า่เป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์มนุษยแ์ต่ละคนมกัมีความตอ้งการใน
ท่ีอยู่อาศยัท่ีแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละฐานะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม  จึงท าใหเ้กิดท่ีอยู่อาศยัประเภทต่างๆ
ข้ึน เพ่ือใหป้ระชาชนท่ีสนใจไดต้ดัสินใจเลือกซ้ือและเช่าอยู่อาศยัตามความสามารถและความตอ้งการของตน ความ
ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัมีมากข้ึนโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆ ท่ีมีผูค้นต่างเขา้มาท างานหรือศึกษาต่อ หรือจากปัญหาสภาวะ
เศรษฐกิจ ปัญหาการจราจรท่ีท าให้เสียเวลาในการเดินทาง ความปลอดภยั และสาธารณูปโภคต่างๆ  จึงท าใหผู้ท่ี้มี
รายไดน้้อยไม่สามารถท่ีจะซ้ือหรือผ่อนบา้นพกัอาศยัท่ีเกินก าลงัความสามารถของตนเองได ้รวมทั้งบุคคลท่ีมา
ศึกษาต่อหรือบุคคลท่ีเขา้มาท างานจากต่างจงัหวดัตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั จึงท าให้เกิดธุรกิจท่ีอยูอ่าศยัอีกประเภท
หน่ึงข้ึนมาเรียกว่า ท่ีพกัอาศยัประเภทเช่า ซ่ึงอพาร์ทเมนท์ส าหรับผูท่ี้มีรายได้น้อย  ลักษณะตวัอาคารมี
ลักษณะคล้ายกับแฟลต พื้นท่ีใช้สอยมีเพียงห้องนอนและห้องน ้ าเท่านั้ น (แนวโน้มธุรกิจอพาร์ทเม้นท ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2554) ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัประเภทแฟลตและอาคารชุด ยงัมีแนวโนม้ขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง จากขอ้มูลธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวนท่ีอยู่อาศยัท่ีขอจดทะเบียนทั้งประเทศไทย ประเภทแฟลตและ
อาคารชุด โดยในปี พ.ศ. 2554 เพ่ิมข้ึนจ านวน 39,795 แห่ง ในปี พ.ศ. 2555  เพ่ิมข้ึน 81,665 แห่ง และในปี พ.ศ.2556  
เพ่ิมข้ึน 102,200 แห่ง จ านวนท่ีอยู่อาศยัท่ีขอจดทะเบียนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเภทแฟลตและอาคารชุด 
โดยในปี พ.ศ. 2554 เพ่ิมข้ึนจ านวน 5,370 แห่ง ในปี พ.ศ. 2555  เพ่ิมข้ึน 23,602 แห่ง และในปี พ.ศ.2556  เพ่ิมข้ึน 
25,800 แห่ง (ธนาคารแห่งประเทศไทย 2556) 
 
     จงัหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดัขนาดใหญ่ท่ีมีประชากรอาศยัอยู่หนาแน่นอีกจงัหวดัหน่ึงของภูมิภาค ท าเลท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในบริเวณศูนยก์ลางของภาคอีสาน เป็นจงัหวดัศูนยก์ลางทางการศึกษา และทางการแพทยข์องภูมิภาค  
เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และยงัเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสามารถเดินทางไดท้ั้งทางรถยนต ์ ทางรถไฟ  และทางอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆภายในจงัหวดัท่ีครบครัน ทั้งหมดน้ีจึงเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมศกัยภาพทางการลงทุน จึงท าให้
จงัหวดัขอนแก่นในปัจจุบนั เป็นจงัหวดัท่ีมีความส าคญัในดา้นเศรษฐกิจและดา้นการท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงของ
ประเทศไทย จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจในจงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีอุตสาหกรรมต่างๆ เขา้มาตั้งฐานการผลิต ศูนย์
กระจายสินคา้ ศูนยค์า้ส่ง ท าให้มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานตามมาดว้ย  กลุ่มผูค้นจากต่างจงัหวดัและจากต่างอ าเภอ
หลัง่ไหลเขา้มาท างานและเขา้มาเพ่ือศึกษา จึงท าใหธุ้รกิจเช่าพกัท่ีอยูอ่าศยัมีแนวโนม้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดงัรูป
ท่ี1 แสดงให้เห็นถึงแนวโนม้การจดทะเบียนหอพกัอพาร์ทเมน้ท์รายวนัและรายเดือนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
จากกลุ่มผูเ้ช่าหอ้งพกัท่ีเดินทางเขา้มาติดต่อธุรกิจ ท่องเท่ียว ประชุม สมัมนา หรือมาเก่ียวกบัการศึกษา ซ่ึงในปี พ.ศ. 
2555 เฉพาะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีกิจการท่ีจดทะเบียนเปิดเป็นหอ้งพกัรายเดือนสะสมทั้งส้ิน จ านวน 402  
(ส านกัพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2557) ซ่ึงถือไดว้่าการขยายตวัของอพาร์ทเมน้ท์ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น ทั้ งอพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายวนัและรายเดือน ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2556 มีการขยายตัว
ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะรอบสถาบนัการศึกษาต่างๆ  
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รูปที่ 1 แนวโนม้การจดทะเบียนอพาร์ทเมน้ท ์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นปี 2541 – 2555 
ท่ีมา: ส านกัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2557 

 
     จากขอ้มูลท่ีกล่าวมา ผูท้  าการศึกษาจึงไดเ้ล็งเห็นโอกาสในการศึกษาความเป็นไปไดก้ารลงทุนอพาร์ทเมน้ท์ ใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงผูท้  าการศึกษามีท่ีดินเปล่า 1 แปลง บริเวณ ถ.ประชาสโมสร โดยถือ
ได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโน้มความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของนักศึกษา อาทิเช่น วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลยัอาชีวศึกษาขอนแก่น หน่วยงานราชการ ศาลากลางขอนแก่น และโรงพยาบาล
ขอนแก่น  อีกทั้งพ้ืนท่ีบริเวณดงักล่าว สะดวกต่อการเดินทาง และยงัเป็นแหล่งบริเวณท่ีอยูอ่าศยัชุมชน ถึงแมปั้จจุบนั
จะมีการก่อสร้าง อพาร์ทเมน้ทใ์ห้เช่าเป็นจ านวนมาก แต่ก็ยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นท่ีอยู่อาศยัได้
อย่างเพียงพอ ยงัมีความตอ้งการท่ีพกัอาศยัแบบชัว่คราวในลกัษณะของอพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่าอีกเป็นจ านวนมาก จึงท า
ให้เกิดความสนใจในการศึกษาความเป็นได้ในการลงทุนอพาร์ทเมน้ท์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดั
ขอนแก่น โดยไดมี้การเกบ็รวบรวมขอ้มลูอพาร์ทเมน้ทร์ายเดือนจากผูป้ระกอบการอพาร์ทเมน้ท ์จากท่ีผูท้  าการศึกษา
ไดมุ่้งเนน้กลุ่มเป้าหมายของผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน และใชป้ระกอบการตดัสินใจใน
การลงทุนโดยศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน  

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     วรรณกรรมและแนวคิด ท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนอพาร์ทเมน้ท ์
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น มีแนวคิดและทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
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2.1 แนวคิดวเิคราะห์ทางด้านการตลาด (Marketing Analysis)  
 
     2.1.1 แนวคิดการวเิคราะห์สภาวะของธุรกจิ (SWOT) 
     แนวคิดวิเคราะห์สถานภาพหรือสภาวะของธุรกิจ โดยจุดแขง็(Strengths) คือ การวิเคราะห์ความสามารถทางการ
แข่งขนัภายในของธุรกิจตนเอง ซ่ึงจะตวัก าหนดขอ้ไดเ้ปรียบ ความสารมารถในการจูงใจลูกคา้ นวตักรรมหรือ
เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ และคุณภาพท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั, จุดอ่อน (Weaknesses) คือการวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ธุรกิจตนเอง ความเสียเปรียบทางการแข่งขนั การขาดทกัษะหรือความสามารถบางประการ เพ่ือน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาให้เป็นกลยุทธ์ท่ี เหมาะสม , โอกาส(Opportunities) คือ การวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ี
เอ้ืออ านวยให้ธุรกิจบรรลุวตัถุประสงค์ โอกาสท่ีเอ้ืออ านวยต่อธุรกิจ และอุปสรรค (Treats) คือการวิเคราะห์ปัจจยั
และสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจบรรลุวตัถุประสงค ์ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการก าหนด
กลยทุธ์การแข่งขนัใหเ้หมาะสม และสามารถผลกัดนัใหธุ้รกิจด าเนินกิจการใหบ้รรลุตามเป้าหมายได ้(Porter, 1980) 
 
     2.1.2 แนวคิดการวเิคราะห์สถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจ  (Five Forces Model) 
     แนวคิดการวิเคราะห์แรงกดดนั 5 ประการ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีใชป้ระเมินความรุนแรงในการแข่งขนัโอกาสในการท า
ก าไร ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1.แรงกดดนัของการเขา้มายงัอุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ (new entrants) ความยาก
ง่ายในการเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่ โดยตลาดท่ีสามารท าก าไรไดย้อ่มจะดึงดูดผูล้งทุนรายใหม่เขา้มาแข่งขนั 
2.แรงกดดนัจากคู่แข่งขนัรายเดิมในอุตสาหกรรม (segment rivalry) โดยวิเคราะห์จากคู่แข่งขนัเดิมในธุรกิจ ยิ่งตลาด
มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงเท่าใด ก็ยิ่งมีแรงผลกัดนัในดา้นราคาและก าไรมากยิ่งข้ึน 3.แรงกดดันของสินค้าทดแทน 
(substitute) ธุรกิจท่ีมีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงสามารถทดแทนกนัได ้4.แรงกดดนัจากอ านาจการต่อรองของผู ้
ซ้ือ (buyers) อ านาจการต่อรองและทางเลือกของผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจส่งผลถึงรายได ้ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจ และ
5.แรงกดดนัจากอ านาจการต่อรองของผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (suppliers) โดยการวิเคราะห์ผูผ้ลิตท่ีขายวตัถุดิบให้แก่ธุรกิจ 
การพ่ึงพาจากผูผ้ลิต ถา้ผูผ้ลิตไม่สามารถส่งวตัถุดิบใหเ้ราได ้ กอ็าจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ หรือผูปั้จจยัการ
ผลิต ซ่ึงรวมไปถึงแรงงาน วตัถุดิบ และส่วนประกอบต่างๆท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้ในการผลิต (Porter, 1980) 
 
     2.1.3 แนวคิดการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s)    
     แนวคิดวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจใหบ้ริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 1.ผลิตภณัฑ ์(Product) คือส่ิงท่ีธุรกิจ
เสนอขาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ โดยเฉพาะตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงจึงท าใหต้อ้งมุ่งเนน้ตลาดเฉพาะ
ส่วน 2.ราคา (Price) คือคุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน การวางแผนทางดา้นราคา นอกเหนือจากตน้ทุนในการ
ให้บริการ 3.การจดัจ าหน่าย (Place) คือช่องทางและกิจกรรม เพ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์รไปยงั
ตลาด 4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือการติดต่อส่ือสาร เพ่ือใหเ้กิดความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เช่น 
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย 5.บุคคล (People) คือพนกังาน ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก ฝึกอบรม เพ่ือสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า 6. การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Presentation) คือเป็นองค์ประกอบท่ีธุรกิจ
บริการท่ีลูกคา้สามารถมอง และใชเ้ป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสินใจในการเลือกใช้บริการ และ7.กระบวนการ 
(Process) คือกระบวนการการบริการใหก้บัลกูคา้ใหร้วดเร็วประทบัใจ โดยอาศยักระบวนท่ีวางแผน กลยทุธ์ท่ีส าคญั
ส าหรับธุรกิจบริการคือ เวลาและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ (ศิริวรรณ   เสรีรัตน ์, 2541) 
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2.2 แนวคิดวเิคราะห์ทางด้านเทคนิค (Technical Analysis) 
     การคิดวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิคหรือการออกแบบทางดา้นวิศวกรรม วิธีการก่อสร้างท่ีเหมาะสม
กบัโครงการท่ีก่อใหใ้หเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ความยืดหยุ่นของโครงการท่ีจะเป็นการรองรับการเปล่ียนแปลงท่ี
ไม่ไดค้าดหมายมาก่อน จากขอ้มูลทางดา้นเทคนิคท่ีได ้จะใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการคาดคะเนตน้ทุนของกิจการ 
โดยจะพิจารณา 1. การก าหนดท าเลสถานท่ีตั้ง พร้อมทั้งประเมินความเหมาะสมของท าเลสถานท่ี 2.การออกแบบ
และวิศวกรรมของโครงการ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ รวมถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 3. การก าหนดขนาดของ
โครงการและการพิจารณาความคาดหวงัของตลาด 4. การออกแบบผงัอาคารและการปรับปรุงท่ีดินในการก่อสร้าง 
5. ปริมาณและคุณภาพของแรงงานท่ีตอ้งการ และ6.การก าหนดการด าเนินงานโครงการ (ชยัยศ สนัติวงษ,์ 2539) 
 
2.3 แนวคิดทางด้านการจัดการ (Management Analysis) 
     การก าหนดรูปแบบในการด าเนินงาน การจดัโครงสร้างการบริหารงาน โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย ์การสรร
หาบุคลากรท่ีเหมาะสมในสายงาน การจดัการจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อความส าเร็จของโครงการ เพราะการจดัการย่อม
ส่งผลถึงการด าเนินงานตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรมเพ่ือให้
สามารถท างานไดต้ามแนวทางการประเมินผลงานมาตรฐาน การจ่ายค่าตอบแทนขององค์กร และความปลอดภยั
ของพนกังานตลอดจนขอ้พิพาทดา้นแรงงานสมัพนัธ์ ซ่ึงลว้นแต่เป็นงานท่ีฝ่ายบุคคลตอ้งดูแลทั้งส้ิน ดงันั้นผูบ้ริหาร
ตอ้งให้ความส าคญักบัการบริหารทรัพยากรมนุษยค์วบคู่ไปกับการบริหารงานด้านอ่ืนๆในองค์กร รวมทั้ งการ
ก าหนดค่าตอบแทนในแต่ละต าแหน่ง (สุวฒัน ์ ศิรินิรันดร และคณะ, 2553) 
 
2.4 แนวคิดทางด้านการเงิน (Financial Analysis) 
     เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ (2546) ไดอ้ธิบายหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาโครงการไวว้า่ 
     1. กระแสการไหลเวียนของเงินสด (Cash Flow) การคาดคะเนการไหลเวียนของเงินสด เพ่ือให้ทราบเงินสดท่ี
หมุนเวียนในโครงการ การวิเคราะห์กระแสเงินสดประกอบดว้ย กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย และกระแส
เงินสดสุทธิ ท าใหท้ราบเงินสดท่ีหมุนเวียนในโครงการ และทราบถึงจ านวนเงินหมุนเวียนท่ีใชใ้นโครงการว่ามีมาก
นอ้ยเพียงใด เพียงพอกบัความตอ้งการ และยงัเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูรวมถึงรายละเอียดของโครงการ  
 
     2. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV)  หมายถึง ผลรวมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดป้รับค่าของเวลา
แลว้ โดยค านวณไดจ้ากการน าผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดรับ หกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายในรูปกระแสเงินสดจ่าย ใน
แต่ละปี จากนั้นน ามาปรับค่าเวลาให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิโดยใชอ้ตัราส่วนลดท่ีก าหนด โดย
โครงการมีความเหมาะสม หรือมีความน่าลงทุนหรือไม่ ใหพิ้จารณาท่ี NPVเม่ือ NPV>0 หรือมีค่าเป็นบวก แสดงว่า
โครงการนั้น มีความเหมาะสมกบัการลงทุน 
     3. อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate Of Return: IRR) หมายถึง อตัราตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะ
ไดรั้บจากการลงทุนในโครงการท่ีพิจารณาเฉล่ียต่อปีตลาดอายกุารลงทุน เป็นอตัราส่วนลดท่ีท าใหผ้ลรวมของมูลค่า
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ปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 0 ส าหรับการตัดสินใจ โดยถา้อัตราผลตอบแทนของโครงการสูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการหรือตน้ทนัเงินทุน จึงควรจะลงทุน  
     4. ระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period) หมายถึง ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิจากการด าเนินงาน มีค่าเท่ากบั 
ค่าลงทุนของโครงการ (Investment Cost) โดยจะพิจารณาถึงจ านวนปีท่ีไดรั้บผลตอบแทนคุม้กบัเงินลงทุน การ
ค านวณจะน ากระแสเงินสดสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในแต่ละปี สะสมไปจนไดผ้ลรวมเท่ากบัเงินลงทุน แลว้น า
จ านวนปีดงักล่าวรวมกนั เพ่ือตอ้งการทราบสภาพคลองและการลงทุนท่ีมีความแข่งขนั และความเส่ียงสูง 
     5. ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ โดยสมมติฐานใหใ้น
สภาวะของความเส่ียงและความไม่แน่นอน อนัจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ โดยจะ
ข้ึนอยู่กบัเงินลงทุนเร่ิมแรก อายุโครงการ กระแสเงินสดรายปีตลอดอายุโครงการ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะข้ึนกบัตวัแปร
ต่างๆ เช่น ปริมาณการขาย ราคาขาย ตน้ทุนผนัแปร เป็นตน้  เม่ือปัจจยัเปล่ียนแปลง จะส่งผลกระทบต่อโครงการ 
ดงันั้นการวิเคราะห์ความไว คือวิธีท่ีจะแสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลง เพ่ือประกอบการตดัสนใจในการลงทุนต่อไป 

 
2.5 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง  
ศิริพร สิงขรอาสน์ (2549) ไดท้ าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดั

นครราชสีมา การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ เป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา และคนท างาน ดา้น
เทคนิคโครงการ มีหอ้งพกัจ านวน 31 หอ้ง มีหอ้งน ้าในหอ้งพกั มีท่ีจอดรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ดา้นการเงิน ลงทุน
เร่ิมแรกจ านวน 9,534,904 บาท โดยเป็นส่วนของเจา้ของเป็นจ านวนเงิน 7,534,904 บาท ส่วนของเงินกู ้2,000,000 
บาท มีระยะเวลาโครงการ 20 ปี ผลการวิเคราะห์โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 15.77 ปี มูลค่าปัจจุบนั ณ อตัราคิดลด 
9.9 % เท่ากบั –3,450,582 บาท ซ่ึงต ่ากว่า เงินลงทุนเร่ิมแรก อตัราผลิตตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ร้อยละ 5.48 
ดงันั้นโครงการลงทุนอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันครราชสีมาจึงไม่มีความเป็นไปได ้ในการลงทุน  

 
3. วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากร 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการอพาร์ทเมน้ท์ใหเ้ช่ารายเดือนบริเวณถนนประชาสโมสร 
เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีจ านวนทั้ งส้ิน 28 ราย (ส านักพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2557) 
 
3.2 กลุ่มตวัอย่าง 
 
     เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากผูป้ระกอบการอพาร์ทเมน้ท์ให้เช่ารายเดือนบริเวณ ถนนประชาสโมสร เขตเทศบาล
นครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 5 ตวัอย่าง อนัเน่ืองมาจากระยะเวลาการศึกษาท่ีจ ากดั และผูป้ระกอบการ
บางรายไม่ใหข้อ้มลู 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

     โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์ถึงขอ้มูลจ านวนห้อง อตัราค่าเช่า เง่ือนไขการเช่า การบริหารจดัการ และการให้บริการ
ส่วนกลางต่าง ๆ จากผูป้ระกอบการอพาร์ทเมน้ท์รายเดือน บริเวณถ.ประชาสโมสร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

     เป็นการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ โดยการน าขอ้มูลท่ีได ้มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ทัว่ไปของโครงการ ลกัษณะการออกแบบอาคาร การก่อสร้าง สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจ รวมไปถึงการบริหาร
จดัการองคก์ร การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และน าไปวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคุม้ค่าทางการเงินของโครงการ
โดยพิจารณาจากตวัช้ีวดัความคุม้ค่าในการลงทุน เพ่ือพิจารณาวา่โครงการดงักล่าวเหมาแก่การลงทุนหรือไม่ 

 
4. ผลการศึกษา 
 

จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการอพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่ารายเดือนบริเวณ ถนนประชาสโมสร เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 5 ตวัอยา่ง 

 
รายช่ือ 

 
ท่ีตั้ง จ านวน

หอ้งพกั 
อตัราค่าเช่า 

(บาท) 
ค่าประกนั
หอ้ง (บาท) 

การบริการส่วนกลาง 

1.บวัจินดาอพาร์ทเมน้ท ์ ซอยประชา
สโมสร 22 

23 2,000 – 3,500 3,500  อินเตอร์เน็ต 

2. วฒันาเพลส ซอยประชา
สโมสร 14 

(ซอยเรือนจ า) 

22 3,500 3,500  อินเตอร์เน็ต, เคเบ้ิลทีว ี

3. บา้นคุณแม่ปาร์ค ซอยประชา
สโมสร 33 

38 3,500 5,000  อินเตอร์เน็ต, เคร่ืองซกั
ผา้หยอดเหรียญ, เคเบ้ิล
ทีว,ี กลอ้งวงจรปิด 

4. ประเสริฐกลูอพาร์ทเมน้ท ์ ซอยประชา
สโมสร 31 

45 3,600 – 4,500 5,000 บาท อินเตอร์เน็ต, เคร่ืองซกั
ผา้หยอดเหรียญ 

5. เรือนค าอพาร์ทเมน้ท ์ ซอยประชา
สโมสร 16 

18 3,900 3,000  อินเตอร์เน็ต, เคเบ้ิลทีว,ี 
กลอ้งวงจรปิด 
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4.1 ผลการศึกษาทางด้านการตลาด  

     4.1.1 ผลการวเิคราะห์สภาวะของธุรกจิ 

     จากการเกบ็ขอ้มูลผูป้ระกอบการอพาร์ทเมน้ทบ์ริเวณ ถ.ประชาสโมสร และวิเคราะห์สถานภาพหรือสภาวะของ
โครงการ พบว่าโครงอพาร์ทเมน้ต์ท่ีท าการศึกษา มีจุดแข็ง(Strengths)ท่ีส าคญัคือ ท าเลท่ีตั้งของโครงการอยู่ติด ถ.
ประชาสโมสร และตั้ งอยู่บริเวณสามแยก ถ.ประชาสโมสร ตัดกบั ถ.ชาตะผดุง ใกลว้ิทยาลยับัณฑิตเอเชีย และ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ความใหม่ของตวัอาคาร การดูแลรักษาความปลอดภยั และการบริการ
สาธารณูปโภคส่วนกลาง จากการวิเคราะห์จุดอ่อน(Weaknesses)พบว่า พ้ืนท่ีของโครงการมีขนาดเลก็ จึงอาจส่งผล
ในเร่ืองสถานท่ีจอดรถ จากการวิเคราะห์โอกาส(Opportunities)พบว่า จงัหวดัขอนแก่นมีอตัราการการเขา้มาท างาน
และศึกษาในตวัจงัหวดัขยายตวัสูง การเปิดประชาคมอาเซียน ซ่ึงส่งผลต่อการเขา้มาท างานของแรงงานต่างชาติ และ
หาท่ีพกัชัว่คราวอาศยั  จากการวิเคราะห์อุปสรรค(Treats)พบว่า ปัจจุบนัอพาร์มเมน้ทมี์ขอ้จ ากดัทางกฎหมายและมี
การเสียภาษีหลายอย่าง ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดทางกฎหมาย ในเร่ืองของการเปิดให้เช่าเป็น
อพาร์ทเมน้ทร์ายวนั  
 
     4.1.2 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์การแข่งขันของธุรกจิ 
     บริเวณ ถ.ประชาสโมสร เขตเทศบาลเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น ท่ีท าการศึกษาโครงอพาร์ทเมน้ตน้ี์มีสภาพ
การแข่งขนัทางดา้นธุรกิจค่อนขา้งสูง ซ่ึงปัจจุบนัในรัศมี 2 กิโลเมตรมีคู่แข่งอพาร์ทเมน้รายเดือนอยูป่ระมาณ 28 ราย  
กลุ่มลูกคา้หลกัส่วนใหญ่เป็นพนกังานและนกัศึกษา ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดน้อ้ย จากการวิเคราะห์การเขา้มาสู่
ธุรกิจ อพาร์ทเมน้ทค่์อนขา้งง่าย เน่ืองจากผูป้ระกอบการสามารถด าเนินธุรกิจไดโ้ดยไม่มีผูกี้ดกนั และจากหอ้งพกัท่ี
เพ่ิมข้ึนจากโครงการใหม่ จึงมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆในการแย่งผูเ้ข้าพกัอาศัย จากวิเคราะห์แรงกดดนัของสินค้า
ทดแทน ท่ีพกัอาศยัในรูปแบบอ่ืนท่ีประชาชนาสามารถเช่าอยู่อาศยัได ้เช่น ห้องแบ่งเช่าของอาคาพาณิชย ์หอ้งแบ่ง
เช่าตามบา้นพกั ซ่ึงสามารถดึงใหล้กูคา้เขา้พกัอาศยัไดจ้ านวนหน่ึงโดยอาศยัการตั้งราคาถกู และจากการวิเคราะห์แรง
กดดนัจากอ านาจการต่อรองของผูข้าย ผูข้ายในกรณีโครงการอพาร์ทเมน้ทคื์อ บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้าง บริษทัท่ีขาย
อุปกรณ์ในหอ้งพกั เช่น เตียง โต๊ะเขียนหนงัสือ ตูเ้ส้ือผา้ ตลอดจนบริษทัเคร่ืองไฟฟ้า ซ่ึงอาจส่งผลเลก็นอ้ย เพราะใน
ปัจจุบนัจงัหวดัหวดัขอนแก่นมีร้านคา้ บริษทัรับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนหา้งสรรพสินคา้จ านวนมากใหเ้ลือกซ้ือ 
 
     4.1.3 ผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด      
     จากการเก็บขอ้มูลผูป้ระกอบการอพาร์ทเมน้ทบ์ริเวณ ถ.ประชาสโมสร โดยท าเลท่ีตั้งติดกบั ถ.ประชาสโมสร จึง
ท าให้เดินทางได้สะดวก และยงัใกลแ้หล่งชุมชน และสถานศึกษา กลุ่มลูกคา้หลกัส่วนใหญ่เป็นพนักงานและ
นักศึกษา ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายไดน้้อย ห้องพกัมีราคาเฉล่ียประมาณ 3,000 - 4,000 บาทต่อเดือน ขนาดของ
หอ้งพกัค่อนขา้งเลก็ และการบริการส่วนกลางมีแค่ระบบอินเทอร์เน็ต ดา้นการส่งเสริมการตลาด จะท าการโฆษณา
ทางอินเตอร์เน็ทและทางเคเบ้ิลทีวี โดยแจง้สิทธิพิเศษเขา้พกัเม่ือผูเ้ขา้พกัแนะน าคนอ่ืนมาเขา้พกัเพ่ิม จะไดส่้วนลดใน
การพกัอาศยั ดา้นกระบวนการ มีการจดัท าประกาศและระเบียบต่างๆของอพาร์ทเมน้ท์ และมีพนกังานท่ีสามารถ
แกไ้ขปัญหาซ่อมแซมไดอ้ยา่งรวดเร็ว และบริการตลอด 24 ชัว่โมง ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มุ่งเนน้บรรยากาศและ
การตกแต่งทั้ งภายในอาคารและภายนอกอาคาร การสร้างท่ีจอดรถให้เพียงพอ จัดสรรพ้ืนท่ีให้เหมาะสมแก่
ประโยชน์ใชส้อย บรรยากาศท่ีน่าอยู่ รวมถึงเร่ืองความสะอาดในตวัอาคาร  และระบบส่วนกลางท่ีบริการแก่ผูเ้ช่า 
อพาร์ทเมน้ท ์



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                  1861  
 

 

4.2 ผลการศึกษาทางด้านเทคนิค 
     ผลการศึกษาความเป็นไปไดท้างเทคนิค  พบวา่ท าเลท่ีตั้งของโครงการบริเวณ ถ. ประชาสโมสร มีความเหมาะสม
ในการท าโครงการ เน่ืองจากพ้ืนท่ีท าการศึกษาอยู่ใกลว้ิทยาลยับณัฑิตเอเชีย และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน พ้ืนท่ีตั้งโครงการเป็นจุดเด่นเพราะอยู่บริเวณสามแยก ถ.ประชาสโมสร ตดักบั ถ.ชาตะผดุง เม่ือวิเคราะห์ถึง
ความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิคการก่อสร้าง โครงการอพาร์ทเมน้ทเ์ป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดอาคาร 17.50 x 16 
เมตร ความสูง 5 ชั้ น ก่ออิฐกั้นเป็นห้อง ห้องพักมีขนาด 3.5 x 6 เมตร มีระเบียงและห้องน ้ าในตัว ชั้นล่างจะ
ประกอบดว้ยหอ้งส านกังานโครงการและหอ้งพกัอาศยัจ านวน 6 หอ้ง ซ่ึงรวมหอ้งพกัอาศยัทั้งหมดเท่ากบั 46 หอ้ง ,
มรการวางแผนการด าเนินการก่อสร้างทั้งโครงการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 12 เดือน ส่วนการก าหนดราคาก่อสร้างเป็น
การประเมินราคาตามหลกัวิศวกรรม เพ่ือใชเ้ป็นราคากลางในการจา้งผูรั้บเหมา 
 
4.3 ผลการศึกษาทางด้านการจัดการ 
     ผลการศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการจดัการ ซ่ึงจะด าเนินงานเจา้ของคนเดียว อ านาจการตดัสินใจจึงข้ึนอยูก่บั
เจา้ของกิจการ ท่ีคอยควบคุมดูแล สั่งการ และบริหารจดัการด าเนินงานของอพาร์เมน้ทใ์หเ้ป็นอย่างเรียบร้อย พร้อม
ทั้งดูแลทางดา้นการเงินและบัญชีของโครงการ ในส่วนการจา้งบุคคล ไดแ้ก่ พนักงานธุรการ เงินเดือนเดือนละ 
9,500 บาท พนกังานรักษาความปลอดภยั 2 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็นช่วงเวลากลางวนัและกลางคืน เงินเดือนเดือนละ 
9,000บาท และแม่บา้นเงินเดือนเดือนละ 9,000บาท โดยรวมทั้งส้ิน 4 ต าแหน่ง โดยอตัราค่าจา้งของพนกังานจะปรับ
ข้ึนทุกๆปี ปีละ 5% เพ่ือเป็นแรงจูงใจและลดการเขา้ออกของพนกังาน 

  
4.4 ผลการศึกษาทางด้านการเงิน 
     4.4.1 กระแสการไหลเวยีนของเงนิสด (Cash flow)  
     สมมติฐานการประมาณการดา้นการลงทุน โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 14,840,000 บาท โดยเป็นส่วนของเจา้ของ 
9,980,000บาท และจากส่วนกู้จากสถาบันการเงินจ านวน 4,860,000 บาท โดยมีอัตราเงินกู้ร้อยละ 6.5 ต่อปี 
สมมติฐานการประมาณการดา้นรายได ้โดยจากหอ้งพกัมีราคา 4,500 บาทต่อเดือน จ านวน 46 หอ้ง ซ่ึงก าหนดอตัรา
การเขา้พกัเพียงร้อยละ 90% โดยประมาณการรายไดค่้าเช่าหอ้งพกั 2,214,000 บาทต่อปี สมมติฐานการประมาณการ
ดา้นรายจ่าย โดยประมาณค่าใชจ่้ายดงัน้ี เงินเดือนพนกังานในปีแรก 438,000 บาท โดยอตัราค่าจา้งของพนกังานจะ
ปรับข้ึนทุกๆปี ปีละ 5% ค่าวสัดุส านกังาน 6,000 บาท ค่าประกนั 48,000 บาท ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 50,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ 30,000บาท และค่าตรวจสอบบญัชี 20,000บาท โดยเม่ือค านวณกระแสการไหลเวียนของเงินสด
รับสุทธิ จากตารางการคาดการกระแสเงินสด โดยกระแสเงินสดรับในปีท่ี 20 เท่ากบั 27,320,387.50 บาท กระแสเงิน
สดจ่ายในปีท่ี 20 เท่ากบั 25,756,153.83 ดงันั้นกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 20 เท่ากบั 1,564,233.67 บาท 
 
     4.4.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)  
     จากการน ากระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีตลอดอายุของโครงการ โดยระยะของโครงการเท่ากบั 20 ปี เงิน
ลงทุนเร่ิมแรก 14,840,000  บาท ณ อตัราผลตอบแทนท่ีธุรกิจก าหนดไวเ้ท่ากบั 3.25% ดงันั้นมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
โครงการเท่ากบั 55,250,968.85 บาท  
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     4.4.3 อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)  
     โดยก าหนดค่าอตัราผลตอบแทนท่ีท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการมีค่าเท่ากบัเงินสด
จ่ายสุทธิลงทุนเร่ิมแรก เงินลงทุนเร่ิมแรก 14,840,000  บาท ระยะโครงการ 20 ปี ดงันั้นจึงไดอ้ตัราผลตอบแทน
ภายในจากการลงทุน 8.58% 
 

     4.4.4 ระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period)  
     โดยระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิจากการด าเนินงา มีค่าเท่ากบั เงินลงทุนของโครงการ 14,840,000  บาท โดย
กระแสเงินสดรับสะสมในปีท่ี5 เท่ากบั -1,199,833.95 บาท และกระแสเงินสดรับรายปีในปีท่ี6 เท่ากบั 6,098,292.95 
บาท ดงันั้นระยะเวลาการคืนทุนคือ 5 ปี 2 เดือน 
 
     4.4.5 การวเิคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis)  
     จากเดิมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 55,250,968.85 บาท และอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) 
เท่ากับ 8.58% โดยในกรณี ท่ี1. ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายต่อปีเพ่ิมข้ึน 5% จะได้ค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) = 
48,903,610.75 และอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) เท่ากบั 6.70% และในกรณีท่ี2. ก าหนดใหร้ายได้
ต่อปีลดลงและค่าใชจ่้ายต่อปีเพ่ิมข้ึน 5% จะไดค่้ามลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) = 45,863,726.43 และอตัราผลตอบแทน
ภายในจากการลงทุน (IRR) เท่ากบั 6.65% ซ่ึงเม่ือเทียบแลว้ก็ยงัมีค่าสูงกว่าตน้ทุนเงินลงทุนหรืออตัราผลตอบแทน
ขั้นต ่าท่ีเจา้ของโครงการตอ้งการ 

 
5. สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
     จากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการอพาร์ทเมน้ท์ ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น จงัหวดั
ขอนแก่น โดยใชก้ารสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการอพาร์ทเมน้ท ์เม่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางดา้นการตลาด พบว่าโครง 
อพาร์ทเมน้ต์ท่ีท าการศึกษา มีจุดแข็งท่ีส าคญัคือ ท าเลท่ีตั้ง ความใหม่ของตวัอาคาร การดูแลรักษาความปลอดภยั 
และการบริการสาธารณูปโภคส่วนกลาง ในเร่ืองการก าหนดราคาค่าเช่าใหร้ะดบัใกลเ้คียงกบัคู่แข่ง 4,000-4,500 บาท
ต่อเดือน จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะมีลกูคา้เขา้พกัเต็มทุกหอ้ง ในดา้นการจดัการด าเนินงานเจา้ของคนเดียว อ านาจการ
ตดัสินใจจึงข้ึนอยู่กบัเจา้ของกิจการ โดยควบคุมดูแลพนกังานจ านวน 4 คน ประกอบดว้ยพนกังานธุรการ พนกังาน
รักษาความปลอดภยั 2 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็นช่วงเวลากลางวนั และแม่บา้น โครงการอพาร์ทเมน้ท ์เป็นขนาดอาคาร 
ความสูง 5 ชั้น ห้องพกัมีขนาด 3.5 x 6 เมตร มีระเบียงและห้องน ้ าในตัว ชั้นล่างจะประกอบดว้ยห้องส านักงาน
โครงการและห้องพกัอาศยัจ านวน 6 ห้อง ซ่ึงรวมห้องพกัอาศยัทั้งหมดเท่ากบั 46 ห้อง จากผลการวิเคราะห์ความ
เป็นไปไดท้างดา้นการเงิน โดยใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรกจ านวน 14,840,000  บาท โดยเป็นส่วนของเจา้ของ 9,980,000
บาท และจากส่วนกูจ้ากสถาบนัการเงินจ านวน 4,860,000 บาท ระยะเวลาการคืนทุน 5 ปี 2 เดือน มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ
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ของโครงการเท่ากบั 55,250,968.85 บาท และอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 8.58% ซ่ึงมีค่ามากกว่า อตัรา
ผลตอบแทนท่ีธุรกิจก าหนดไวเ้ท่ากบั 3.25% จึงสรุปไดว้่าโครงการอพาร์ทเมน้ท์ ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
     ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาความเป็นไปได ้ เป็นการประมาณการถึงสถานการณ์ล่วงหน้า ทั้ งรายรับและ
รายจ่าย หลงัจากเปิดกิจการควรมีการวิเคราะห์จากรายรับรายจ่ายจริง เพ่ือน าผลประกอบการไปปรับกลยุทต่์างๆให้
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจต่อไป 
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การแบ่งกลุ่มตวัแทนประกนัด้านความพงึพอใจ จากการใช้บริการผ่านหน้าเคาน์เตอร์ 
และคอล เซ็นเตอร์ บริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 

Cluster Analysis: Agent Satisfaction in using at counter service and call center 
case study of Thai Health Insurance Public Company Limited 

กษิณา ปัญญา1 และ กัญช์ อนิทรโกเศศ2 
Kasina Panya and Gun Indrakoses 

 

บทคดัย่อ 
              การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจ จากการใชบ้ริการหนา้เคาน์เตอร์และ Call Center 
ของบริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) โดยประชากรท่ีศึกษา เป็นตวัแทนของบริษทั ไทยประกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) จ านวน 254 คน ท่ีเคยใชบ้ริการหนา้เคาน์เตอร์และ Call Center การศึกษาออกแบบสอบถาม ไดใ้ช้
ทฤษฎีในการประเมินคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น ของ SERVQUAL เป็นตวัวดัความพึงพอใจของตวัแทน และใน
การวิเคราะห์ ได้ใช้การประมวลผลแบบการศึกษาความสัมพันธ์แบบ Linear Correlation Coefficient และแบบ 
Analysis of Variance (ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแทนท่ีเขา้ใชบ้ริการ แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มท่ี 1 Business Class 
พึงพอใจดา้นรูปลกัษณ์ของการบริการท่ีเน้นการใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ กลุ่มท่ี 2 First Class ให้ความพึงพอใจ
สูงสุดทุกดา้น กลุ่มท่ี 3 Economy Class พึงพอใจดา้นการไดรั้บความไวว้างใจ และการใช ้Call Center  

ค าส าคัญ: ตัวแทน, คุณภาพการบริการหน้าเคาน์เตอร์และ Call Center 
 

Abstract 
              This independent study aimed to study cluster analysis in agent’s satisfaction in using at counter service 
and call center case study of Thai Health Insurance Public Company Limited. In order to collect data the 
questionnaire were distributed to sampling group 254 Thai life assurance’s agent. Those given data were analyzed 
by Linear Correlation Coefficient and Analysis of Variance (Anova). The results of this study provided Thai life 
assurance’s agent satisfaction in using at counter service and call center that is the sample can be separated in 3 
groups. 1. Group Business Class satisfy tangibles of the service quality and in using service at counter. 2. Group  
First Class satisfy in all of the service quality. 3. Group Economy Class satisfy reliability of the service quality 
and in using call center. 
 

Keywords: agent, service quality at counter service and call center 
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1. บทน า 
 
     ภาพรวมธุรกิจประกนัวินาศภยัในปี 2557 มีการคาดการณ์ว่าธุรกิจประกนัวินาศภยัจะมีการเติบโตอยู่ท่ี 15% ซ่ึง
สูงกว่าอตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทย ซ่ึงเกิดจากปัจจยัสนบัสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
โดยเกิดจากปัจจยัสนับสนุนจากภาครัฐ การเพ่ิมจ านวนตวัแทนและนายหนา้ประกนัวินาศภยั รวมทั้งมุ่งเน้นการ
พฒันาคุณภาพตวัแทนและนายหนา้ประกนัวินาศภยัใหมี้ความเป็นเลิศ เพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีสามารถใหบ้ริการท่ีดี
แก่ประชาชนและเตรียมพร้อมกบัการเขา้สู่ยคุ AEC นอกจากน้ี บริษทัประกนัวินาศภยัหลายๆแห่งเร่ิมมีการขยายช่อง
ทางการจ าหน่ายใหม่ๆ เพ่ือให้เขา้กบัวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปของคนไทย รวมไปถึงการขายประกนัทางเวบ็ไซต์เพ่ือจบั
ตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ดว้ย ทั้งหมดท่ีกล่าวมาลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัหนุนท่ีช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจประกนัวินาศภยัไทย
เติบโตอย่างต่อเน่ืองและมัน่คงซ่ึงในธุรกิจประกนัวินาศภยันั้น มีการแข่งขนัท่ีสูงอาจเกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบ
กนัท่ีการให้บริการของตวัแทนและการให้บริการของพนักงานตอ้นรับท่ีให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ โดยในส่วน
พนกังานตอนรับนั้นถือวา่เป็นส่วนส าคญัแสดงถึงภาพลกัษณ์ของบริษทัจากการใหบ้ริการโดยตรง ดงันั้นเพ่ือใหเ้กิด
ความพึงพอใจมากท่ีสุดแก่ตวัแทนประกนัผูม้าติดต่อท าธุรกรรม ท าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือและทศันคติท่ีดีในการท า
ประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุกบับริษทั จึงตอ้งใส่ใจในบริการส่วนน้ีอยา่งมาก 
     ในฐานะผูวิ้จยัปฏิบัติงานด้านงานการตลาดประกันสุขภาพรายบุคคล เป็นพนักงานต้อนรับให้บริการหน้า
เคาน์เตอร์และไดพ้บกบัตวัแทนอยู่เสมอ จึงมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ี 2 ขอ้ ตือการแบ่งกลุ่มตวัแทนขาย
ประกนัท่ีมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ  และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจคุณภาพในการบริการ ของพนกังาน
ตอ้นรับ ส่วนประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 1.เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาตามหัวขอ้ต่างๆ ท่ีไดท้ าการวิจยั ตามทฤษฎี
ของการประเมินคุณภาพบริการ  SERVQUAL ทั้ง 5 ดา้นว่าหัวขอ้ไหนท่ีลูกคา้ให้ความพึงพอใจมากนอ้ย ในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ เพ่ือจะไดดู้กระแสของความสนใจในดา้นใดเป็นพิเศษ และจะไดน้ ามาปรับปรุงรูปแบบการ
ตอนรับ ในการบริการใหต้รงตามความตอ้งการของตวัแทนอย่างตรงจุด ลดขั้นตอนในการใหบ้ริการแบบเดิมท่ีไม่
เกิดประโยชน์และลดตน้ทุนของค่าใชจ่้ายในส่วนของการใหบ้ริการ 2.เพ่ือล าดบัและจดักลุ่มไดว้่ากลุ่มไหนพอใจท่ี
ระดบัใด และในความพอใจท่ีแตกต่างกนันั้น จะมีความต่างของระดบัต าแหน่งหรือไม่ เพ่ือน ามาใชป้รับปรุงและ
พฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน และสามารถเจาะกลุ่มไดถึ้งความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบัต าแหน่ง 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     สุธาสินี เป่ียมหนา้ไม ้(2556) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของตวัแทนในการบริการสินไหมทดแทน 
กบัคุณลกัษณะตวัแทน บริษทักรุงเทพประกนัภยั ส านกังานใหญ่ โดยศึกษาถึงตวัแทนท่ีเคยไดรั้บการบริการสินไหม
ทดแทน โดยใชท้ฤษฎีในการประเมินคุณภาพการบริการ SERVQUAL ทั้ง 5 ในการออกแบบสอบถาม และใชก้าร
ประมวลผลแบบการศึกษาความสัมพันธ์แบบ Linear Correlation Coefficient และแบบ Analysis of Variance 
(Anova) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแทนระดบัผูบ้ริหารหน่วยมีผลความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด และระดบั
อายุตวัแทนในช่วง 31-40 ปีมีผลความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในดา้นการบริการสินไหมมากท่ีสุด ในช่วงเวลา 
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11.30-15.30 น. มีผลต่อความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด และช่วงเวลา 08.30-11.30 น. มีผลต่อความพึงใจ
น้อยท่ีสุด สรุปไดว้่าตวัแทนจะพึงพอใจมากถา้เจา้หน้าท่ี สามารถตอบค าถามไดต้รงความต้องการของตวัแทน 
อธิบายเก่ียวกบัเอกสารท่ีจะตอ้งใชใ้นการเคลมไดอ้ยา่งเขา้ใจง่าย เป็นตน้ 

     อุไรวรรณ จนัท์จเริญวงษ์, ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร, ม่ิง เทพครเมือง (2555) ไดท้ าการวิจยัคุณภาพการให้บริการ
ธนาคารพาณิชยใ์นอ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เพ่ือวตัถุประสงค ์1) ศึกษาระดบัคุณภาพการใหบ้ริการธนาคาร
พาณิชยใ์นอ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรีและ 2) เปรียบเทียบคุณภาพการใหบ้ริการธนาคารพาณิชยใ์นอ าเภอปาก
เกร็ด จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัอ่ืน ๆ ระเบียบวิจยัใชก้ารศึกษาเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอยา่ง
คือผูท่ี้ใชบ้ริการธนาคารพาณิชยท์ั้งขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก ในอ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรีจ านวน 385 ตวัอย่าง 
กรณีไม่ทราบจ านวน ประชากรท่ีแน่นอนท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน .05 เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถามเก่ียวกบัการ 
ประเมินคุณภาพการให้บริการธนาคารพาณิชยซ่ึ์งมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ค่าความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติในการทดสอบสมมติฐานคือ t-test และ F-test 
ท าการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

     ผลการศึกษาพบว่า 1.ระดบัคุณภาพในการใหบ้ริการอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นความเช่ือถือต่อลูกคา้ และ
ดา้นการรู้จกัและความเขา้ใจลกูคา้อยูใ่นระดบัดีมาก ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการจ าแนกตามขนาดตามขนาดธนาคาร 
พบว่า ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ กลาง เล็ก ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัดีมาก 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทลูกคา้ ขนากธนาคารท่ีใชบ้ริการ
แตกต่างกนั ประเมินคุณภาพการให้บริการธนาคารพาณิชยแ์ตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายอุาชีพแตกต่างกนัประเมินคุณภาพการใหบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สรุปผลการวิจยั 1.คุณภาพการให้บริการขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ในอ าเภอปากเกร็ด 
ภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 เม่ือพิจารณาเป็นรายได ้พบว่า ทุกดา้นมีระดบัดีมาก โดยดา้นความ
เป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ ดา้น
การตอบสนองต่อลกูคา้ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลกูคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92, 3.88, 3.86 และ 3.85 ตามล าดบั 

     ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์  (2552) ไดท้ าการศึกษาน้ีเป็ นการศึกษาเชิงปริมาณแบบวิจยัเชิงส ารวจ ผลงานเร่ือง 
ความคาดหวงัดา้นบริการของผูโ้ดยสารขาเขา้ท่ีใชบ้ริการท่าอากาศยานภายในประเทศ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความคาดหวงัดา้นบริการของผู ้ โดยสารขาเขา้ท่ีใชบ้ริการท่าอากาศยานภายในประเทศ จากผลการศึกษาวิจยัความ
คาดหวงัด้านบริการของผูโ้ดยสารขาเข้าท่ีใช้บริการท่าอากาศยานภายในประเทศใน 5 ด้าน ของเคร่ืองมือ 
SERVQUAL สามารถสรุปผลโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากความคาดหวงัดา้นบริการมากสุดไปยงัน้อยสุด ไดด้งัน้ี 
ความคาดหวงัล าดับท่ี 1 ด้านการสร้างความมั่นใจ ล าดับท่ี 2 ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพล าดับท่ี 3 ด้านการ
ตอบสนองล าดบัท่ี 4 ดา้นความน่าเช่ือถือและล าดบัท่ี 5 ดา้นการดูแลเอาใจใส่ เป็นล าดบัสุดทา้ย จากกลุ่มตวัอย่าง
แบบสอบถาม 400 ตวัอย่างค่าเฉล่ียโดยรวมทั้ง 5 ดา้น ของความคาดหวงัของผูโ้ดยสารขาเขา้อยู่ท่ี 4.80 เป็นระดบั
ความคาดหวงัค่อนขา้งสูงทั้ง 5 ดา้นหลกั แสดงให้เห็นว่าผูโ้ดยสารขาเขา้ท่ีใชบ้ริการสนามบินภายในประเทศ ให้
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ความส าคญักบัความคาดหวงับริการสนามบินในทุกดา้นและความคาดหวงัแต่ละดา้นจะมีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั
มาก ท่ีอยู ในระดบัความส าคญัค่อนขา้งสูง จากการสรุปลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และภูมิล  าเนา พบว า 
จ านวนประชากรตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ท่ีมีอายุระหว่าง 20-35 ปีมีรายได ้20,000–40,000 บาท และ
ส่วนมากมีภูมิล  าเนาต่างจงัหวดั มากกว่าร้อยละ 70 ผูโ้ดยสารให้ความคาดหวงัในด้านการสร้างความมัน่ใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียรวม 5.2 ถือว่าเป็นระดบัค่อนขา้งสูงสุดใน 5 ดา้นหลกัของเคร่ืองมือ SERVUAL จะพบว่าผูโ้ดยสาร ให้
ความส าคญัของพนกังานของสนามบินมีความสุภาพ อ่อนนอ้ม โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 5.29 และมีความรู้ในการตอบค าถาม 
อยู่ท่ี 5.26 ส่วนความคาดหวงัของผูโ้ดยสารใหค้วามส าคญันอ้ยสุดคือดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.78 แต่ถือว่า
อยู่ในความคาดหวงัค่อนขา้งสูงและผูโ้ดยสารใหค้วามคาดหวงันอ้ยท่ีสุด คือ พนกังานของสนามบินใหค้วามสนใจเป็น
การส่วนตัวค่าเฉล่ียท่ี 4.62 การวิจยัพบว า ระดับความคาดหวงัเม่ือเปรียบเทียบกลุ่มผูใ้ช้บริการคร้ังคราวท่ีความ
คาดหวงัในคุณภาพบริการมากกว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการประจ าของสนามบินภายในประเทศโดยระดบัความคาดหวงับริการ
เฉล่ีย t-value เท่ากบั 2.535 และระดบันยัส าคญั 0.01 
กรอบแนวคิด การวิจยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม” 
ประชากรท่ีจะศึกษา : ตวัแทนของ บมจ.ไทยประกนัชีวิตท่ีขายประกนัสุขภาพ และเคยใชบ้ริการหนา้เคานเ์ตอร์ และ

บริการ Call Center โดยใชต้วัแปรขอ้มลูเชิงปริมาณวิเคราะห์ จึงไดเ้ป็นประชากรกลุ่มย่อย เป็นกลุ่มท่ี1 กลุ่มท่ี2 กลุ่มท่ี3        

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 

1.การไดรั้บความวางใจ 

2.การตอบสนองลกูคา้  

3.การสร้างความมัน่ใจ  

4.การดูแลเอาใจใส่  

5.รูปลกัษณ์ของการบริการ 
 

3. วธิีการศึกษา 

     ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ ตัวแทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ท่ีเคยใช้บริการหน้า
เคาน์เตอร์และ Call Center ในพ้ืนท่ีนครหลวง 7 สาขา และมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้เกณฑ์ตาราง
ส าเร็จรูปในการก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) กรณีศึกษาจ านวนประชากรจ านวนประมาณ 
750 คน ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาจ านวน 254 คน โดยการแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ตวัแทนท่ีเคยใชบ้ริการ
หนา้เคานเ์ตอร์ และบริการ Call Center โดยการท าแบบสอบถาม ณ เคานเ์ตอร์บริการตวัแทน และมีการออกไปเก็บ
แบบสอบถามตามสาขาในเขตนครหลวง และท าการเก็บข้อมูล ตั้ งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีคือ แบบสอบถามเก่ียวกบัการแบ่งกลุ่ม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, ระดับต าแหน่งของตวัแทน ไดแ้ก่ 1.ผูจ้ดัการฝ่าย 2.
ผูจ้ดัการภาค 3.ผูบ้ริหารศูนย ์4.ผูบ้ริการหน่วย 5.ตวัแทน, สาขาท่ีประจ าอยู่, ระยะเวลาในการเป็นตวัแทน, จ านวน
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ลูกคา้ท่ีอยู่ในความดูแลของ บมจ.ไทยประกนัชีวิต, จ านวนลูกคา้ท่ีอยู่ในความดูแลของ บมจ.ไทยประกนัสุขภาพ, 
ความถ่ีในการใชบ้ริการหนา้เคานเ์ตอร์ต่อปี, ความถ่ีในการใชบ้ริการ Call Center ต่อปี, แผนประกนัท่ีเลือกใหลู้กคา้
มากท่ีสุด, สัดส่วนการใช้บริการระหว่างการบริการหน้าเคาน์ เตอร์ กับบริการ Call Center ส่วนท่ี 2 เป็น
แบบสอบถามท่ีถามถึงพฤติกรรมของของตวัแทนประกนัจากการใช้บริการผ่านหน้าเคาน์เตอร์ และ Call Center 
(ค าถามขอ้ท่ี1-6) ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามท่ีถามถึงความพึงพอใจและปัญหาท่ีเกิดของตวัแทน ต่อคุณภาพจากการ
ใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นค าถามการวดัการรับรู้จากการใชบ้ริการจริง ประกอบดว้ยปัจจยัในการประเมินคุณภาพบริการ 5 
ดา้นคือ 1.การได้รับความวางใจ (ค าถามท่ี1-6) 2.การตอบสนองลูกค้า (ค าถามท่ี 7-10) 3.การสร้างความมัน่ใจ 
(ค าถามท่ี 11-14) 4.การดูแลเอาใจใส่ (ค าถามท่ี 15-18) 5.รูปลกัษณ์ของการบริการ (ค าถามท่ี 19-24)  โดยใชม้าตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงสร้างตามหลกัของ Likert สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับสถิติเชิง
พรรณา Descriptive Statistics) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิธีการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) โดยใช้ Dendrograms ในการแสดง
กราฟ และเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงค่า Agglomeration Coefficient เม่ือยุบรวมกลุ่ม การวิเคราะห์กลุ่มแบบ
ขั้นตอน Hierarchical Cluster Analysis (Ward’s Method) การแบ่งกลุ่มด้วยวิธี K-Means ซ่ึงน ามาจากผลการท า 
ANOVA 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
.     ผลการศึกษาพบว่าเป็นเพศหญิงจ านวน 155 คน อายุระหว่าง 45-50 ปี ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ต าแหน่งเป็นฝ่ายขายระดบัหน่วย อยูส่าขาอโศก ส่วนมากมีการใชบ้ริการผ่านหนา้เคาน์เตอร์ 10 ข้ึนไปในระยะเวลา 
1 ปีท่ี และมีการใชบ้ริการ Call Center จ านวน 10 ข้ึนไปในระยะเวลา 1 ปีท่ี แผนประกนัท่ีเลือกใหล้กูคา้มากท่ีสุดคือ 
SIMPLY HEALTHY และมีสดัส่วนการใชบ้ริการระหวา่ง บริการหนา้เคานเ์ตอร์: Call Center อยูท่ี่ 50 : 50  
     ส าหรับดา้นพฤติกรรมของตวัแทนประกนั ดา้นของวนัสะดวกเขา้ใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ความสะดวกติดต่อใช้
บริการผ่านหน้าเคาน์เตอร์ และ Call Center ในช่วงวนัวนัศุกร์ รองลงมาเป็นในช่วงวนัพุธ-พฤหัสและวนัจนัทร์-
องัคารเป็นล าดบัสุดทา้ย ส่วนดา้นของเวลา สะดวกติดต่อใชบ้ริการ ในช่วงเวลา 11.00-14.00 น.มากท่ีสุด รองลงมา 
ในช่วงเวลา 14.00-17.00 น. และ8.30-11.00 น. ตามล าดบั 
     ส าหรับดา้นความพึงพอใจ ของตวัแทนประกันจากการใช้บริการ แบ่งได้เป็นทั้ งหมด 5 ดา้นตามปัจจยัการ
ประเมินคุณภาพบริการ “SERVQUAL” ทั้ง 5 ขอ้ 1.การไดรั้บความวางใจ และน่าเช่ือถือจากผูใ้หบ้ริการ ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจท่ีเจา้หน้าท่ีออกกรมธรรม์ได้ตรงตามใบค าขอท่ีลูกค้ากรอก  และเจา้หน้าท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
น่าเช่ือถือในการแกปั้ญหาให้แก่ท่าน 2.การตอบสนองลูกคา้ มีความพึงพอใจท่ีไม่ตอ้งรอนานเม่ือติดต่อใชบ้ริการ 
ในการรับเร่ือง 3.การสร้างความมัน่ใจ มีความพึงพอใจท่ีเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีจะตอบค าถามใหท่้านได ้
4.การดูแลเอาใจใส่ มีความพึงพอใจท่ีเจา้หนา้ท่ีถือผลประโยชน์ลูกคา้ของตวัแทนเป็นส าคญั 5.รูปลกัษณ์ของการ
บริการ มีความพึงพอใจท่ีเสียงดนตรีรอสายของ Call Center ฟังไพเราะ ร่ืนหู  
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     การแบ่งกลุ่มตวัแทนขายประกนั จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าการแบ่งกลุ่มประชากรขั้นแรกได ้2 กลุ่ม แต่

เน่ืองจากเปอร์เซ็นตข์อง Coefficient มีการเปล่ียนแปลงลดลงอีก และมีการลดลงอย่างต่อเน่ือง และเร่ิมคงท่ีในกลุ่ม

ท่ี 4 เป็นตน้ไป ดงันั้นจึงก าหนดกลุ่มท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เป็น 3 กลุ่ม และการแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Means ซ่ึงจากผล

การท า ANOVA ท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบัต ่ากว่า 0.05 และค่าเฉล่ียของแต่
ละกลุ่มประชากรเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงตวัแปรท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบัต ่ากว่า 0.05 และ
ค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มประชากรเก่ียวกบัความพึงพอใจ ดา้นการไดรั้บความไวว้างใจ 

ตวัแปร ค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี Sig. 

คุณภาพในการบริการดา้นการไดรั้บความไวว้างใจ 1 2 3  

1.เจา้หนา้ท่ีออกกรมธรรมไ์ดต้รงตามใบค าขอท่ี
ลกูคา้กรอก 

3.57 4.04 3.79 0.00 

2.ก าหนดรับเล่มกรมธรรม ์โดยใชเ้วลาอนัรวดเร็ว 3.33 3.87 2.71 0.00 

3.เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการไดต้รงตามเวลา ท่ีใหส้ญัญาไว ้ 3.22 3.96 2.92 0.00 

4.เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการตอบค าถามไดต้รงตามความ
ตอ้งการ ตั้งแต่แรก 

3.24 4.11 3.25 0.00 

5.เจา้หนา้ท่ีอธิบายเก่ียวกบัเง่ือนไข ความคุม้ครอง
ประกนัสุขภาพไดอ้ยา่งเขา้ใจง่าย ชดัเจน  

3.23 4.24 3.21 0.00 

6.เจา้หนา้ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความน่าเช่ือถือในการ
แกปั้ญหาใหแ้ก่ท่าน 

3.43 4.23 3.46 0.00 

จ านวนคน 115 115 24 

จ านวนเปอร์เซ็นต ์ 45 45 10 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงตวัแปรท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบัต ่ากว่า 0.05 
และค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มประชากรเก่ียวกบัความพึงพอใจ ดา้นการตอบสนองลกูคา้ 

ตวัแปร ค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี Sig. 

คุณภาพในการบริการดา้นการตอบสนองลูกคา้ 1 2 3  

7.ไม่ตอ้งรอนานเม่ือติดต่อใชบ้ริการ ในการรับเร่ือง 3.73 4.19 2.5 0.00 

8.เจา้หนา้ท่ีมีพฤติกรรมท่ียิ้มแยม้ แจ่มใสคอย
ใหบ้ริการท่านเสมอ 

3.16 4.06 3.25 0.00 

9.เจา้หนา้ท่ีพร้อมตอบค าถาม และใหบ้ริการ เม่ือ
ท่านตอ้งการสม ่าเสมอ 

3.14 4.23 2.75 0.00 

10.เจา้หนา้ท่ียินดีใหบ้ริการเสมอ 3.10 4.16 2.92 0.00 

จ านวนคน 115 115 24 

จ านวนเปอร์เซ็นต ์ 45 45 10 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงตวัแปรท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบัต ่ากว่า 0.05 
และค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มประชากรเก่ียวกบัความพึงพอใจ การสร้างความมัน่ใจ 

ตวัแปร ค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี Sig. 

คุณภาพในการบริการการสร้างความมัน่ใจ 1 2 3  

11.ลกัษณะท่าทีของเจา้หนา้ท่ี ไดส้ร้างความมัน่ใจ
ใหก้บัท่าน 

3.07 4.23 2.79 0.00 

12.เจา้หนา้ท่ีมีความสุภาพ อ่อนนอ้ม น ้าเสียง
นุ่มนวล และพดูชดัเจนต่อท่านสม ่าเสมอ 

3.04 4.20 3.17 0.00 

13.เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีจะตอบค าถาม
ใหท่้านได ้

3.31 4.32 2.96 0.00 

14.ท่านรู้สึกไวว้างใจเม่ือท าการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี 3.35 4.27 2.67 0.00 

จ านวนคน 115 115 24 

จ านวนเปอร์เซ็นต ์ 45 45 10 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงตวัแปรท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบัต ่ากว่า 0.05 
และค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มประชากรเก่ียวกบัความพึงพอใจ การดูแลเอาใจใส่ 

ตวัแปร ค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี Sig. 

คุณภาพในการบริการการดูแลเอาใจใส่ 1 2 3  

15.เจา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจ ในความตอ้งการของตวัแทนเป็น
อยา่งดี 

3.39 4.38 2.46 0.00 

16.เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการท่านอยา่งเอาใจใส่เสมอ 3.46 4.30 3.08 0.00 

17.เจา้หนา้ท่ีถือผลประโยชนล์ูกคา้ของตวัแทนเป็นส าคญั 3.74 4.26 3.25 0.00 

18.เจา้หนา้ท่ีใหค้วามสนใจในการบริการท่านเป็นส่วนตวั 3.41 4.12 2.58 0.00 

จ านวนคน 115 115 24 

จ านวนเปอร์เซ็นต ์ 45 45 10 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงตวัแปรท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบัต ่ากว่า 0.05 
และค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มประชากรเก่ียวกบัความพึงพอใจ รูปลกัษณ์ของการบริการ 

ตวัแปร ค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี Sig. 

คุณภาพในการบริการรูปลกัษณ์ของการบริการ 1 2 3  

19.เบอร์โทรศพัท ์02-202-9200 ของ Call Center ง่ายต่อการ
จดจ า 

3.75 4.37 2.38 0.00 

20.ความเร็วในการรับสายของบริการ Call Center 
สามารถท าไดภ้ายใน 20 วินาที 

3.68 4.31 2.17 0.00 

21.จ านวนคร้ังในการโอนสายของ Call Center  ไม่เกิน 2 คร้ัง 3.91 4.43 1.96 0.00 
22.เสียงดนตรีรอสายของ Call Center ฟังไพเราะ ร่ืนหู 3.92 4.50 2.75 0.00 

23.ในกรณีไม่มีผูรั้บสายสามารถรอสายต่อไดเ้ร่ือยๆโดย
ไม่ตดัสายท้ิง 

3.90 4.50 1.96 0.00 

24.ระบบฝากขอ้ความของ Call Center เจา้หนา้ท่ีมีการ
ติดต่อกลบัภายใน 30 นาที 

3.06 3.83 2.04 0.00 

จ านวนคน 115 115 24 

จ านวนเปอร์เซ็นต ์ 45 45 10 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากกลุ่มตวัอยา่ง 254 คน ไดผ้ลการวิเคราะห์ 1.ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล 2.ระดบัความพึงพอใจ จากการประเมิน
คุณภาพบริการ “SERVQUAL” ทั้ง 5 ขอ้ สามาถรการแบ่งกลุ่มตวัแทนประกนั ดา้นความพึงพอใจ จากการใชบ้ริการ
หนา้เคานเ์ตอร์และ Call Center ของบริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) พบวา่สามารถแบ่งตวัแทนได ้ 3 
กลุ่ม ดงัน้ี  
     กลุ่มท่ี 1 Business Class เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดถือวา่ อยูใ่นกลุ่มท่ีมีความพึง

พอใจแบบปานกลาง มีความพึงพอใจมากในเร่ืองการออกกรมธรรม ์ ไม่ตอ้งรอนานเม่ือติดต่อใชบ้ริการในการรับ

เร่ือง รู้สึกไวว้างใจเม่ือท าการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีถือผลประโยชน์ลูกคา้ของตวัแทนเป็นส าคญั เสียงดนตรี

รอสายของ Call Center ฟังไพเราะ ร่ืนหู แต่ยงัไม่พอใจเร่ืองความสุภาพ อ่อนนอ้ม น ้าเสียงนุ่มนวล และพดูชดัเจน 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีช่วงอายุ 35-44ปี จบระดบัการศึกษาปวช. ปวส. ต าแหน่งผูจ้ดัการศูนยเ์นน้การใชบ้ริการหนา้

เคานเ์ตอร์มากกวา่  Call Center จึงใหค้วามส าคญักบัการติดต่อใชบ้ริการแบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีสะดวกรวดเร็วทนัใจ 
และบริการท่ีอ่อนนอ้ม พูดจาสุภาพ  

     กลุ่มท่ี 2 First Class เป็นกลุ่มท่ีใหร้ะดบัความพึงพอใจสูงท่ีสุด พึงพอใจเร่ืองการบริการดา้นการอธิบายเก่ียวกบั

เง่ือนไข ความคุม้ครองประกนัสุขภาพไดอ้ยา่งเขา้ใจง่าย ชดัเจน  เจา้หนา้ท่ีพร้อมตอบค าถาม และใหบ้ริการ เม่ือ

ท่านตอ้งการสม ่าเสมอ มีความรู้ ความสามารถท่ีจะตอบค าถามใหท่้านได ้ มีความเขา้ใจ ในความตอ้งการของ

ตวัแทนเป็นอยา่งดี เสียงดนตรีรอสายของ Call Center ฟังไพเราะ ร่ืนหู และในกรณีไม่มีผูรั้บสาย สามารถรอสายต่อ

ไดเ้ร่ือยๆโดยไม่ตดัสายท้ิง เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีอายตุ ่ากวา่25ปี ระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ต าแหน่งตวัแทน 

ขายแผนประกนั Simply Healthy สะดวกใชบ้ริการวนัจนัทร์ถึงพฤหสับดี เวลา 8.30-14.00 เป็นกลุ่มท่ีเนน้การบริการ

ดา้นการอธิบาย พร้อมตอบค าถามเสมอ เขา้ใจความตอ้งการของตวัแทนอยา่งดี  สอดคลอ้งกบัการท่ีใหร้ะดบัความ
พึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีตอ้งติดต่อกลบัภายใน 30 นาที เม่ือตอ้งการการรับบริการ  

     กลุ่มท่ี 3 Economy Class เป็นกลุ่มท่ีใหร้ะดบัความพึงพอใจต ่าสุด พอใจดา้นออกกรมธรรมไ์ดต้รงตามใบค าขอท่ี
ลกูคา้กรอก มีพฤติกรรมท่ียิ้มแยม้แจ่มใสคอยใหบ้ริการท่านเสมอ มีความสุภาพ อ่อนนอ้ม น ้าเสียงนุ่มนวลและพดู
ชดัเจนต่อท่านสม ่าเสมอ ถือผลประโยชนล์กูคา้ของตวัแทนเป็นส าคญั เบอร์โทรศพัท ์ 02-202-9200 ของ Call 
Center ง่ายต่อการจดจ า เนน้การบริการดา้นก าหนดรับเล่มกรมธรรมโ์ดยใชเ้วลาอนัรวดเร็ว ไม่ตอ้งรอนานเม่ือ
ติดต่อใชบ้ริการในการรับเร่ือง รู้สึกไวว้างใจเม่ือท าการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจในความ
ตอ้งการของตวัแทนเป็นอยา่งดี จ านวนคร้ังในการโอนสายของ Call Center ไม่เกิน 2 คร้ัง และไม่มีผูรั้บสาย
สามารถรอสายต่อไดเ้ร่ือยๆโดยไม่ตดัสายท้ิง เน่ืองจากกลุ่มน้ีมีอาย ุ 25-34ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่ง
หน่วย ใชบ้ริการดา้น Call Center มากกวา่ สะดวกใชบ้ริการวนัศุกร์ เวลา 11.00-14.00น. กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีเนน้
เร่ืองเวลา การรอคอยทั้งการใชบ้ริการหนา้เคานเ์ตอร์และ Call Center และตวัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัดา้นความ
วางใจเม่ือติดต่อและดา้นเขา้ใจความตอ้งการของตวัแทน 
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ข้อเสนอะแนะ 

     กลุ่มท่ี 1 Business Class เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามส าคญักบัเวลา ความสะดวกรวดเร็ว จึงควรแกไ้ข 
ปรับปรุงบริการ ใหเ้ร็วกวา่ก าหนดนดัรับกรมธรรม ์ มีความยินดีพร้อมใหบ้ริการเสมอ มีความสุภาพ นอบนอ้ม 
ยกมือไหวแ้ละยิม้แยม้ทุกคร้ังท่ีใหบ้ริการ  น ้าเสียงนุ่มนวลและพดูจาชดัเจน ใหค้วามสนใจในการบริการเป็น
ส่วนตวั เช่น จ าช่ือ สาขาของตวัแทนได ้ ระบบฝากขอ้ความของ Call Center ควรมีเจา้หนา้ท่ีมีการติดต่อกลบั
ภายใน 30 นาที เพ่ือสร้างความมัน่ใจมากข้ึนท าใหเ้กิดความพึงพอใจดา้นการบริการสูงสุด เพ่ือใหค้วามพึงพอใจ
ของสมาชิกกลุมน้ีเปล่ียนมาอยู่ในกลุ่ม First Class ใหไ้ด ้

     กลุ่มท่ี 2 First Class มีความพอใจในระดบัสูงเกือบทุกดา้น แต่มีบางอยา่งท่ียงัอยูใ่นเกณฑท่ี์ควรแกไ้ข ตือ 
เนน้ดา้นการก าหนดรับเล่มกรมธรรม ์ โดยใชเ้วลาอนัรวดเร็วและถกูตอ้งแม่นย  า ทกัทายดว้ยการไหวทุ้กคร้ัง ยิม้
แยม้ แจ่มใสคอยใหบ้ริการท่านเสมอ มีความสุภาพ อ่อนนอ้ม น ้าเสียงนุ่มนวล และพดูชดัเจนต่อท่านสม ่าเสมอ 
ควรใหค้วามสนใจในการบริการเป็นส่วนตวั และการบริการดา้นระบบฝากขอ้ความของ Call Center เจา้หนา้ท่ี
ควรติดต่อกลบัภายใน 30 นาที สมาชิกกลุ่มน้ีมีจ านวนอยู่มากในระดบัหน่ึง หากใหบ้ริการเป็นพิเศษ ดูแลเป็น
อยา่งดี กจ็ะสามารถต่อยอดใหต้วัแทนไดมี้ความรู้สึกดียิ่งข้ึน และจะส่งผลต่อยอดขายมากข้ึนของบริษทัภายหลงั  

     กลุ่มท่ี 3 Economy Class เป็นกลุ่มท่ีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่าท่ีสุด ดงันั้นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและ
ใส่ใจดูแลตวัแทนกลุ่มน้ีเป็นอย่างสูง ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพการบริการเกือบจะทุกดา้น โดยเฉพาะเร่ืองของ 
Call Center  ควรรับเร่ืองทุกสายโดยสามารถตอบค าถามไดทุ้กเร่ืองแบบ One Stop Service หากไม่มีผูรั้บสาย 
สามารถรอสายต่อไดเ้ร่ือยๆโดยไม่ตดัสายท้ิง ในการรับเร่ืองไม่ควรปล่อยใหร้อนาน และในระหวา่งรอควรมี
บริการ น ้า กาแฟ ขนม เพ่ือใหค้วามรู้สึกผอ่นคลายสบายใจ มีความเขา้ใจในความตอ้งการของตวัแทนเป็นอยา่งดี 
อ  านวยความสะดวกให ้ เช่น จดัแมสเซนเจอร์ไปรับเอกสารหรือส่งกรมธรรมใ์ห ้ โดยท่ีตวัแทนไม่ตอ้งมาท า
ธุรกรรม ควรออกกธรรมก่์อนถึงก าหนดรับเล่มเพ่ือใหเ้กิดความรู้สึกประทบัใจ  

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาความพึงพอใจของตวัแทนประกนัในดา้น ผลตอบแทนท่ีตวัแทนพึงจะได ้เช่น ค่าคอมมิชชัน่ การน า

ผลการเพ่ือด ารงต าแหน่ง 

2.ควรศึกษา เร่ืองความสะดวกในการใชบ้ริการ ช่องทางอ่ืนๆ เช่น อีเมล ์ 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามการประเมินคุณภาพการบริการ 
ของธนาคารออมสินสาขาจตุจกัร 

The Classifications of Customer Evaluation on Service Quality of 
Government Savings Bank, Chatuchak branch 

พสิิษฐ์ มานัส1 และ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์2 
Phisit Manas and Dr.Jaratchwahn Jantarat 

บทคดัย่อ 
 

               การศึกษาเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มของลูกคา้ตามการประเมินคุณภาพการบริการ
ของธนาคารออมสินสาขาจตุจกัร เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง ลูกคา้ของธนาคาร
ออมสินสาขาจตุจกัรจ านวน 200 ราย การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ย  ค่าความถ่ี ร้อย
ละ และค่าเฉล่ีย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัท และมีรายได้ 20,000 - 30,000 บาท ประเภทบริการทีมาใช้
บริการส่วนใหญ่ คือ เงินฝากเผือเรียก / เงินฝากประจ า โดยมีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการธนาคารออมสินสาขา
จตุจกัร คือ ใชบ้ริการเพ่ือการออมเงินและใช้บริการหนา้เคาเตอร์เป็นช่องทางในการบริการเป็นส่วนใหญ่ ใช้
บริการวนัวนัจนัทร์ - ศุกร์ และมีช่วงเวลาการใชบ้ริการ 17.31 - 19.30 น ในวนัเสาร์ - อาทิตย.์ 
ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม, ลกูค้า, การประเมิน,  คุณภาพบริการ, การบริการ 

Abstract 
              This study aimed at studying classifications of customer evaluation on service quality of Government 
Savings Bank, Chatuchak branch. Using questionnaires distributed to 200 samples, who were the customers of 
the Government Savings Bank, Chatuchak branch. Data analysis was conducted by the use of descriptive 
statistics, consisting of frequency, percentage and mean. Research findings presented that most respondents 
were single female, aged between 31-40 years old, with bachelor degree. They are mostly employees and 
earned income of  20,000 - 30,000 baht. They usually took Deposit services from the bank. The purpose of the 
service is to use the service to saving money , especially on Monday - Friday, and on Saturday - Sunday at 
17.31 - 19.30 hrs.  
Keywords: classifications, customer, evaluation, service quality, service 
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1. บทน า 
 
 ปัจจุบนัในตลาดนัดสวนจตุจกัรมีธนาคารอยู่ 6 ราย ไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารทหารไทย ซ่ึงอยูใ่นบริเวณท่ีใกลเ้คียงกนัท าใหเ้กิด
ปัญหาการแข่งขนัระวา่งธนาคาร ไม่เพียงแต่ท่ีธนาคารออมสินสาขาจตุจกัรท่ีจะตอ้งแข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ
แลว้ ยงัตอ้งแข่งกบัธนาคารออมสินดว้ยกนัเอง  ท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียงกนัดว้ยซ่ึงการใชบ้ริการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม
ของธนาคารออมสินสาขาจตุจกัรนั้นก็ให้ความส าคญัในการใช้บริการท่ีแตกต่างกันไป จากปัญหาในด้านการ
ให้บริการทางธนาคารยงัไดพ้บขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการบริการในสายตาของลูกคา้
ยงัคงอยู่ในระดบัไม่สูงมากเพียงพอ ทั้งๆ ท่ีธนาคารเองก็เช่ือว่าไดพ้ยายามอย่างเต็มท่ีในทุกวิถีทางท่ีจะท าใหลู้กคา้
รับรู้ถึงคุณภาพการบริการ และเกิดความพึงพอใจ สาเหตุหน่ึงมกัไม่ไดเ้กิดจากการท่ีธนาคารมีความบกพร่องในการ
ใหบ้ริการ แต่เกิดจากธนาคารไม่ทราบวา่ ปัจจยัใดท่ีก่อใหเ้กิดการรับรู้คุณภาพบริการ การท่ีผูใ้ชบ้ริการจะตดัสินใจ
เลือกใช้บริการของธนาคารใดนั้นมีหลายองค์ประกอบดว้ยกนั รวมถึงคุณภาพการให้บริการของพนักงานแต่ละ
ธนาคาร น ามาซ่ึงการแข่งขนัของธนาคารต่างๆ เพ่ือดึงดูดผูใ้ชบ้ริการใหม้าใชบ้ริการมากท่ีสุด  

จึงเป็นท่ีมาของความสนใจของผูวิ้จยัท่ีจะศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี เพ่ือให้ทราบถึงการจดักลุ่มของลูกคา้ตามระดบั

คุณภาพการให้บริการ ธนาคารออมสินสาขาจตุจกัรว่าอยู่ในระดบัใด เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ

การให้บริการ เพราะคุณภาพการบริการเป็นเร่ืองส าคญัอย่างหน่ึงในการแข่งขนัส าหรับธุรกิจธนาคาร เพ่ือจูงใจ

ผูใ้ชบ้ริการรายใหม่และสามารถรักษาผูใ้ชบ้ริการเดิมไว ้รวมทั้งกระตุน้ใหก้ลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
  Parasuraman & Berry ไดก้ล่าวเก่ียวกบัคุณภาพการบริการวา่คุณภาพข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีเกิด
จากการเปรียบเทียบระหว่าง ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการกบัส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บจริง โดยการบิการท่ีมีคุณภาพ
นั้นมาจากผูใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการตามท่ีคาดหวงัไว ้(A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, Leonard L. Berry,  1985 
)  ในปี ค.ศ. 1988 - 1990 Parasuraman & Berry ไดป้รับปรุงปัจจยัในการประเมิน โดยการตดัปัจจยับางส่วนเพ่ือลด
ความซ ้ าซอ้น และรายละเอียดมากเกินไป สร้างเป็นเกณฑใ์นการประเมินเพียง 5 ประการ เป็นการประเมินคุณภาพ
ของการบริการท่ีเรียกวา่ SERVQUAL (Service Quality)  

1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับสัญญาท่ีให้ไวก้ับ
ผูรั้บบริการ บริการท่ีใหทุ้กคร้ังจะตอ้งมีความถกูตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความ
สม ่าเสมอน้ีจะท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่บริการท่ีไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้ 

2. การเขา้ใจ รู้จกั รับรู้ ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเขา้ใจถึง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน รวมถึงการแกปั้ญหา  
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3. การตอบสนองต่อความตอ้งการ (Responsiveness) หมายถึง หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะ
ใหบ้ริการ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการ
ไดง่้าย และไดรั้บความสะดวกจากการใชบ้ริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว  

4. การให้ความเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิด
ข้ึนกบัผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและให้
ความมัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด  

5. ความเป็นรูปธรรมของบริการ(Tangible) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นสัญลกัษณ์หรือ
ปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อนัไดแ้ก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสารและสญัลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกว่าไดรั้บการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจ
จากผูใ้ห้บริการ บริการท่ีถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผูรั้บบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้นๆ ไดช้ดัเจน
ข้ึน 

(Philip Kotler, 2003)  ส่วนแบ่งการตลาด (STP Marketing) เป็นการแบ่งส่วนของตลาดออกเป็น
ส่วนย่อยๆ (Segmentation) จากนั้นก็ก าหนดตลาดเป้าหมายท่ีตอ้งการเลือก (Target Market) เม่ือเลือกตลาดท่ี
ตอ้งการไดแ้ลว้ ต่อไปก็เป็นการวางต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ในตลาด (Positioning) โดยมีเป้าหมายเพ่ือคน้หา
ลูกคา้ เพ่ือผลกัดนัไปสู่การมีส่วนร่วม และไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีตลอดจนกลายเป็นลูกคา้ในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 
หรืออีกนัยหน่ึง เพ่ือท าให้เข้าใจง่ายข้ึน STP Marketing  หมายถึง การจัดผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั เพ่ือสนองความตอ้งการของตลาดท่ีมีลกัษณะและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ  การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) การเลือกตลาดเป้าหมาย (Market 
Targeting) และ การก าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑ/์กิจกรรมขององคก์ร (Market Positioning)  

(Schiffman and Kanuk, 2000) พฤติกรรมผู ้บ ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึง
ผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์ และการบริการ และแนวคิดต่างๆ  
ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถสนองความตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ทั้งเงิน เวลา และก าลงัเพ่ือบริโภคสินคา้และบริการต่างๆ  

นางยุพาภรณ์ พีรภูติ (2551)ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาใน
สังกดัเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญัต่อปัจจยัคุณภาพทุกดา้นในระดบั
มาก แต่ยงัพบปัญหาในการให้บริการทุกดา้นของธนาคารในระดบัปานกลาง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าธนาคารยงัมี
ปัญหาในการให้บริการอยู่ในหลายๆเร่ืองท่ีตอ้งแกไ้ขปรับปรุง โดยเฉพาะในเร่ืองของบุคลากรผูใ้ห้บริการ 
ดงันั้น ธนาคารควรจดัให้มีการเรียนรู้ในธนาคาร และส่งพนกังานเขา้อบรมเพ่ิมความรู้พร้อมกบัสร้างจิตส านึก
ในการใหบ้ริการ เพ่ือแข่งขนักบัคู่แข่งขนัอ่ืนๆ 
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เสรี วงศท์วีลาภ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั (มหาชน) สาขาย่อยคลองครุ จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
บริการของธนาคารโดยรวมในระดบัมาก ซ่ึงในแทบทุกดา้นจะมีความพึงพอใจระดบัมากคืออยู่มีค่าเฉล่ียอยู่
ในช่วง 3.50-4.49 โดยพึงพอใจในดา้นความน่าเช่ือถือเป็นล าดบัแรก รองลงมาดา้นความมีอธัยาศยัไมตรีหรือ
ความสุภาพ หรือความเป็นมิตร ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ความเช่ือมัน่
วางใจได ้ดา้นสมรรถภาพในการใหบ้ริการ ดา้นความปลอดภยั ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัรับบริการ ปัญหาท่ีพบคือ ดว้ยธนาคารมีการโยกยา้ยพนักงานและการ
เล่ือนต าแหน่งทาให้มีความไม่ต่อเน่ืองในการสร้างความคุน้เคยของลูกคา้ ส่งผลให้การบริการลูกคา้ขาดความ
ต่อเน่ืองได ้

กรอบแนวความคดิ 

กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูใ้ชบ้ริการ

ธนาคารออมสิน

สาขาจตุจกัร
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ประชากรท่ีจะศึกษา  

 

ประชากรกลุ่มยอ่ย 

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 

คุณภาพการบริการ (ระดบัคุณภาพ) 

1. ความน่าเช่ือถือ 

2. การเขา้ใจ รู้จกั รับรู้ ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

3. การตอบสนองต่อความตอ้งการ 

4. การใหค้วามเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการ 

5. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 

กลุ่ม1 กลุ่ม2 

กลุ่ม3 ..... 
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3. วธิีการศึกษา 

 ผูวิ้จัยเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบบโควต้า (Quota Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจาก

ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาจตุจกัร จากจ านวน 34,668ราย เป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้เงินฝากร้อยละ 48.02 

หรือประมาณ 16,648ราย  เลือกสุ่มตวัอย่างจ านวน 100ราย กลุ่มลกูคา้ประกนัชีวิตร้อยละ 19.76 หรือประมาณ 6,850

ราย เลือกสุ่มตวัอย่าง 40ราย และกลุ่มลูกคา้สินเช่ือร้อยละ 33.22 หรือประมาณ 11,170ราย เลือกสุ่มตวัอย่างจ านวน 

60ราย โดยประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการจ าแนกในงานวิจยัน้ีเป็นลูกคา้ของธนาคารออมสินสาขาจตุจกัร จ านวน 

200 คน มีการก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยตางรางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan ,1970) ใชวิ้ธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรแบบแยกกลุ่ม (Cluster Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล

ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ 

โดยใช้ ท ฤษ ฎี ของ (A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, Leonard L. Berry, 1985 )  อัน ป ระกอบ ไปด้ วย

องคป์ระกอบ 5 ดา้นของคุณภาพบริการ ไดแ้ก่ 1. ความน่าเช่ือ ถือ (Reliability) 2. การเขา้ใจ รู้จกั รับรู้ ความตอ้งการ

ของผู ้ใช้บริการ (Empathy) 3. การตอบสนองต่อความต้องการ (Responsiveness) 4. การให้ความเช่ือมัน  ของ

ผูใ้ชบ้ริการ (Assurance) 5. ความเป็นรูปธรรมของบริการ(Tangible)  

4. ผลการศึกษา และอภิปราย 
 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม  

 กลุ่ม 1 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 26 คน มีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40ปี จ านวน 13 คน 
มีสถานภาพโสด 19 คน ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั จ านวน 13 มีรายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บาท 
จ านวน 13 คน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 20 คน ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการประเภทเงินฝากเผื่อเรียก / 
เงินฝากประจ า จ านวน 15 คน ใชบ้ริการในช่วงวนัจนัทร์ - ศุกร์ จ านวน 19 คน เวลาในการใชบ้ริการ 08.30น. - 
11.00น. จ านวน 9 คน วตัถุประสงค์ในการใช้บริการในการออมเงิน จ านวน 25 คน และช่องทางในการใช้
บริการผา่นหนา้เคาเตอร์ธนาคาร จ านวน 31 คน 

 กลุ่ม 2 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 51 คน มีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40ปี จ านวน 29 คน 
มีสถานภาพโสด 38 คน ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั จ านวน 31 มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
จ านวน 24 คน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 64 คน ส่วนใหญ่ใชบ้ริการประเภทเงินฝากเผื่อเรียก / เงิน
ฝากประจ า จ านวน 30 คน ใช้บริการในช่วงวนัเสาร์ - อาทิตย ์จ านวน 45 คน เวลาในการใชบ้ริการ 17.31น. - 
19.30น. จ านวน 31 คน วตัถุประสงค์ในการใช้บริการในการออมเงิน จ านวน 43 คน  และช่องทางในการใช้
บริการผา่นหนา้เคาเตอร์ธนาคาร จ านวน 55 คน 
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 กลุ่ม 3 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 45 คน มีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40ปี จ านวน 32 คน 
มีสถานภาพโสด 51 คน ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทั จ านวน 35 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 
20,000 บาท จ านวน 25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 64 คน คนส่วนใหญ่ใชบ้ริการประเภทเงินฝากเผื่อ
เรียก / เงินฝากประจ า จ านวน 38 คน ใช้บริการในช่วงวนัจนัทร์ - ศุกร์ จ านวน 48 คน เวลาในการใช้บริการ 
17.31น. - 19.30น. จ านวน 25 คนวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการในการออมเงิน จ านวน 64 คน และช่องทางใน
การใชบ้ริการผา่นหนา้เคาเตอร์ธนาคาร จ านวน 72 คน 

    ผลการประเมินคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจตุจกัร มีค่าเฉล่ียคุณภาพการบริการอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.033 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การรู้จกั รับรู้ ความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการมีคุณภาพการบริการท่ีสูงสุด โดยอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.210 รองลงมาคือ การให้ความ
เช่ือมัน่ของผูใ้ช้บริการอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียอยู่เท่ากบั 4.150 และความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.085 และ การตอบสนองต่อความต้องการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.003   โดยความเป็น
รูปธรรมของบริการอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.721 ตามล าดบั 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 

จากการประเมินคุณภาพของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาจตุจกัรมีระดบั ความพึงพอใจของคนทั้ง 3 
กลุ่ม อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากผูใ้ช้บริการให้ความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการของธนาคารกับเร่ือง การท่ี
พนกังานด าเนินธุรกรรมได้ถูกตอ้ง มีความรับผิดชอบต่องานต่างๆ และแสดงออกถึงความซ่ือสัตยข์องพนกังาน 
เป็นส่ิงส าคญัดา้นความน่าเช่ือถือในล าดบัแรกของคุณภาพบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสรี วงศ์ทวีลาภ 
(2552) ท่ีระบุวา่ ลกูคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ โดยมีความพึงพอใจในด่านความน่าเช่ือถือเป็นล าดบัแรก  

ดา้นการเขา้ใจ รู้จกั รับรู้ ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัดา้นความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการกบัเร่ืองการเขา้ใจ รู้จกั รับรู้ ความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ จากผลการประเมินคุณภาพทั้ง 3 กลุ่ม ในกลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2  มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลางถึงมาก และกลุ่มท่ี 3 อยู่ในระดบัท่ีดี เน่ืองจากธนาคารออมสินสาขาจตุจกัรมีความคุน้เคยและเป็นกนัเองกบั
ผูใ้ชบ้ริการ จึงสามารถรับรู้ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดไ้ม่ยากประกอบกบัการท่ีพนกังานมีการรับฟังความ
คิดเห็นเพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บประโยชนแ์ละไดมี้การปรับใชใ้นการบริการอยา่งต่อเน่ือง  

ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ 

ในดา้นของการตอบสนองต่อความตอ้งการนั้น ผลการประเมินจากผูใ้ชบ้ริการมีความแตกต่างกนัซ่ึงในกลุ่มท่ี 3 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก แต่กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 นั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลางถึงระดบัมาก 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 เร่ิมมีทศันคติท่ีดีต่อธนาคารออมสินสาขาจตุจกัรในดา้น
การตอบสนองต่อความตอ้งการ เพราะผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ยงัคงติดภาพลกัษณ์เดิมๆของธนาคารท่ีเป็นระบบ
ราชการแบบยุคเก่า คือพนกังานใหบ้ริการไดไ้ม่ทนัใจลูกคา้ แต่เม่ือมาใชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาจตุจกัรท า
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ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดของ 
Parasuraman & Berry คือ เม่ือความพึงพอใจในการใช้บริการจริงมากกว่าหรือเท่ากบัความพึงพอใจจากความ
คาดหวงัในการใชบ้ริการ  จะส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการพึงพอใจในบริการ 

ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการ 

การใหค้วามเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของคนทั้ง 3 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่ม 1 ส่วนใหญ่
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากการท างานท่ีเป็นรอบการ
ท างาน ในบางคร้ังเกิดการขาดความต่อเน่ืองของการท างานในแต่ละรอบจึงท าใหผู้ใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใหผ้ลการ
ประเมินคุณภาพในดา้นน้ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนในกลุ่มท่ี 2 และ 3 ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสรี วงศท์วีลาภ (2552) ไดศึ้กษาเรืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ
คุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขายอ่ยคลองครุ จงัหวดัสมุทรสาคร ในส่วนท่ีพบ
ปัญหาในดา้นของดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัรับบริการ ปัญหาท่ีพบคือ ดว้ยธนาคารมีการ
โยกยา้ยพนกังานและการเลือนต าแหน่งทาใหมี้ความไม่ต่อเนืองในการสร้างความคุน้เคยของลกูคา้ส่งผลใหก้าร
บริการลกูคา้ขาดความต่อเนืองได ้

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

คุณภาพบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการมีผลต่อความพึงพอใจของทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 มีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง กลุ่มท่ี 2 มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางแต่เม่ือดูรายละเอียดปลีกย่อยแลว้จะพบว่า ใน
กลุ่มท่ี 2 จะให้ผลการประเมินดา้นเร่ืองของอุปกรณ์เคร่ืองใช้อยู่ในระดบัท่ีนอ้ยจนถึงระดบัปานกลางซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าอุปกรณ์ของธนาคารไม่สามารถรองรับต่อความต้องการของผู ้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจได้ จะ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางนงเยาว ์เป่ียมธนสมบติั (2555) ไดศึ้กษาเรือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการ
บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ส่วนกลุ่มท่ี 3 มีความพึงพอใจในระดบัมากในทุกดา้น  
 

5. สรุปผล 
 

คุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจตุจกัร 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 

จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างไดป้ระเมินคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจตุจกัร มากท่ีสุดคือ
พนกังานแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์ สุจริต ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.165 และนอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานด าเนินธุรกรรมของ
ท่าน ไดถ้กูตอ้ง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.040 
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ดา้นการเขา้ใจ รู้จกั รับรู้ ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างไดป้ระเมินคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจตุจกัร มากท่ีสุดคือ 
พนกังานเอาใจใส่ในปัญหาของลกูคา้อยา่งจริงจงั ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.135 และนอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานใหข้อ้มูลบริการ
ท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ 4.07 
 

ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ 

จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างไดป้ระเมินคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจตุจกัร มากท่ีสุดคือ 

พนกังานมีความพร้อมในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริการ และ พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที รวดเร็ว

ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.040 และนอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานใหบ้ริการลกูคา้ดว้ยความรวดเร็ว ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

3.880 
 

ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการ 

จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างไดป้ระเมินคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจตุจกัร มากท่ีสุดคือ 

พนกังานสามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปเปิดเผย และ ธนาคารสร้างความเช่ือมัน่แก่

ลกูคา้วา่จะไดรั้บประโยชนสู์งสุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.205 และนอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานใหก้ารบริการดว้ยความเป็นมิตร 

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.100 
 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างไดป้ระเมินคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจตุจกัร มากท่ีสุด

คือ ภายในพ้ืนท่ีธนาคารมีความปลอดภยั ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.285 และนอ้ยท่ีสุดคือ อุปกรณ์เคร่ืองใชบ้ริการท่ีพร้อม

ใหบ้ริการเสมอ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.150 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. ดา้นความน่าเช่ือถือ จากผลการประเมินคุณภาพบริการในดา้นความน่าเช่ือถือ พบวา่ ในเร่ืองพนกังานมี
การด าเนินธุรกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้ง และพนกังานใหบ้ริการลกูคา้ดว้ยความโปร่งใสจริงใจมีความซ่ือสัตย ์ดงันั้น
ทางธนาคารควรยกระดบัมาตรฐานและมีการปรับกลยุทธ์โดยการแจง้ข่าวสารใหม่ๆใหพ้นกังานทราบอยู่เสมอ
โดยเฉพาะข่าวสารเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนบริการต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอ ส าหรับการ
แกปั้ญหาต่างๆให้กบัผูใ้ชบ้ริการพนกังานตอ้งสามารถแนะน าขอ้มูลให้กบัลูกคา้ไดถู้กตอ้ง โดยการอธิบายให้
กระจ่างและชัดเจน เขา้ใจง่ายเพ่ือให้ลูกคา้เช่ือถือ ดงันั้น ควรมีการทดสอบการทางานของพนักงานในขณะ
ปฏิบติังาน On the job training ดว้ย อีกทั้งยงัตอ้งให้พนกังานตระหนกัถึงการมีจิตใจบริการเพ่ือความพึงพอใจ
ต่อผูใ้ชบ้ริการ  
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2.ดา้นการเขา้ใจ รู้จกั รับรู้ ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อการ รู้จกั รับรู้ 
ความตอ้งการในระดบัท่ีดี เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานท่ีดีน้ีไวด้งันั้นพนกังานควรใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการทุกคน
อย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบติัให้แก่คนใดคนหน่ึง ควรสร้างทศันคติในดา้นบวกให้
พนกังานเกิดการบริการดว้ยความเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการใหม้ากยิ่งข้ึน และตอ้งยอมรับ
ฟังความคิดเห็นจากลูกคา้ดว้ยความยินดี ไม่แสดงความไม่พอใจ หรือไม่เถียงลูกคา้ รวมทั้งสามารถส่ือสารกบั
ลกูคา้ใหเ้กิดความเขา้ใจได ้โดยใหมี้การแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์หรือเทคนิคในการบริการในกิจกรรม 
Morning Talk หรือ Evening Talk รวมถึงเทคนิคการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหก้บัพนกังานในสาขาไดรั้บฟัง เพ่ือ
เพ่ิมพนูความรู้ และวิธีการในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัพนกังานใหม้ากข้ึน 

3.ดา้นการตอบสนองต่อความต้องการ พนักงานในสาขาควรเตรียมตัวเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการ
ให้บริการ เช่น ควรให้พนักงานมี Quick Guide ดา้นผลิตภณัฑ์เงินฝาก ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ ผลิตภณัฑ์ต่างๆของ 
ธนาคารเพ่ือให้พนักงานศึกษาและช้ีแจงให้กบัลูกคา้ เพ่ือสร้างการเป็นนักการธนาคารอย่างมืออาชีพ สามารถ
บริหารจดัการการดาเนินงาน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วเพ่ิมข้ึน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูใ้ช้บริการ รวมทั้ง
ผูใ้ชบ้ริการตอ้งไดรั้บบริการอยา่งทัว่ถึงทุกคน และควรใหพ้นกังานระดบัหวัหนา้งานคอยสอดส่องดูแลพนกังาน
ให้บริการตามคิว ไม่มีการแซงคิว และกดเรียกคิวอย่างต่อเน่ืองไม่เก่ียงงานกนัท า เพ่ือไม่ให้เกิดขอ้ร้องเรียน 
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

4. ดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้ควรฝึกอบรมพนกังานในดา้นผลิตภณัฑท่ี์ใหบ้ริการของธนาคารใหมี้ความรู้ 
ทกัษะ และความช านาญในงาน เพ่ือให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ และสามารถแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้สร้างความมัน่ใจในการใหบ้ริการของพนกังาน ส่งผลใหล้กูคา้เกิดความมัน่ใจตามไปดว้ย 

5.ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ทางธนาคารควรเพ่ิมอุปกรณ์และเคร่ืองมืออ านวยความสะดวก
ให้มีความทนัสมยั พร้อมใชง้านอยู่เสมอ ส่วนช่องบริการอาจตอ้งปรับเปล่ียนการให้บริการให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ เพ่ิมช่องด่วนให้ลูกคา้ท่ีท ารายการโดยใชเ้วลาในการให้บริการไม่มาก เช่น รับ
ฝาก-ถอน จานวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท เป็นช่องพิเศษ และจดัใหมี้พนกังานตอ้นรับคอยแนะน าการใชบ้ริการ
หนา้เคานเ์ตอร์  

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี อาจจะมีขอบเขตในการศึกษาท่ีจ ากดัในหลาย ๆ ดา้น ดงันั้นถา้หากมีโอกาส
หรือมีผูส้นใจศึกษาวิจยัในลกัษณะน้ี ผูวิ้จยัมีขอ้แนะน าเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 1. ควรมีการศึกษาวิจยั ปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ ทั้งปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพใน
การให้บริการ เพราะว่ามีปัจจยัหลายอย่างท่ีเป็นตวัก าหนดคุณภาพในการให้บริการ เช่น ความรอบรู้ในงาน  
อุปกรณ์ส านกังาน เทคโนโลยี เป็นตน้ 
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 2. การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการใหบ้ริการลกูคา้โดยภาพรวม จึงควรมีการศึกษาดา้นอ่ืน ๆ ในเชิงลึก
ลงไปอีก เช่น ดา้นผลิตภณัฑ์ และควรมีการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการแต่ละประเภทอย่างเป็นสัดส่วน
และอาจเพ่ิมการสมัภาษณ์ลกูคา้มาประกอบดว้ยเพ่ือใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีแทจ้ริงและหลากหลายมากยิ่งข้ึน เพ่ือจะได้
ทราบขอ้มลูและความตอ้งการของบริการแต่ละประเภทท่ีชดัเจนเพ่ิมข้ึน 

 3. ควรศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารออมสินมากกว่าหน่ึงสาขาเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล
ท่ีแทจ้ริงในภาพรวมของการใหบ้ริการของธนาคารออมสินมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                       1886  
 

บรรณานุกรม 
 
 ยพุาภรณ์ พีรภูติ. 2551. การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตบางแค   
 กรุงเทพมหานคร การคน้ควา้แบบอิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
เสรี วงศท์วลีาภ.2552. ได้ศึกษาเร่ืองความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั  (มหาชน) สาขาย่อยคลองครุ จงัหวดัสมุทรสาคร การคน้ควา้แบบอิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
 
A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, Leonard L. Berry, "A Conceptual Model of  Service Quality 

and Its Implications for Future Research", The Journal of  Marketing, 1985, p.42 

Kotler, Philip. (1997). Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and Control. P.172. 

9th ed. New Jersey : A Simon & Schuster Company. 

Kotler, P. (2003) Marketing Management, 11th European edition, Prentice Hall. 

Schiffman, Leon G. and Kanuk, Leslie Lazer.(2000). Consumer Behavior. 7th ed. 

 New Jersey : Prantice-Hall,Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                       1887  
 

จ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ที่ซ้ือมะนาวไปใช้ในธุรกจิร้านอาหารและกลุ่มผู้
ที่ซ้ือมะนาวไปใช้ในธุรกจิร้านเคร่ืองดืม่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจยัด้าน

พฤตกิรรมในการเลอืกซ้ือมะนาว กรณศึีกษา : สวนมะนาวชยาธร 
Exploring the difference between consumers who purchase lime to use in 

restaurant business and those who purchase to use in beverage business by 
using 5W 1H method, Case study : Chayathorn lime plantation 

ธนชัย ช านาญคิด1 และ ดร. พนัธิตรา ปัทมานนท์2 
Tanachai Chumnankid and Dr. Pantitra Putamanonda 

 

บทคดัย่อ 
ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัของพฤติกรรมในการเลือกซ้ือมะนาวของผูท่ี้ซ้ือ

มะนาวไปประกอบธุรกิจร้านอาหารและผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปประกอบธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืม แลว้จ าแนกความแตกต่าง
ของพฤติกรรมโดยใช ้ 5W1H  จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัในปัจจยัเร่ือง การเลือกซ้ือมะนาวท่ีมีเปลือกบาง การซ้ือมะนาวตามตารางท่ีร้านก าหนดไว ้
ความตอ้งการมะนาวพนัธ์ุไข่ การเลือกมะนาวท่ีมีผิวสวย การมีร้านคา้ซุปเปอร์มาเก็ตเป็นช่องทางหลกัในการซ้ือ
มะนาว และพบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีความตอ้งการใชม้ะนาวท่ีเหมือนกนัสูงสุดคือ เลือกใชม้ะนาวท่ีท า
ใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจในรสชาติ 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมในการเลือกซ้ือมะนาว, ความแตกต่าง 

Abstract 
The purpose of this research is to find out about the different purchasing behaviour between those 

who purchase lime for use in restaurant business and those who purchase for use in beverage business by 
measuring their purchasing behaviour using 5W1H method. The result of this research showed that two 
samples are different by their demand for the lime with thin skin, purchase lime according to a preset 
schedule, demand for Kai specie, smooth skin, and purchase through supermarket. This research also found 
that both of them concerns about their customer's satisfaction.  
Keywords: Lime purchasing behavior, Difference 
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1. บทน า 

สวนมะนาวชยาธร ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี มีเน้ือท่ีประมาณ 35 ไร่ ในปัจจุบนัเร่ิมปลูก

มะนาวทั้งในฤดูและนอกฤดู เพ่ือตอบสนองกบัราคามะนาวท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนในแต่ละปี  สวนมะนาวชยาธรจะ

ผลิตมะนาวนอกฤดูโดยใชวิ้ธีการปลูกมะนาวลงในบ่อวงซีเมนต์ ซ่ึงเป็นวิธีการปลูกมะนาวท่ีใชต้น้ทุนสูงเพ่ือ

บงัคบัให้ตน้มะนาวออกผลในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมะนาวจะมีราคาแพง

ท่ีสุดในรอบปี มีสาเหตุมาจากหลายปัจจยั เช่น ปัญหาภยัแลง้ ปัญหาอุทกภยั ปัญหาดา้นโรคระบาด แมลงศตัรูพืช 

ปัญหาเร่ืองมะนาวไม่ออกผล ส่งผลให้จ านวนผูผ้ลิตมะนาวลดลง ส่วนช่วงเวลาในฤดูตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ถึงพฤษจิกายนจะใช้มะนาวท่ีปลูกโดยวิธีปกติซ่ึงจะใช้ตน้ทุนท่ีน้อยกว่า ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัราคามะนาวมี
แนวโนม้สูงข้ึนในช่วงหนา้แลง้ของทุกๆปี (ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ,์ 2548: 27) 

เพ่ือช่วยในการตดัสินใจขยายการลงทุนปลูกมะนาวเพ่ิมผูวิ้จยัมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั

พฤติกรรมการซ้ือของผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใชใ้นธุรกิจร้านอาหารท่ีมีรายไดห้ลกัมาจากการขายอาหารท่ีเป็นอาหาร

จานหลกั เช่น อาหารคาว กบัขา้ว ก๋วยเต๋ียว และผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใชใ้นธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืม ซ่ึงมีรายไดห้ลกัมา

จากการขายเคร่ืองด่ืมจ าพวก น ้ าผลไม ้น ้ าป่ัน คอกเทลต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะไดท้ราบว่าจะตอ้งปรับปรุงพฒันา

ขั้นตอนในการจ าหน่ายอยา่งไรหรือควรจะเพ่ิมเติมสายพนัธ์ุมะนาวใดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูท่ี้ซ้ือมะนาว

ไปใชใ้นธุรกิจร้านอาหารและผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใชใ้นธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด และขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม

การซ้ือของผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใชใ้นธุรกิจร้านอาหารและผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใชใ้นธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืมจะช่วยใหก้าร

ลงทุนปลูกมะนาวในพ้ืนท่ีท่ีเหลืออยู่ต่อๆไปท าไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้และส่งผลให้พ้ืนท่ีเพาะปลูก
และเงินลงทุนไปอยา่งเกิดประโยชนสู์งสุด 

การศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาวา่กลุ่มเป้าหมายนั้นมีวิธีการและขั้นตอนอยา่งไรในการเลือกซ้ือมะนาว โดยได้

ท าการแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัการขายอาหาร และ กลุ่มท่ีท าธุรกิจ

เก่ียวกบัการขายเคร่ืองด่ืม โดยจะจ าแนกความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม

เพ่ือน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูและแนวทางในการตดัสินใจในการเลือกสายพนัธ์ุมะนาวและปรับปรุงวิธีการจ าหน่าย

มะนาวต่อไป 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะนาวของผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใชใ้นธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

2. เพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะนาวท่ีสามารถใชใ้นการจ าแนกกลุ่มผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใช้

ในธุรกิจร้านอาหาร กบักลุ่ม ผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใชใ้นธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืม 
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ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ 

1. เพ่ือน าไปวางแผนการคดัเลือกสายพนัธ์ุมะนาวท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใชใ้น
ธุรกิจร้านอาหารและผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใชใ้นธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืม 

2. เพ่ือน าไปปรับปรุงและพฒันาวิธีการจ าหน่ายมะนาวของสวนมะนาวชยาธรใหเ้หมาะสม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาความแตกต่างระหวา่งกลุ่มผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปประกอบธุรกิจร้านอาหารและผูท่ี้ซ้ือมะนาวไป

ประกอบธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืมโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมในการเลือกซ้ือมะนาว ไดศึ้กษาแนวคิด และทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมของผู้ซื้อภาคธุรกจิ (Business buyer behavior) 

ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูซ้ื้อภาคธุรกิจ (Business buyer behavior) หมายถึง พฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ขององค์กรท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการมาเพ่ือใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการ เพ่ือน ามาขายต่อ เพ่ือใหเ้ช่าต่อ หรือ

เพ่ือเป็นวตัถุดิบให้ผูอ่ื้นต่อไป รวมถึงพฤติกรรมของบริษทัผูค้ ้าปลีกและผูค้า้ส่ง เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือ

บริการ แลว้น าไปจ าหน่ายหรือเช่าต่อเพ่ือท าก าไรใหก้บับริษทั กระบวนการซ้ือภาคธุรกิจนั้น ผูซ้ื้อภาคธุรกิจเป็น

ผูก้  าหนดผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชใ้นองคก์รของตน จากนั้นองคก์รจะท าการคน้หา ประเมินผล 

และเลือกผูจ้  าหน่ายปัจจยัของการผลิต นกัการตลาดแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ (Business-to-Business: B2B) จะตอ้งท า

ความเขา้ใจตลาดธุรกิจ รวมไปถึงพฤติกรรมของผูซ้ื้อภาคธุรกิจ ดงันั้น พวกเขาตอ้งสร้างความสัมพนัธ์เพ่ือ

ก่อใหเ้กิดก าไรกบัลูกคา้ภาคธุรกิจโดยการสร้างคุณค่าของลูกคา้ท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง (คอตเลอร์ และ อาร์มสตรอง, 
2552 : 78) 

2.2 การวเิคราะห์พฤตกิรรมของผู้บริโภค ( Analyzing consumer behavior ) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ( Analyzing consumer behavior ) เป็นการคน้ควา้วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการใชข้องผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการรวมไปถึงพฤติกรรมการ

ซ้ือและพฤติกรรมการใช้ของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถน ากลยุทธ์การตลาด ( 

Marketing strategies ) ท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม 

ซ่ึงค าถามท่ีใชใ้นการคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 5W1H มีดงัต่อไปน้ี  

1. ผูบ้ริโภคคือใคร (WHO) ใครเป็นผูซ้ื้อสินคา้เหล่านั้น ใครเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ ใครเป็นผูใ้ชสิ้นคา้ 

2. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (WHAT) อะไรคือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออยา่งแทจ้ริง 
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3. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไหร (WHEN) ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ในโอกาสใด นกัการตลาดมีความจ าเป็นตอ้งรู้และ

ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัโอกาสในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

4. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (WHERE) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ท่ีไหน แหล่งท่ีซ้ืออาจเป็นร้านคา้ท่ีมีบริเวณใกลก้บั

ผูบ้ริโภค หรือเป็นสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสะดวกในการเขา้ถึงสินคา้ 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือท าไม (WHY) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือสินคา้น้ี หรือ ท าไมผูบ้ริโภคถึงไม่ซ้ือสินคา้น้ี ซ่ึงใน

ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีสาเหตุในการซ้ือท่ีมีความแตกต่างกนั 

6. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (HOW) ขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เป็นอย่างไร ซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก ซ้ือ

สินคา้ในปริมาณนอ้ย ซ้ือสินคา้แค่พอใช ้หรือ นานๆจะซ้ือสินคา้ที (ธิดา เขม็ทองใหญ่, 2543: 18) 
2.3. ประเภทของร้านอาหารและร้านเคร่ืองดืม่ 

ภตัตาคาร หรือ ร้านอาหาร หมายถึง อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใดๆท่ีไม่ใช่ท่ีสาธารณะท่ีจดัไวเ้พ่ือท าการ

ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จแลว้ท าการจ าหน่ายใหก้บัผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคไดท้นัที ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็น

การจ าหน่ายโดยมีบริเวณท่ีจดัไวใ้ห้ส าหรับบริโภคอาหาร ณ สถานท่ีนั้น หรือ มีผูซ้ื้อมีการน าไปบริโภคใน
สถานท่ีอ่ืนกต็าม (พระราชบญัญติัการสาธารณสุข, 2535: 2)  

2.3.1 สวนอาหาร หมายถึง ร้านอาหารท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ ส าหรับพ้ืนท่ีในการรับประทานอาหารส่วน

ใหญ่จะอยู่นอกอาคาร มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ พนักงานมีการแต่งกายสุภาพหรือท่ีเรียกว่า 
“แบบฟอร์ม” 

2.3.2 ร้านเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน หรือ ไอศกรีม หมายถึง ร้านท่ีจ าหน่ายเฉพาะเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน หรือ 
ไอศกรีมเท่านั้น 

2.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ชมภูนุช เผื่อนพิภพ และ ปรัชญา แพมงคล (2553) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “เคร่ืองด่ืมน ้ามะนาวผสมใยอาหาร

แบบพาสเจอร์ไรส์ ( Pasteurized Lime Juice mix Fiber)” โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาสูตรเพ่ือท าผลิตภณัฑใ์หม่

ให้กบัชุมชนและเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรผูซ่ึ้งปลูกมะนาว โดยเฉพาะช่วยเกษตรกรท่ีประสบกบัปัญหา

มะนาวลน้ตลาด โดยในงานวิจยัน้ีไดท้ าการคดัเลือกสายพนัธ์ุมะนาวโดยเลือกใช ้มะนาวไทยท่ีมีคุณสมบติัคือ 

เป็นผลทรงกลม มีรสท่ีเปร้ียวจดั ผิวของมะนาวตอ้งเป็นสีเขียว เปลือกบาง น ้ามาก ไดแ้ก่ มะนาวไข่ และ มะนาว

แป้น ผลการอบรมท าเคร่ืองด่ืมน ้ามะนาวผสมใยอาหารแบบพาสเจอร์ไรส์ โดยกลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยเูนียน 

ท่าขาม สามคัคี อ  าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี โดยใชเ้คร่ืองมือประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผูเ้ขา้อบรมส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 86.7 มีอายุอยู่ในช่วง 41 ถึง 50 ปี หรือ ร้อยละ 13.3 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด  = 4.29 
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จากงานวิจยัเร่ือง”เคร่ืองด่ืมน ้ ามะนาวผสมใยอาหารแบบพาสเจอร์ไรส์ ( Pasteurized Lime Juice mix 

Fiber)” มีประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ีเก่ียวกบัความตอ้งการของผูท่ี้น ามะนาวไปท าเป็นเคร่ืองด่ืมซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบัการศึกษาคร้ังน้ีในส่วนของการคดัเลือกสายพนัธ์ุมะนาว โดยงานวิจยัน้ีไดเ้ลือกใชม้ะนาวไทยท่ีมีลกัษณะเป็น 

ผลทรงกลม มีรสเปร้ียวจดั ผิวของมะนาวตอ้งเป็นสีเขียว เปลือกบาง มีน ้ ามาก ซ่ึงยงัอธิบายเพ่ิมเติมอีกว่าสาย
พนัธ์ุท่ีตอ้งการจะเป็นมะนาวไข่และมะนาวแป้น 

2.5.การเขียนสมการ 

การเขียนสมการเส้นตรง จะสามารถช่วยให้ประเมินความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของแต่ละกลุ่ม 
แลว้วดัระดบันยัส าคญัทางสถิติ และยงัช่วยประเมินความส าคญัของตวัแปรนั้นๆ ซ่ึงเขียนสมการไดด้งัน้ี 

𝑌=𝑉1𝑋1+𝑉2𝑋2+...+𝑉𝑝𝑋𝑝 

Discriminant Score (Y) = -.060*ท่านมีความรู้เก่ียวกับสายพันธ์ุมะนาวเป็นอย่างดี  -.107*ท่านใช้

ค าแนะน าจากผูอ่ื้นในการตดัสินใจเลือกซ้ือมะนาว +.071*มะนาวแป้นเป็นสายพนัธ์ุมะนาวท่ีท่านตดัสินใจเลือก

ซ้ืออยู่เสมอ+.089*มะนาวทะวายเป็นสายพนัธ์ุมะนาวท่ีท่านตดัสินใจเลือกซ้ืออยู่เสมอ+.288*มะนาวไข่เป็นสาย

พนัธ์ุมะนาวท่ีท่านตดัสินใจเลือกซ้ืออยู่เสมอ+.043*มะนาวตาฮิติเป็นสายพนัธ์ุมะนาวท่ีท่านตดัสินใจเลือกซ้ืออยู่

เสมอ+.162*มะนาวเลม่อนเป็นสายพนัธ์ุมะนาวท่ีท่านตดัสินใจเลือกซ้ืออยู่เสมอ -.017*ท่านมกัเลือกซ้ือมะนาว

โดยไม่ค านึงถึงสายพนัธ์ุมะนาว+.304*ท่านเลือกซ้ือมะนาวโดยการคดัมะนาวท่ีมีกล่ินหอม+.211*ท่านเลือกซ้ือ

มะนาวโดยการคดัมะนาวท่ีมีขนาดลูกใหญ่ -.937*ท่านเลือกซ้ือมะนาวโดยการคดัมะนาวท่ีมีเปลือกบาง +.704*

ท่านเลือกซ้ือมะนาวโดยการคดัมะนาวท่ีมีผิวสวยมนัไม่มีโรค+.022*ท่านเลือกซ้ือมะนาวโดยการคดัมะนาวท่ีไม่

มีเมลด็ (มะนาวไร้เมลด็)+ .146*ในช่วงท่ีมะนาวมีราคาแพงท่านเลือกใชม้ะนาวเทียมแทนการใชม้ะนาวสด เช่น 

น ้ามะนาวบรรจุขวดผสมน ้าส้มสายชู ฯลฯ +.040*ในช่วงท่ีมะนาวมีราคาแพงท่านเลือกใชว้ตัถุดิบอ่ืนท่ีใหค้วาม

เปร้ียวแทนการใชม้ะนาวสด เช่น มะม่วงเปร้ียว มะขามฯลฯ -.254*ส่วนมากท่านมกัซ้ือมะนาวตามตารางเวลาท่ี

ร้านไดก้ าหนดไว ้-.058*ท่านมกัพบวา่มะนาวในร้านมกัมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชอ้ยู่เสมอ -.072*ช่องทาง

หลกัในการซ้ือมะนาวของท่านคือท่ีตลาดสด -.210*ช่องทางหลกัในการซ้ือมะนาวของท่านคือท่ีร้านคา้ขายปลีก

ในชุมชน+.266*ช่องทางหลกัในการซ้ือมะนาวของท่านคือท่ีร้านคา้ซุปเปอรมาเก็ต+.108*ช่องทางหลกัในการ

ซ้ือมะนาวของท่านคือท่ีสวนมะนาวโดยตรง -.014*ช่องทางหลกัในการซ้ือมะนาวของท่านคือท่ีรถเร่ขายกบัขา้ว

ท่ีมาจอดบริเวณร้าน -.095*ส่วนมากท่านจะซ้ือมะนาวจากร้านท่ีท่านซ้ือมะนาวอยู่เป็นประจ าเสมอ +.029*ท่าน

ใชม้ะนาวเพ่ือตอ้งการให้สินคา้ในร้านมีคุณภาพตามมาตราฐานของร้าน  -.360*ท่านใชม้ะนาวเพ่ือตอ้งการให้

ลกูคา้เกิดความพึงพอใจในรสชาติ +.137*ท่านใชม้ะนาวเพ่ือตอ้งการใหล้กูคา้มีความปลอดภยัในสุขภาพ +.029*

ส่วนมากท่านซ้ือมะนาวแบบซ้ือส่ง(Wholesale) -.081*ส่วนมากท่านซ้ือมะนาวแบบซ้ือปลีก(Retail) +.409*
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ส่วนมากท่านซ้ือมะนาวดว้ยเงินสด -.083*ส่วนมากท่านซ้ือมะนาวดว้ยสินเช่ือ -.163*ท่านติดต่อร้านขายมะนาว
ใหส่้งมะนาวมาท่ีร้านของท่าน + .218*ท่านเดินทางไปรับมะนาวจากผูจ้  าหน่ายดว้ยตวัเอง -2.740 

 

3. วธิีการศึกษา 

ตวัแปรตน้ท่ีตอ้งการใชใ้นการเปรียบเทียบ(ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างจะศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจะศึกษาในการศึกษาแบ่งเป็นสองกลุ่มดงัน้ี 

3.1.1 กลุ่มผูท่ี้มีส่วนร่วมหรือหนา้ท่ีในการตดัสินใจเลือกซ้ือมะนาวใหก้บัร้านอาหาร มีลกัษณะของร้าน

เป็นแบบสวนอาหาร ซ่ึงมีสินค้าหลกัคืออาหาร รายได้หลักของร้านมาจากการขายอาหาร มีลกัษณะเป็น

ร้านอาหารท่ีมีการออกแบบตกแต่งพอสมควร เนน้บรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกนัเอง พนกังานบริการแบบเป็น

กนัเอง ไม่มีพิธีรีตอง ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีของจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

3.1.2 กลุ่มผูท่ี้มีส่วนร่วมหรือหนา้ท่ีในการตดัสินใจเลือกซ้ือมะนาวใหก้บัร้านเคร่ืองด่ืม มีหนา้ร้านหรือมี

ท่ีตั้งของร้านเคร่ืองด่ืมท่ีแน่นอนซ่ึงมีสินคา้หลกัคือเคร่ืองด่ืม ซ่ึงขายน ้าผลไม ้น ้ าป่ัน คอกเทลต่างๆ อาจมีอาหาร

หรือขายหรือไม่มีก็ได ้รายไดห้ลกัของร้านมาจากการขายเคร่ืองด่ืม มีขนาดประมาณ 1-2 คูหา มีการออกแบบ

ตกแต่งพอสมควร เนน้บรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกนัเอง พนกังานบริการแบบเป็นกนัเอง ไม่มีพิธีรีตอง ตั้งอยู่

ในเขตพ้ืนท่ีของจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

 

พฤติกรรมการซ้ือมะนาว(ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

- Who 

- What 

- When 

- Where 

- Why 

- How 
 

ตวัแปรตาม :  

 ผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใชใ้นธุรกิจ

ร้านอาหาร 

 

ผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใชใ้นธุรกิจร้าน

เคร่ืองด่ืม 
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ส าหรับงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการจ าแนกความแตกต่าง ( Discriminant Analysis ) ใน

การเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม แบ่งเป็นผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใชใ้นธุรกิจร้านอาหารจ านวน 100 ตวัอย่าง และ
ผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใชใ้นธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืมอีก 100 ตวัอยา่ง รวมทั้งส้ิน 200 ตวัอยา่ง  

การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกดว้ยวิธีการ 2 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.2 .1 เลือกก ลุ่มตัวอย่างแบบจัดก ลุ่ม พ้ืน ท่ี  (Area Cluster Sampling) โดยจัดก ลุ่ม พ้ืน ท่ี จังหวัด

กรุงเทพมหานครตามการปฏิบติังานของส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดแ้บ่งเขตของกรุงเทพมหานคร

ออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต ้กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวนัออก กรุงธนเหนือ กรุงธนใต ้
(ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2558) 

3.2.2 แบ่งกลุ่มเขตกรุงเทพในแต่ละกลุ่ม ออกเป็นสามกลุ่มยอ่ยตามความหนาแน่นของประชากร คือ กลุ่ม

ท่ีมีประชากรหนาแน่นมาก กลุ่มท่ีมีประชากรหนาแน่นปานกลาง และกลุ่มท่ีมีประชากรหนาแน่นนอ้ย ไดร้วม 

18 กลุ่ม 

3.2.3 ในแต่ละกลุ่มย่อยจาก 3.2.2 จะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้
วิธีการสุ่มดว้ยการจบัฉลาก ไดต้วัอยา่งทั้งหมด 18 ตวัอยา่ง 

3.2.4 ท าการเก็บตวัอยา่งท่ีไดม้าจากในขั้นตอนท่ี 3.2.3 ดว้ยการใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) โดยจะไปเกบ็บริเวณยา่นชุมชน หรือบริเวณถนนหลกั  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผูศึ้กษาจะน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเกบ็แบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะห์ 

4.1 ขั้นตอนในการวเิคราะห์ 

4.1.1ใชส้ถิติเชิงพรรณาเพ่ือการน าเสนอถึงลกัษณะของขอ้มลูท่ีไดม้าโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย ต าแหน่งในร้าน อายุของร้าน รูปแบบ

การจดทะเบียนของร้าน ค่าใชจ่้าย ความถ่ีในการซ้ือมะนาวต่อเดือน 

4.1.2การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) เพ่ือแสดงผลการประเมินความถกูตอ้งของสมการ
เสน้ตรงท่ีใชแ้บ่งกลุ่มคน 2 กลุ่ม ท่ีมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือมะนาวท่ีต่างกนั 
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4.1.3การวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใชใ้นธุรกิจร้านอาหารกบัผูท่ี้

ซ้ือมะนาวไปใช้ในธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืมโดยทดสอบผ่านการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) 

4.1.4 ค่าสัมประสิทธ์ิในการจ าแนกตวัแปรซ่ึงสถิติหลายอย่างท่ีช่วยในการตดัสินใจไดคื้อค่า Sig. ค่า 
Canonical Correlation และค่า Wilk’s Lambda ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามเชิงปริมาณจ านวน 39 ขอ้ 

4.2 ข้อมูลที่ได้จากการวเิคราะห์แบบสอบถาม 

ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้วหมดจ านวน 200 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็น

เจา้ของกิจการ จ านวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 53 ส่วนใหญ่มีอายุของร้านคา้ต ่ากว่า 3 ปี จ านวน 67 ร้านคา้ คิด

เป็นร้อยละ 33.5 ส่วนใหญ่มีรูปแบบการจดทะเบียนการคา้เป็นแบบเจา้ของคนเดียว จ านวน 115 ร้านคา้ คิดเป็น 

ร้อยละ 57.5 ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือมะนาวในแต่ละคร้ัง 601-900 บาท จ านวน 50 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อย
ละ 25.0 ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือมะนาว 3.4 คร้ังต่อเดือน จ านวน 83 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 41.5 

ขอ้มูลเชิงปริมาณของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ความตอ้งการต่อปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ

มะนาว มีดงัน้ี ท่านใชม้ะนาวเพ่ือตอ้งการให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในรสชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.325) ท่านใชม้ะนาว

เพ่ือตอ้งการให้ลูกคา้มีความปลอดภยัในสุขภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.315 ) ท่านเลือกซ้ือมะนาวโดยการคดัมะนาวท่ีมี

เปลือกบาง (ค่าเฉล่ีย 4.295) ท่านใช้มะนาวเพ่ือต้องการให้สินค้าในร้านมีคุณภาพตามมาตราฐานของร้าน 

(ค่าเฉล่ีย 4.295) ส่วนมากท่านจะซ้ือมะนาวจากร้านท่ีท่านซ้ือมะนาวอยู่เป็นประจ าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.265) 

ช่องทางหลกัในการซ้ือมะนาวของท่านคือท่ีตลาดสด (ค่าเฉล่ีย 4.24) ท่านเลือกซ้ือมะนาวโดยการคดัมะนาวท่ีมี

ขนาดลูกใหญ่ (ค่าเฉล่ีย 4.145) ท่านเดินทางไปรับมะนาวจากผูจ้  าหน่ายดว้ยตวัเอง (ค่าเฉล่ีย 4.11) ท่านเลือกซ้ือ

มะนาวโดยการคดัมะนาวท่ีมีกล่ินหอม (ค่าเฉล่ีย 4.075) มะนาวแป้นเป็นสายพนัธ์ุมะนาวท่ีท่านตดัสินใจเลือกซ้ือ

อยู่เสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.055) ส่วนมากท่านซ้ือมะนาวดว้ยเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.05) ส่วนมากท่านซ้ือมะนาวแบบซ้ือส่ง

(Wholesale) (ค่าเฉล่ีย 3.92) ท่านเลือกซ้ือมะนาวโดยการคดัมะนาวท่ีมีผิวสวยมนัไม่มีโรค (ค่าเฉล่ีย 3.84) 

ความแตกต่างของปัจจยัของพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะนาวพบว่า ผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปประกอบธุรกิจ

ร้านอาหาร มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะนาวท่ีมีเปลือกบาง และซ้ือมะนาวตามตารางท่ีร้านก าหนดไว ้มากกว่า ผู ้

ท่ีซ้ือมะนาวไปประกอบธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืม และผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปประกอบธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืม จะมีความ

ตอ้งการมะนาวพันธ์ุไข่ มะนาวท่ีมีผิวสวย และมีร้านค้าซุปเปอร์มาเก็ตเป็นช่องทางหลกัในการซ้ือมะนาว 

มากกวา่ผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปประกอบธุรกิจร้านอาหาร 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 การศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะนาว  

จากการศึกษาผูวิ้จยัไดพ้บว่ากลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มมีความตอ้งการใชม้ะนาวเพ่ือตอ้งการใหล้กูคา้เกิด

ความพึงพอใจในรสชาติ ให้ลูกค้ามีความปลอดภัยในสุขภาพ และต้องการให้สินค้าในร้านมีคุณภาพตาม

มาตราฐานของร้าน โดยเลือกซ้ือมะนาวดว้ยการคดัมะนาวท่ีมีเปลือกบาง มีขนาดลูกมะนาวท่ีใหญ่ และมีกล่ิน

หอม มีผิวสวยมนัไม่มีโรค ส่วนใหญ่จะเลือกมะนาวพนัธ์ุแป้น ส่วนสถานท่ีเลือกซ้ือมะนาวคือตลาดสด รวมไป

ถึงจะซ้ือมะนาวจากร้านท่ีซ้ืออยูด่ว้ยเป็นประจ าเสมอ โดยจะใชวิ้ธีการไปซ้ือมะนาวจากผูจ้  าหน่ายดว้ยตวัเอง โดย
จะใชเ้งินสดในการซ้ือมะนาว และท าการซ้ือมะนาวในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนมากๆ 

ส่วนท่ี 2 การศึกษาเพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะนาวท่ีสามารถใชใ้นการจ าแนกกลุ่มผู ้
ท่ีซ้ือมะนาวไปใชใ้นธุรกิจร้านอาหาร กบักลุ่ม ผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใชใ้นธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืม  

 จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มสามารถแบ่งแยกความแตกต่างกนัดา้นพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือมะนาวโดยมีปัจจยัดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นอายุของร้านคา้ พบว่า ร้านอาหารจะมีแนวโนม้ท่ีจะมีอายุของร้านคา้ท่ีเปิดมานานกว่าร้านเคร่ืองด่ืม 

ซ่ึงจ านวนของร้านอาหารท่ีเปิดมานานกว่า 10 ปีจะมีเป็นจ านวนมาก ในขณะท่ี ร้านเคร่ืองด่ืมส่วนใหญ่จะเป็น

ร้านท่ีเปิดมาไดไ้ม่นานนกั 

2. ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือมะนาวแต่ละคร้ัง พบวา่ ค่าใชจ่้ายของร้านอาหารในการซ้ือมะนาวแต่ละคร้ังจะมี
ค่าใชจ่้ายท่ีนอ้ยกวา่ร้านเคร่ืองด่ืม 

3. ปัจจยัดา้นความถ่ีในการซ้ือมะนาวต่อเดือน พบว่า ความถ่ีในการซ้ือมะนาวต่อเดือนของร้านอาหารโดยเฉล่ีย
แลว้จะมีความถ่ีในการซ้ือมะนาวท่ีสูงกวา่ร้านเคร่ืองด่ืม 

4. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือพนัธ์ุมะนาว ซ่ึงมะนาวพนัธ์ุไข่ เป็นสายพนัธ์ุท่ีร้านเคร่ืองด่ืมมีความ

ตอ้งการมากกว่าร้านอาหาร เพราะมะนาวพนัธ์ุไข่มีรสชาติไม่เปร้ียวมากนกั แต่มีกล่ินหอมจึงมีความเหมาะสม
ในการน ามาท าเป็นเคร่ืองด่ืม 

5. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะนาวโดยการคดัมะนาวท่ีมีเปลือกบาง ซ่ึงร้านอาหารจะใชว้ิธีการคดั

มะนาวด้วยวิธีน้ีสูงกว่าร้านเคร่ืองด่ืม เพราะมะนาวท่ีมีเปลืองบางจะมีน ้ ามะนาวอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้

เหมาะสมกบัการน าไปใชใ้นการประกอบอาหารจ านวนมากๆ 

6. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือมะนาวโดยดูจากผิวของมะนาว ซ่ึงร้านเคร่ืองด่ืมมีความตอ้งการมะนาว

ท่ีมีเปลือกสวยมากกวา่ร้านอาหาร 
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7. ร้านอาหารมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือมะนาวตามตารางเวลาในการซ้ือมะนาวมากกวา่ร้านเคร่ืองด่ืม 

8. ร้านเคร่ืองด่ืมมีบางส่วนเลือกซ้ือมะนาวในร้านคา้ซุปเปอร์มาเกต็มากกวา่ร้านอาหาร 

 สรุปแลว้ผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปใช้ในธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืมต่างก็ต้องการมะนาวท่ีมี

คุณภาพสูง เพ่ือน าไปใชใ้นธุรกิจของตวัเองดว้ยกนัทั้งนั้น เน่ืองจากต่างก็ตอ้งการให้สินคา้ของตน เป็นท่ีถูกใจ

ของลูกคา้ ซ่ึงปัจจยัท่ีสามารถบอกความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มไดช้ดัเจน คือปัจจยัเร่ือง สายพนัธ์ุมะนาว ความ

สวยของผิวมะนาว และ การคดัมะนาวโดยดูจากความหนาของเปลือก ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการ

น าไปตดัสินใจในการปลูกมะนาวไดด้งัน้ี หากปลกูมะนาวสายพนัธ์ุไข่ หรือ สามารถผลิตมะนาวท่ีมีผิวสวย มนั 

ไม่มีโรค จะเป็นส่ิงท่ีผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมตอ้งการ ในทางกลบักนั หากตอ้งการขายมะนาว

ให้กบัผูท่ี้ซ้ือมะนาวไปประกอบธุรกิจร้านอาหาร มะนาวท่ีมีเปลืองบางจะเป็นตวัเลือกแรกๆท่ีผูท่ี้ซ้ือมะนาวไป
ประกอบธุรกิจร้านอาหารจะเลือกซ้ือ  
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคทอดมัน (สด) ร้านบางใหญ่ ปลาสด ในตลาดสดบางใหญ่ ซิตี ้
อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี โดยใช้ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด (4P’s) 
Consumer Segmentation by using the Marketing Mix Factors (4P’s) on 

(Fresh) Fish Cake Consumption at Bang Yai Pla Sot Shop in Bang Yai City 
Fresh Mart, Bang Yai, Nonthaburi. 

จุฑามณ ีศรีสม1 และ ดร.ลดัดาวลัย์ เลขมาศ2 
Chuthamanie Srisom and Dr.Laddawan Lekmas 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคทอดมนั (สด) ร้านบางใหญ่ ปลาสด ในตลาดบางใหญ่ ซิต้ี อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดั
นนทบุรี โดยใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาด (4P’s) มีวตัถุประสงค์การศึกษา คือ 1. เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัการ
แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคสินค้าทอดมนั (สด) ร้านบางใหญ่ ปลาสด ในตลาดสดบางใหญ่ ซิต้ี อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดั
นนทบุรี โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (4P’s) 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของกลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ทอดมนั 
(สด) ท่ีไดจ้ากการแบ่งกลุ่ม  ปัจจยัท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมและปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ซ่ึงใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มท่ีเน้น
ปลอดภยั กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มท่ีเนน้รสชาติ และกลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มท่ีเนน้ความสดใหม่และคุณภาพ  
 
ค าส าคัญ: ทอดมนั (สด), การแบ่งกลุ่ม, ส่วนประสมการตลาด 
 

Abstract 
The study the consumer segmentation by using the marketing mix factors (4P’s) on (fresh) fish cake of the 
consumers at Bang Yai Pla Sot Shop in Bang Yai City Fresh Mart, Bang Yai, Nonthaburi.  The objectives of this 
research are (1) to study the importance of the consumer segmentation by using the marketing mix factors (4P’s) on 
(fresh) fish cake consumption; (2) to study the difference of consumers based on consumer segmentation.  The 
result of the study on relevant factors such as personality, behavior and the marketing mix factors, and using 
questionnaires for collecting data, showed that consumers could be grouped into three groups. 
 
Keywords: (fresh) fish cake, segmentation, marketing mix 
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1. บทน า 
 

ร้านบางใหญ่ ปลาสด ประกอบธุรกิจคา้ขายของสดประเภทปลาน ้ าจืดทุกชนิด อาหารป่า(สด) สัตวท่ี์ใช้

ปล่อยท าบุญ (ปลาไหล, หอยขม, เต่า เป็นตน้) และของสดชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของครอบครัวตั้งอยู่ท่ี

ตลาดสดบางใหญ่ ซิต้ี อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ประกอบธุรกิจเป็นระยะเวลาประมาน 17 ปี โดยมีสินคา้ทอดมนั

(สด) เป็นสินคา้เสริมของทางร้าน ซ่ึงเกิดจากการน าสินคา้ในร้านมาแปรรูปเพ่ือใหเ้กิดสินคา้ใหม่ๆ วางขาย แต่

ดว้ยรสชาติท่ีอร่อยและเขม้ขน้ จึงเกิดการบอกต่อและมีการถามถึงเป็นจ านวนมาก ปริมาณต่อวนัท่ีท าสินคา้

ทอดมนั(สด) อยู่ท่ีจ  านวน 120 – 200 ถุงต่อวนัหรือประมาน 100 -150 กิโลกรัมต่อวนั เร่ิมท าออกมาวางขายเป็น

ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ถึงเมษายน 2558 ซ่ึงก็ถือไดว้่าเป็นปริมาณท่ีค่อนขา้งมากส าหรับสินคา้

ประเภททอดมนั(สด) ซ่ึงเป็นสินคา้เสริมของทางร้านเท่านั้น 

ในดา้นสภาพแวดลอ้มภายในของร้าน มจุีดแข็ง คือ ความช านาญในดา้นการผลิต และสูตรการท าทอดมนั 

(สด) และการหาแหล่งวตัถุดิบท่ีสดและมีคุณภาพ เน่ืองจากครอบครัวท าธุรกิจดา้นอาหารประเภทสัตวน์ ้ าจืด 

(สด) อาหารประเภทวตัถุดิบ(สด) มานาน จึงมีความช านาญในการเลือกหาวตัถุดิบท่ีไดคุ้ณภาพ แต่อย่างไรกต็าม 

มีจุดอ่อน อยู่ท่ีราคาค่อนขา้งแพงกว่าราคาทอดมนั(สด) อ่ืนๆ ในทอ้งตลาด เน่ืองจากร้านบางใหญ่ ปลาสด ท า

ทอดมนั(สด) จากปลากรายแท ้ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง ส่วนในดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก โอกาส 

ทางธุรกิจ  ณ. ปัจจุบนัยงัไม่มีร้านใดในตลาดสดบางใหญ่ท าทอดมนั (สด)ขาย และอาหารทอดมนัเป็นอาหารท่ี

อยูคู่่กบัคนไทยมานาน ในขณะท่ี อุปสรรค คือปลากรายเป็นปลาน ้าจืดท่ีค่อนขา้งมีนอ้ย เพาะพนัธ์ยาก แต่รสชาติ

อร่อยกว่าปลาชนิดอ่ืน จึงท าให้มีราคาสูงและยิ่งในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ต่างๆ ราคาวตัถุดิบจะ

สูงข้ึนไปอีก 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาเร่ือง “การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคทอดมนั (สด) ร้านบาง

ใหญ่ ปลาสด ตลาดสดบางใหญ่ ซิต้ี อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (4P’s)” เพ่ือ

ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ทอดมนั (สด) ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถน าผลของการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี

ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขสินคา้ทอดมนั (สด) เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและให้

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการท าธุรกิจ และยงัก่อเกิดประโยชนแ์ก่ผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการอีกดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1. เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ทอดมนั (สด) ร้านบางใหญ่ ปลาสด ในตลาดสด
บางใหญ่ ซิต้ี อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (4P’s) 
     2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของกลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ทอดมนั (สด) ท่ีไดจ้ากการแบ่งกลุ่ม  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
     1. การแบ่งกลุ่มย่อยของผูบ้ริโภคสินคา้ทอดมนั (สด) ร้านบางใหญ่ ปลาสด เป็นประโยชน์ในการก าหนด
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายท่ีเหมาะสม เพ่ือเขา้ใจถึงความแตกต่างของกลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ทอดมนั (สด) 
     2. สามารถก าหนดกลยทุธ์การตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้เป้าหมาย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาด 
 
     การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) คือการจดัแบ่งลูกคา้
ท่ีมีอยู่ทั้ งหมดออกเป็นกลุ่มๆโดยจดัให้คนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงหรือเหมือนกัน ด้านของความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์และมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีเหมือนกนัเป็นกลุ่มหรือตลาดเดียวกนั (ก าพล สุทธิ
พิเชษฐ:์ 2552)      
     แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด การวเิคราะห์ตลาดและคน้หาโอกาสทางการตลาดตามแนวคิด STP Marketing จะ
แบ่งส่วนของตลาดออกเป็นส่วนย่อย (Segmentation) จากนั้นก็ก าหนดตลาดเป้าหมายท่ีตอ้งการเลือก (Target 
Market) เม่ือเลือกตลาดท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ ต่อไปก็เป็นการวางต าแหน่งของผลิตภณัฑใ์นตลาด (Positioning) โดย
มีเป้าหมายเพ่ือคน้หาลูกคา้ท่ีแทจ้ริง (Real Prospects) เพ่ือผลกัดนัไปสู่การซ้ือ และไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี โดย
โดยก าพล สุทธิพิเชษฐ ์(2552) ไดร้ะบุรายละเอียดดงัน้ี 
     1) Segmentation เป็นแนวคิดของการแบ่งกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงอาจจะแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็นกลุ่ม เช่น แบ่งตามการ
เลือกตลาดท่ีบริษทัสามารถเขา้ไปท าตลาดไดง่้าย ถา้จะให้เขา้ใจง่ายๆ ตามภาษานักการตลาดอาจจะมองการ
แบ่งกลุ่มลกูคา้ อาทิ 
- สภาพภูมิศาสตร์ เช่น อตัราการเติบโตของประชากร ในดา้นความหนาแน่นของประชากร เป็นตน้ 
- ลกัษณะประชากร เช่น อาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพครอบครัวเป็นตน้ 
- ลกัษณะทางจิตวิทยา เช่น คุณค่า ทศันคติ เป็นตน้ 
- พฤติกรรม เช่น รูปแบบ พฤติกรรมการซ้ือ ความจงรักภกัดีต่อแบรนด ์ประโยชนใ์ชส้อย และการอ่อนไหวดา้น
ราคา เป็นตน้  
     2) Target Market คือ การก าหนดตลาดเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงมีศกัยภาพส าหรับการตลาด การก าหนด
ตลาดเป้าหมายนั้นตอ้งมีการประเมินคุณค่าส่วนของตลาดแต่ละส่วน โดยค านึงถึงปัจจยั 2 ประการ คือ ความ
น่าสนใจของแต่ละส่วนของตลาด พิจารณาจากขนาดของตลาด มูลค่าตลาด ความเส่ียง และวตัถุประสงคแ์ละ
ทรัพยากรของบริษทัท่ีมีอยู ่ 
     3) Positioning คือ การออกแบบขอ้เสนอและภาพลกัษณ์ของสินคา้และธุรกิจ เพ่ือสร้างความโดดเด่นในตลาด
เป้าหมาย ซ่ึงจะช่วยใหเ้ราอธิบายไดว้่าลูกคา้หรือตลาดเป้าหมายอยู่ตรงไหนของตลาด เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัเรา
อยู่ตรงไหน ต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ท่ีดีนั้นจะตอ้งท าให้ผลิตภณัฑ์โดดเด่น และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ห็นถึง
คุณประโยชน์ในผลิตภณัฑข์องเรา เม่ือใดก็ตามท่ีเราสามารถท าใหผ้ลิตภณัฑข์องเรายืนอยู่ไดอ้ยา่งโดดเด่น ก็จะ
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เท่ากบัเพ่ิมโอกาสท่ีลูกคา้ใหค้วามสนใจ จึงมีความส าคญัมากท่ีจะตอ้งเขา้ใจในผลิตภณัฑข์องเราในมุมมองของ
ลกูคา้ท่ีเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
     4 P’s หรือท่ีเรียกอีกอยา่งวา่ “ส่วนประสมทางการตลาด” (Marketing Mix) หมายถึงเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
ผูป้ระกอบการน ามาใชเ้พ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายในดา้นการตลาดหรือการท าธุรกิจ ซ่ึงมีองคป์ระกอบอยู ่4 ประการ 
ไดแ้ก่ Product (ผลิตภัณฑ์) Price (ราคา) Promotion (การส่งเสริมการขาย) และ Place (สถานท่ีขายหรือช่อง
ทางการจ าหน่าย) (Kotler & Keller, 2006) 
     1. Product คือ ผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีมีไวต้อบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค โดยมี
ลกัษณะต่าง ๆ ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถึง ไดแ้ก่ คุณภาพ การออกแบบ ขนาด บรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ความ
หลากหลาย ความเหมาะสมในการใชง้าน เป็นตน้ 
     2. Price คือ ราคา หมายถึง การก าหนดราคาขาย ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น ขนาดของธุรกิจ ประเภท
ของผลิตภณัฑ ์ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด โดยราคาขายจะเป็นตวับ่งช้ีความสามารถในการท า
ก าไรของธุรกิจนั้น ๆ 
     3. Promotion คือ การส่งเสริมการขาย หมายถึง การจดักิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของ
ผลิตภณัฑ ์เพ่ือจูงใจหรือส่ือสารให้ผูบ้ริโภครับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์อนัจะช่วยให้ปริมาณการขายสินคา้
หรือบริการเพ่ิมมากข้ึน เช่น การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ การขายตรง การทดลองใช ้การลดแลกแจกแถม 
     4. Place คือ สถานท่ีขาย หมายถึง ท าเลท่ีตั้งหรือช่องทางการจ าหน่ายท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้
และบริการไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว โดยมีรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของผลิตภณัฑแ์ละกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น การจ าหน่ายทางตรง การจ าหน่ายแบบทัว่ถึง การจ าหน่ายแบบเลือกสรร การจ าหน่ายแบบผกูขาด การขาย
แบบแฟรนไชส์ 
 

2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
     เกรียงไกร วงศ์คีนี (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันาผลิตภณัฑ์ทอดมนัแช่เยือกแข็งจากปลาน ้ าจืด” โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฒันาผลิตภณัฑแ์ช่เยือกแขง็จากปลาน ้าจืด โดยศึกษาและพฒันาสูตรใหเ้หมาะกบัปลาน ้า
จืดท่ีน ามาใช ้ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาไดล้องรับประทานทอดมนัแช่เยือกแข็งจากปลาดุก และไม่
ใส่ถัว่ฝักยาว 20-25 คน พึงพอใจมากท่ีสุด สรุปไดว้่า ผลิตภณัฑ์ทอดมนัท่ีท าจากปลาดุกไดรั้บการยอมรับใน
คุณลกัษณะ ไม่ต่างจากทอดมนัท่ีท าจากปลากราย สามารถลดตน้ทุนวตัถุดิบไดถึ้ง 157 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิด
เป็นร้อยละ 55 ของตน้ทุนทอดมนัท่ีท ามาจากปลากราย ในดา้นคุณลกัษณะ สี กล่ิน รสชาติ ผูบ้ริโภคสามารถ
ยอมรับได ้
      
     ขวัญตา บุบผาสุวรรณ (2545) ได้ศึกษาเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือมนัฝร่ังทอดกรอบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมนัฝร่ังทอดกรอบในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีท่ีใชใ้น
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การด าเนินงานวิจยั คือ การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ในการเก็บขอ้มูล 
โดยการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) และน าเสนอโดยการพรรณนา (Descriptive) ปัจจยัทาง
การตลาดพบว่า ผูบ้ริโภคใชปั้จจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือมนัฝร่ังทอดกรอบอนัดบั 1 และอนัดบั 2 คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ รสชาติ และลกัษณะของเน้ือมนัฝร่ัง อนัดบั 3 คือ ดา้นราคา ดา้นพฤติกรรมพบวา่ผูบ้ริโภคชอบ
ทานมนัฝร่ังทอดกรอบอนัดบั 1 อนัดบั 2 ขนมข้ึนรูป อนัดบั 3 ปลาเสน้ปรุงรส 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     กลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี คือ ประชากรกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือทอดมนั (สด) ร้านบางใหญ่ 
ปลาสด ในตลาดสดบางใหญ่ ซิต้ี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย อายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป จ านวนประมาน 7, 200 คน 
(ขอ้มูลสถิติจากลูกคา้ท่ีเคยซ้ือทอดมนั (สด) ร้านบางใหญ่ ปลาสด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ถึงเมษายน 2558 
เป็นระยะเวลา 1 ปี) เม่ือเทียบกบัทฤษฎีตาราง Krejcie & Morgan จะไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 364 ตวัอย่าง แต่
เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและทรัพยากร ดังนั้น จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ 
จ านวน 200 คน โดยผูศึ้กษาเลือกใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ใน
การเกบ็ขอ้มลู 
     เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงอาศยัแนวคิดและ
ทฤษฎีต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยให้ครอบคลุมตาม
วตัถุประสงคก์ารศึกษาคน้ควา้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
     ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ 
     ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีซ้ือทอดมนั (สด) ร้านบางใหญ่ ปลาสด ในตลาดสดบางใหญ่ 
ซิต้ี อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี จ านวน 6 ขอ้ 
     ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทอดมนั (สด) 
ร้านบางใหญ่ ปลาสด ในตลาดสดบางใหญ่ ซิต้ี อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี จ านวน 4 ขอ้ใหญ่ และขอ้ย่อย 
23 ขอ้ 
     การเก็บรวบรวมข้อมูล  การสุ่มตวัอย่างตามสะดวกหรือบงัเอิญ (Convenience Sampling) เป็นขั้นตอนท่ีผู ้
ศึกษาท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยจะท าการเก็บขอ้มูลแบบตามสะดวก เช่น ร้านบางใหญ่ ปลาสด ท่ี
ตลาดสดบางใหญ่ ซิต้ี อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี โดยผูศึ้กษาจะเป็นผูแ้จกแบบสอบถามดว้ยตนเองจนครบ
ตามจ านวนท่ีก าหนด หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
เรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษาจะน าแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด มาท าการบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ 
     การวิเคราะห์ผลข้อมูล  เม่ือไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูล
เรียบร้อยแลว้ หลงัจากนั้นจึงจะท าการให้คะแนนและลงรหัส (Coding) พร้อมกบัวิเคราะห์และประมวลผล
ขอ้มลูโดยการใชโ้ปรแกรมทางสถิติท่ีเหมาะสม เคร่ืองมือทางสถิติท่ีเหมาะสม  
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     ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) หาค่า
ทางสถิติดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
     ส่วนท่ี 2  เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ใชส้ถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
     ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขอ้มูลระดบัส าคญัในส่วนประสมทางการตลาดเป็นมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 
โดยก าหนดน ้าหนกัของแบบสอบถามแต่ละขอ้ไว ้5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
ระดบัความส าคญันอ้ย ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
ระดบัความส าคญัปานกลาง ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
ระดบัความส าคญัมาก ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 คะแนน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     การวิเคราะห์ขอ้มลูในการศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคทอดมนั (สด) ร้านบางใหญ่ ปลา
สด ในตลาดสดบางใหญ่ ซิต้ี อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี คือ  จากผูต้อบแบบสอบถาม 200 ชุด พบว่า  ค าถามท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มส่วนใหญ่มีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใกลเ้คียง 1 คือ มีค่าตั้งแต่ 0.44808 - 1.27077  ถือวา่เป็นการน าเสนอตวัแทนท่ีดี  และจาก
การท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่งควรเป็น 3 กลุ่ม และในการ
รวบรวมขอ้มูลของกลุ่มย่อยหลายรายการรวมเขา้อยู่กลุ่มเดียวกนั และจบักลุ่มท่ีไม่มีความใกลเ้คียงกนัแยกออก
จากกนั โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการค านวณ คือ Dendrogram  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตวัแปรในแต่ละกลุ่มท่ี
ศึกษาพบว่า สามารถตั้งช่ือกลุ่มผูบ้ริโภคทอดมนั (สด) ร้านบางใหญ่ ปลาสด ในตลาดสดบางใหญ่ ซิต้ี อ  าเภอ
บางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ทั้ง 3 กลุ่ม ไดคื้อ “กลุ่มท่ีใหค้วามส าคญัดา้นความสะอาดสินคา้ และมีระบุวนัหมดอายุ
ชดัเจน (เนน้ปลอดภยั)” “กลุ่มท่ีให้ความส าคญัทุกดา้นของสินคา้โดยเฉพาะรสชาติ (เน้นรับประทาน)” และ 
“กลุ่มท่ีให้ความส าคญัดา้นความสดใหม่ของสินคา้ คุณภาพสินคา้ตอ้งมีความสม ่าเสมอ เช่น รสชาติ ความสด 
(เน้นคุณภาพ มาตรฐาน)” และในดา้นประชากรศาสตร์พบว่าสอดคลอ้งกบัการศึกษาของยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 
(2542) คือ คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั เช่น เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้กจ็ะมี
พฤติกรรมในการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 
     กลุ่มที่ 1 คือ “กลุ่มที่ให้ความส าคัญด้านความสะอาดสินค้า และระบุวันหมดอายุชัดเจน (เน้นปลอดภัย)”  
ส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีเป็นเพศหญิงจ านวน 43 คน เพศชาย 38 คน มีอายุตั้งแต่ 46 ปี ข้ึนไป มีการศึกษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีอาชีพคา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001-
25,000 บาท  ดา้นส่วนประสมการตลาด (4P’s)  ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัดา้นผลิตภณัฑม์าก
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ท่ีสุด คือ เร่ืองความสะอาด มีค่าเฉล่ียท่ี 4.91 และส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ สามารถ
ติดต่อไดท้างโทรศพัทต์ลอด 24 ชม.มีค่าเฉล่ียท่ี 1.46   
     กลุ่มที่ 2 คือ “กลุ่มที่ให้ความส าคัญทุกด้านของสินค้าโดยเฉพาะรสชาติ (เน้นรับประทาน)”  ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจ านวน 56 คน เพศชาย 27 คน มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพ
สมรส ส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 25,001 บาท ข้ึนไป  
ดา้นส่วนประสมการตลาด (4P’s)  ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด คือ 
เร่ืองรสชาติท่ีเขม้ขน้พอดี ไม่ตอ้งปรุงเพ่ิม มีค่าเฉล่ียท่ี 4.63 และส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
คือ สามารถติดต่อไดท้างโทรศพัทต์ลอด 24 ชม.มีค่าเฉล่ียท่ี 3.49   
     กลุ่มที่ 3 คือ “กลุ่มที่ให้ความส าคัญด้านความสดใหม่ของสินค้า คุณภาพสินค้าต้องมีความสม ่าเสมอ เช่น 
รสชาต ิความสด (เน้นคุณภาพ มาตรฐาน)”  มีผูบ้ริโภค 36 คน เพศหญิงจ านวน 23 คน เพศชายจ านวน 13 คน มี
อายุตั้งแต่ 46 ปี ข้ึนไป มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 25,001 บาท ข้ึนไป  ด้านส่วนประสมการตลาด (4P’s)  
ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกบัด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด คือ เร่ืองความสดใหม่ของสินคา้ มี
ค่าเฉล่ียท่ี 4.63 และส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ บรรจุภณัฑท์อดมนั(สด)สวยงาม มีค่าเฉล่ียท่ี 2.47   
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในคร้ังน้ีพบวา่ มีประเดน็ท่ีน่าสนใจจากกลุ่มผูบ้ริโภคทอดมนั (สด)  ทั้ง 3 

กลุ่ม ให้ความส าคัญกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 4 ด้าน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมา

อภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี 

     ข้อมูลด้านระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค

ทอดมนั (สด) ร้านบางใหญ่ ปลาสด ตลาดบางใหญ่ ซิตี ้จากขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ดา้นผลิตภณัฑ ์ขอ้มลูดา้นราคา ขอ้มลูดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และขอ้มลูดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ 

     ผู้บริโภคกลุ่มที่ 1 ให้ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด คือ ด้านความสะอาดของทอดมนั (สด) มี

ค่าเฉล่ียท่ี 4.91 และส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ สามารถติดต่อไดท้างโทรศพัทต์ลอด 24 

ชม. มีค่าเฉล่ียท่ี 1.46  ในส่วนรายละเอียดของดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีให้ความส าคญัอย่างมากในดา้น

ความสะอาดของทอดมนั (สด) มากท่ีสุด และให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความหลากหลายขนาดของสินคา้

ท่ีมีใหเ้ลือก  ดา้นราคา  ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใหค้วามส าคญัในดา้นน้ี โดยเฉพาะดา้นราคาท่ีตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ

ของสินคา้  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใหค้วามส าคญักบัสถานท่ีตั้งของร้านท่ีชดัเจน สามารถ

หาไดง่้าย ไม่เสียเวลามากท่ีสุด และให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริโภคสามารถติดต่อทางโทรศพัทไ์ดต้ลอด 
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24 ชม.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง โดยเฉพาะการมีบริการส่ง

สินคา้เม่ือซ้ือในปริมาณท่ีมาก ซ่ึงถือวา่ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดในดา้นน้ี  

     ผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 ให้ความส าคญักบัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด คือ รสชาติของทอดมนั (สด) เขม้ขน้พอดี ไม่

ตอ้งปรุงเพ่ิม และทอดมนั (สด) ไม่มีส่วนผสมท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น สารกนัเสีย สารบอแร็กซ์ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากนั 2 ขอ้ ท่ี 4.63 และส าคญัน้อยท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ สามารถติดต่อไดท้างโทรศพัท์

ตลอด 24 ชม. มีค่าเฉล่ียท่ี 3.49  ในส่วนรายละเอียดของดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใหค้วามส าคญักบัดา้น

รสชาติของทอดมนั (สด) เขม้ข้นพอดี ไม่ต้องปรุงเพ่ิม และอีกด้าน คือ ทอดมนั (สด) ไม่มีส่วนผสมท่ีเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ เช่น สารกนัเสีย สารบอแร็กซ์  ดา้นราคา  ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีให้ความส าคัญ เช่นเดียวกับ

ผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ี 1 คือ ราคานั้นตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ดว้ย  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ผูบ้ริโภค

กลุ่มน้ีให้ความส าคญั เช่นเดียวกบัผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ี 1 คือ ดา้นสถานท่ีตั้งของร้านท่ีชดัเจน สามารถหาไดง่้าย  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใหค้วามส าคญั คือ มีส่วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณท่ีมาก   

     ผู้บริโภคกลุ่มที่ 3  ใหค้วามส าคญักบัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด คือ ความสดใหม่ของทอดมนั (สด) มีค่าเฉล่ียท่ี 

4.63 และส าคญัน้อยท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ บรรจุภณัฑ์ทอดมนั (สด) สวยงาม มีค่าเฉล่ียท่ี 2.47  ในส่วน

รายละเอียดของดา้นผลิตภณัฑ์  ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัดา้นความสดใหม่ของทอดมนั (สด) 

และให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ บรรจุภณัฑท์อดมนั (สด) สวยงาม  ดา้นราคา  ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีให้ความส าคญั 

เช่นเดียวกบัผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 คือ ราคานั้นตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ดว้ยมากท่ีสุด  แต่ก็มี

ดา้นท่ีแตกต่าง คือ มีการติดป้ายบอกราคาทอดมนั (สด) ท่ีถูกตอ้งชดัเจน  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ผูบ้ริโภค

กลุ่มน้ีให้ความส าคญั เช่นเดียวกบัผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 คือ ดา้นสถานท่ีตั้งของร้านท่ีชดัเจน สามารถ

หาไดง่้าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใหค้วามส าคญั คือ มีส่วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณท่ีมาก 

     การวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด (STP Strategy) ส าหรับสินค้าทอดมัน (สด) ร้านบางใหญ่ ปลาสด ได้

ก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของทอดมนั (สด) คือ คุณภาพดี ราคาสูงกวา่ทอ้งตลาดเพียงเลก็นอ้ย ส าหรับกลุ่ม

ท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีผูวิ้จยัสนใจเลือกท่ีจะศึกษา เพราะเป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจทุกๆ ดา้นของสินคา้โดยเฉพาะดา้น

ผลิตภณัฑ ์การก าหนดตลาดเป้าหมาย ของทอดมนั (สด) ร้านบางใหญ่ ปลาสด คือ ตอ้งการเพ่ิมลกูคา้มากข้ึนจาก

ลกูคา้เดิมท่ีมีอยู่ อาจจะเป็นเขตท่ีอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง หรือพ่อคา้ แม่คา้ตอ้งการซ้ือไปขายต่อ การวางต าแหน่ง

ผลิตภณัฑ์  ร้านบางใหญ่ ปลาสด ให้ความส าคญัในดา้นผลิตภัณฑ์มาก คือ การจดัหาวตัถุดิบ ทั้งดา้นแหล่ง

วตัถุดิบ การคดัสรรวตัถุดิบ ความสดใหม่ของวตัถุดิบ กระบวนการในการปรุงอาหาร รสชาติ ความสะอาด  ใน

ส่วนดา้นราคา คือ ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ถึงแมร้้านบางใหญ่ ปลาสด จะขายทอดมนั (สด) ท่ีมีราคาสูงกว่า

ท้องตลาดเพียงเล็กน้อย แต่ลูกค้าก็ยงัคงให้ความไวว้างใจและมั่นใจ ท่ีจะซ้ือสินค้าร้านบางใหญ่ ปลาสด 

เน่ืองจากทางร้านท าธุรกิจคา้ขายอาหาร (สด) ประเภทวตัถุดิบมานานหลายปี สินคา้ภายในร้านทุกๆ สินคา้ มีแต่



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                       1906  
 

สินคา้คุณภาพดี น าไปประกอบอาหารแลว้อร่อย รสชาติไม่เปล่ียน คงความสดใหม่ ท าใหล้กูคา้เช่ือมัน่ในสินคา้

ทุกๆ ตวั ท่ีทางร้านน าเสนออยูเ่สมอๆ      

     กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) เป็นการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดเพ่ือสร้างการ

รับรู้ใหก้บัลูกคา้และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัสินคา้และร้านคา้อีกทางหน่ึง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

Philip Kotler & Kevin Lane Keller: (2006) กล่าววา่ เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการน ามาใชเ้พ่ือให้

บรรลุเป้าหมายในดา้นการตลาดหรือการท าธุรกิจ  

     ดา้นผลิตภณัฑ ์ทอดมนั (สด) ร้านบางใหญ่ ปลาสด เป็นสินคา้ท่ีแปรรูปจากเน้ือปลากรายแท ้เป็นวตัถุดิบท่ีดี 

มีคุณภาพ ราคาสูงกวา่ทอ้งตลาดเพียงเลก็นอ้ย ในการพฒันาสินคา้ของร้านเนน้การผลิตรสชาติและความสะอาด

ท่ีไดม้าตรฐานสม ่าเสมอ วตัถุดิบท่ีสดใหม่ทุกวนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะค านึงเร่ืองความสะอาด ปลอดภยัในการ

บริโภคทุกคร้ัง พฒันาบรรจุภณัฑใ์ห้ปิดผนึกอย่างดีและออกแบบ Packaging ให้ดูสะอาด และฉลากสินคา้ท่ีมี

รายละเอียดชดัเจน เช่ือถือได ้มีวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายุ , ส่วนผสมท่ีใช,้ สถานท่ีตั้งของกิจการ เป็นตน้ ดา้น

ราคา ร้านบางใหญ่ ปลาสดขายทอดมนั (สด) ท่ีมีราคาสูงกว่าทอ้งตลาดเพียงเล็กนอ้ย แต่ลูกคา้ก็ยงัคงให้ความ

ไวว้างใจและมัน่ใจ เพราะทางร้านท าธุรกิจคา้ขายอาหาร (สด) ประเภทวตัถุดิบมานานหลายปี สินคา้ภายในร้าน

ทุกๆ สินคา้ มีแต่สินคา้คุณภาพดี น าไปประกอบอาหารแลว้อร่อย รสชาติไม่เปล่ียน คงความสดใหม่เสมอ จึงท า

ให้ลูกคา้ยงัคงความไวว้างใจท่ีจะซ้ือสินคา้ของทางร้านอยู่ประจ า ช่องทางการจ าหน่าย ต าแหน่งของร้านบาง

ใหญ่ ปลาสด อยู่ในจุดท่ีหาง่าย ใกลล้านจอดรถ สะดวกสบาย ไม่เสียเวลาลกูคา้ นอกจากจ าหน่ายท่ีหนา้ร้านแลว้ 

ทางร้านจะออกขายตามงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลอาหาร / สินคา้ OTOP เป็นตน้ และเพ่ิมลูกคา้จากขาย

ปลีกใหเ้ป็นขายส่งมากข้ึน ดา้นส่งเสริมการตลาด จดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย เช่น ซ้ือ 2 ถุง แถม 1 ถุง เป็นตน้ 

อาจจะข้ึนช่วงปลายเดือน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้   

     1. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเพียงบางตวัแปร ซ่ึงอาจไม่คลอบคลุมปัจจยัทั้งหมดในการสร้างความพึง

พอใจให้แก่ลูกค้า ดังนั้น การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับตัวแปรในด้านอ่ืนๆ เช่น การบริหารลูกค้า

สมัพนัธ์ในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ของร้านบางใหญ่ปลาสดของกลุ่มผูบ้ริโภค อายกุารเกบ็รักษาของ

ผลิตภณัฑท์อดมนั (สด) เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑเ์กบ็ไวไ้ดย้าวนานข้ึน และส่งผลเสียต่อสุขภาพผูบ้ริโภคนอ้ยท่ีสุด 

     2.เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและสถานท่ี การศึกษาคร้ังน้ี เก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง เฉพาะในตลาดบาง

ใหญ่ ซิต้ี ดงันั้น การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาสินคา้ทอดมนั (สด) ในกลุ่มตวัอย่างท่ีเพ่ิมมากข้ึน และเก็บจาก

เขตอ่ืนๆ  นอกเหนือจากตลาดบางใหญ่ ซิต้ี และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูลท่ีไดจ้ากสถานท่ีอ่ืนๆ

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มผู้สนใจซ้ือกล้วยฉาบเพือ่สุขภาพ  
โดยใช้ปัจจยัด้านความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 

Cluster Analysis of person that was interested to purchase  
healthy banana chips that use factor needs for marketing mix. 

ชัยวฒัน์ ลิม้ทววีฒัน์1 และ ลดัดาวลัย์ เลขมาศ2 
Chaiwat Limtawewat and Laddawan Lekmat  

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการซ้ือกลว้ยฉาบเพ่ือ
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ  และศึกษาการแบ่งกลุ่มผูส้นใจซ้ือ โดยใช้ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด 4P กลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ ดว้ยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน ไดจ้ านวน 
200 ราย โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล พบว่า พฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือกลว้ยฉาบ คือ จะ
ซ้ือคร้ังละ 1 ถุง ตอ้งการซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ ซ้ือมาเพ่ือบริโภคเอง การศึกษาส่วนประสมการตลาด โดยใชส้ถิติ
การแบ่งกลุ่มปัจจยัดา้นความตอ้งการ แบ่งได ้3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ียงัไม่มีความสนใจกลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพ 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีรู้สึกสนใจกลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพ กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผูต้อ้งการซ้ือกลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพ  
 
ค าส าคัญ: กลุ่มผู้สนใจซ้ือ, กล้วยฉาบเพ่ือสุขภาพ, ส่วนประสมทางการตลาด.  
 

Abstract 
the object of this research for study the factor of marketing mix (4Ps) that affect to purchasing healthy banana 
chips of consumer in Bangkok and study the segment group of purchaser that use the factor of marketing mix 
(4Ps). For example the consumer in Bangkok 200 persons by collecting the questionnaires. The behaviour of 
purchaser that affect to purchasing is purchase one bag per time, would like to purchase at convenience store , 
purchase for consumer. The study marketing mix (4Ps)  by use factor needs of Cluster Analysis. There are 3 
groups of segment: 1) not interested in healthy banana chips. 2) Interested in healthy banana chips. 3) Want to 
purchase healthy banana chips. 
 
Keywords: Interested to purchase, healthy banana chips, Marketing Mix. 
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1. บทน า  
 

จากกระแสการรักสุขภาพของผูบ้ริโภคก าลงัเป็นท่ีนิยมมากข้ึน ทางผูศึ้กษาไดมี้แนวคิดน าผลไมม้าแปร
รูปแลว้ยืดอายุให้นานข้ึน ท าเป็นขนมท่ีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผูส้นใจซ้ือ จึงไดร่้วม
ก่อตั้งบริษทั Aroi Banana Chips ข้ึนเพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพ ขณะน้ีก าลงัอยู่
ในช่วงพฒันาตวัผลิตภณัฑ์ ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นการช้ีแนวโน้มเพ่ือต่อยอดธุรกิจ เพ่ือคน้หาลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย และสามารถทราบถึงความตอ้งการ พฤติกรรม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือกลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพ 
(ขวญัอนงค ์ศิริกลุกานต.์ 2557) 

โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการซ้ือกลว้ยฉาบเพ่ือ
สุขภาพของผูบ้ริโภค และศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือกลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพ โดยใช้
ปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด 4P เพ่ือมาก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดในขั้นแรก  

ส าหรับประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลงานวิจยั 1) จะน าขอ้มลูมาก าหนดทิศทางในการพฒันาผลิตภณัฑก์ลว้ย
ฉาบเพ่ือสุขภาพใหต้รงต่อความตอ้งการของลูกคา้และเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขนัใหแ้ก่ธุรกิจ 2) จะน ากลุ่มท่ีได้
จากการศึกษามาก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย   
 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง  
 
แนวคิดเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค  
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ปณิศา ลญัชานนท,์ 2548) 

 1. ส่ิงกระตุ้น (stimulus) ส่ิงกระตุ้นท่ีมกัเกิดเองภายในร่างกาย (inside stimulus) และเกิดภายนอก
ร่างกาย (outside stimulus) ดา้นนกัการตลาดจึงจะตอ้งสนใจ และจดัใหเ้กิดส่ิงกระตุน้ภายนอกส าหรับผูบ้ริโภค 
แลว้ท าใหเ้กิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์และดา้นส่ิงท่ีกระตุน้ สร้างเหตุจูงใจใหซ้ื้อสินคา้ (buying motive) 

    1.1 ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (marketing stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีทางนักการตลาด ต้องท าการ
ควบคุมและตอ้งจดัการสร้างข้ึน ซ่ึงจะเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) 

    1.2 ส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ (other stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นความต้องการในการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีอยู่
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี 

2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ เปรียบดั่ง
กล่องด า (black box) ซ่ึงผูซ้ื้อหรือไม่ว่าผูข้ายจะไม่สามารถท่ีจะทราบได ้จึงตอ้งท าการคน้หาความรู้สึกนึกคิด
ของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนั้นจะไดรั้บอิทธิพลต่อลกัษณะผูซ้ื้อ และดา้นกระบวนการในการตดัสินใจ ดงัน้ี 

    2.1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ (buyer’s characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลปัจจยัต่างๆดงัน้ี ปัจจยั
ทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทางจิตวิทยา ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นสถานการณ์ และปัจจยัทาง
เทคโนโลยี 
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    2.2 กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (buyer’s decision process) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือ 1 การ
รับรู้ปัญหา 2 การคน้หาขอ้มลู 3 การประเมินทางเลือก 4 การตดัสินใจซ้ือ 5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

3. การตอบสนองของผู ้ซ้ือ (buyer’s response) หรือการตัดสินใจท่ีจะซ้ือของผู ้บริโภคหรือผู ้ซ้ือ 
(buyer’s purchase decision) ผูบ้ริโภคมกัมีการตดัสินใจต่อประเดน็ต่างๆ คือ การเลือกลิตภณัฑ ์(product choice)  
 
แนวคิดและทฤษฎีส่วนตลาดประสมทางการตลาด 4P  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix) คือ เคร่ืองมือเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดซ่ึง
ประกอบไปดว้ย การวางแผนการทางตลาดโดยใช ้4P กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีสุด คือ การตลาด 4P 
(Product Price Place Promotion) ซ่ึงเป็นหลกัการใชคื้อการวางแผนในแต่ละส่วนให้เขา้กนั และเป็นท่ีตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย      (ชชัฤทธ์ิ ไตรชชัวาล, 2554) จ าแนกเป็นปัจจยัไดด้งัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ก็คือสินคา้หรือบริการท่ีจะเสนอให้แก่ลูกคา้ แนวทางการก าหนดตวัสินคา้ให้
เหมาะสม 

2. ราคา (Price) คือ อตัราในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑใ์นตลาด โดยใชค่้าเงินเป็นส่ือกลาง  
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือ การส่งมอบสินคา้ไปยงัลกูคา้ ทั้งช่องทางขายสินคา้ หรือสถานท่ี

จ าหน่าย 
4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสร้างกิจกรรมต่างๆ เพ่ือใชดึ้งดูดลกูคา้ใหห้นัมาซ้ือสินคา้ 
การส่งเสริมทางตลาดจึงเป็นส่ิงช่วยจูงใจใหผู้บ้ริโภคหนัมาสนใจ และเพ่ือท าใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ 

 
2.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  
 

นิมิตรพงษ ์ปฐมธนโชติกุล (2554) ความพึงพอใจในผลิตภณัฑก์ุนเชียงท่ีผลิตจากไส้กรอกท่ีผลิตจาก
ไส้คอลลาเจนของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐมโดยมีวตัถุประสงค์ “เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
กุนเชียงท่ีผลิตจากไส้คอลลาเจนของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐม การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐมท่ีเคยบริโภคกุนเชียงทีผลิตจาก
ไส้คอลลาเจนอย่างนอ้ย 1 คร้ัง จ านวน 400 คน โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติดงัน้ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีตวัแปรคือพึงพอใจ มีการวดัโดยใชส่้วนประสมทางการตลาด 4P ซ่ึง
จะเป็นเร่ืองของการเจาะดา้นสุขภาพ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐมโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 36-45 ปี สถานภาพสมรสแลว้ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ความพึง
พอใจในผลิตภณัฑก์ุนเชียงท่ีผลิตจากไส้คอลลาเจนของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐมภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายไดพ้บวา่ พึงพอใจต่อราคามากท่ีสุด รองลงมาดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางจ าหน่าย และดา้น
ส่งเสริมทางการตลาด” 

 
 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                       1911  
 

กรอบแนวความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดส าหรับการศึกษา "การแบ่งกลุ่มผูส้นใจซ้ือกลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพ" 

 

3. วธิีการศึกษา  
 

ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพทั้งเพศชายกบัเพศหญิง และมีอายุตั้งแต่ 19 ปี
ข้ึนไป จากรายงานจากผลส ารวจของของส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง  ประจ าปี 2556 พบว่าเขต
กรุงเทพมีประชากรท่ีอายุ 19 ปีข้ึนไป อาศยัอยู่จ  านวน 4,328,102 คน ซ่ึงจะก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะมาเป็น
กรณีศึกษา คน้หาโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนท่ี
เหมาะสมจ านวน 200 ราย การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจะใชก้ารสุ่มตวัอย่างดว้ยการจบัฉลากเพ่ือ
เลือกกลุ่มเขตการปกครอง เม่ือไดก้ลุ่มบูรพาซ่ึงแบ่งเป็น 9 เขตแลว้ จากนั้นท าการสุ่มโดยวิธีจบัสลากแบบได้
แลว้ไม่ใส่กระดาษกลบัคืน เพ่ือเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ี แลว้จึงหาจ านวนท่ีตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ย
วิธีการสุ่มแบบจดัพ้ืนท่ี หาจากสถิติผูอ้าศยัอยูใ่นแต่ละเขต 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนการจดักลุ่มตวัอยา่งแบบพ้ืนท่ี แบ่งสดัส่วนตามเขตท่ีอยูอ่าศยั 

เขต จ านวนสัดส่วน (ร้อยละ) จ านวนกลุ่มตวัอย่าง (ราย) 
เขตดอนเมือง 21 31 
เขตบางเขน 24 48 
เขตจตุจกัร 20.5 37 
เขตลาดพร้าว 15.5 42 
เขตบางกะปิ 19 41 

รวม 100 200 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 

กลุ่มที่ 3 200 
ผู้สนใจซื้อกล้วยฉาบเพือ่

สุขภาพในเขตกรุงเทพ 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 4P  

- ด้านผลติภัณฑ์ 

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางจ าหน่าย 

- ด้านส่งเสริมการตลาด 
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การวิเคราะห์ขอ้มลู  
1. ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง หาค่าทางสถิติดว้ยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  
2. ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ใชส้ถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
4. วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูส้นใจซ้ือกลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพ โดยใช้ปัจจัยดา้นความตอ้งการส่วนประสมทาง
การตลาด 4P ใชส้ถิติ Cluster Analysis ซ่ึงเป็นจดัส่ิงท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัให้อยู่กลุ่มเดียวกนั และจะแยกส่ิงท่ี
แตกต่างออกไปอีกกลุ่ม 
 

4. ผลทีไ่ด้จากการศึกษา  
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูส้นใจซ้ือกลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.5 มีอายุอยู่ระหว่าง 23-26 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5 ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัสูง
กวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.5 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั หรือลกูจา้งเอกชน คิดเป็นร้อยละ 38.5 มี
รายไดม้ากกวา่ 21,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41 พกัอาศยัอยูก่บัพ่อ - แม่ หรือผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 51 

การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือกลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะอ่าน
ฉลากก่อนซ้ือ นานๆ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 37.5 หน่ึงเดือนมีการซ้ือกลว้ยฉาบ 1-2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 50 ซ้ือคร้ัง
ละ 1 ถุง คิดเป็นร้อยละ 37.5 บริโภคกลว้ยฉาบคร้ังล่าสุดในวนัน้ี (ท่ีท าการแจกให้ชิม) คิดเป็นร้อยละ 56.5 มี
ความสนใจกลว้ยฉาบในรสชาติรสคาราเมลเมด็มะม่วงหินพานต ์คิดเป็นร้อยละ 40.5 สนใจในการซ้ือกลว้ยฉาบ
ขนาดเล็ก ท่ีมีราคา 35 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.0 ต้องการซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 66.5 ตนเองมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือกลว้ยฉาบ คิดเป็นร้อยละ 74.5 ตอ้งการทานเล่นคือสาเหตุของการทาน คิดเป็นร้อยละ 
70.5 วตัถุประสงค์ในการซ้ือกลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพคือบริโภคเอง คิดเป็นร้อยละ 54.0 รูปแบบคุณประโยชน์ท่ี
ตอ้งการจากกลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพ คือ ตอ้งการใหมี้ส่วนช่วยแกโ้รคกระเพาะอาหาร คิดเป็นร้อยละ 28.0 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4P พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้ง 200 ราย มีปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือกลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพสูงท่ีสุด คือ ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย = 4.32) โดยความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ คือ มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมา เป็น ดา้นส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย = 4.29) ความ
ตอ้งการส่วนใหญ่ คือ มีการแจกสินคา้ให้ทดลองชิม ดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย = 4.23) ความตอ้งการส่วนใหญ่ 
คือ ไม่มีส่วนผสมท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และดา้นช่องทางจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย = 4.14) ความตอ้งการส่วนใหญ่ 
คือ หาซ้ือไดง่้าย เช่น ร้านสะดวกซ้ือ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มผูส้นใจซ้ือโดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4P เม่ือน าไป
ทดสอบกบัสถิติการแบ่งกลุ่มแลว้ จะท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากเปอร์เซ็นตค์วามแตกต่างในการยบุรวม ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2 แสดงความแตกต่างของกลุ่มก่อนการยบุรวมและเปอร์เซ็นตค์วามต่างก่อนการยบุรวม 

จ านวน 
Cluster 

ความแตกต่างของ Cluster  
ก่อนการยบุรวม 

% ความต่างก่อนการยบุรวมในล าดบัถดัไป
เทียบกบัในล าดบัปัจจุบนั 

7 1510.955 4% 
6 1565.300 4% 
5 1626.595 5% 
4 1705.184 5% 
3 1785.501 6% 
2 1884.302 17% 
1 2213.690 0% 

 
ตารางท่ี 3 แสดงกลุ่มและจ านวนของการศึกษาในคร้ังน้ี 

รายการ 

กลุ่ม จ านวน เปอร์เซ็น 
1 56.00 28.0% 
2 46.00 23.0% 
3 98.00 49.0% 

รวม 200.00 100.0% 

 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการแบ่งกลุ่ม จะท าการเลือกจ านวนท่ี 3 กลุ่ม เน่ืองจากตอ้งการ
ความละเอียดต่อการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาแจกแจงลกัษณะของแต่ละกลุ่มว่าเป็นอย่างไร โดยน าข้อมูลมา
ทดสอบดว้ยปัจจยัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดได ้ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าระดบัคะแนนเฉล่ียของแต่ละดา้นจากทั้ง 3 กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่ม ค่าเฉลีย่ Sig 

1 2 3 

ด้านผลติภัณฑ์      

กลว้ยฉาบมีหลายชนิดใหเ้ลือก เช่น แบบมว้น แบบแผน่ แบบแท่ง 3.41 3.26 3.83 3.50 0 

มีบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม 3.71 3.46 4.14 3.77 0 

กลว้ยฉาบมีคุณภาพ สดใหม่ สะอาดไดม้าตรฐาน 4.34 4.54 4.35 4.41 0.087 

ใหพ้ลงังานเท่าอาหารหลกั 4.02 3.70 4.05 3.92 0.039 
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 กลุ่ม ค่าเฉลีย่ Sig 

1 2 3 

ด้านผลติภัณฑ์      

กลว้ยฉาบมีปริมาณไขมนัต ่า 4.05 4.13 4.35 4.18 0.032 

กลว้ยฉาบมีประโยชนต่์อสุขภาพ 3.73 3.96 4.34 4.01 0 

ไม่มีส่วนผสมท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 4.29 4.80 4.72 4.60 0 

ระบุวนัหมดอายชุดัเจน 4.18 4.78 4.81 4.59 0 

ระบุส่วนผสมของวตัถุดิบชดัเจน 3.84 4.43 4.78 4.35 0 

กลว้ยฉาบมีรสชาติท่ีหลากหลาย 3.96 4.50 4.69 4.39 0 

ระบุคุณประโยชนข์องกลว้ยฉาบชดัเจน 3.73 4.07 4.64 4.15 0 

ด้านราคา      

มีป้ายบอกราคาชดัเจน 3.86 4.46 4.32 4.21 0 

มีราคาทั้งปลีก/ส่ง 3.55 4.13 4.11 3.93 0 

มีราคาตามขนาดท่ีอยากสัง่ซ้ือ 3.71 4.46 4.40 4.19 0 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ 4.16 4.76 4.70 4.54 0 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.23 4.87 4.72 4.61 0 

ด้านช่องทางจ าหน่าย      

หาซ้ือไดง่้าย เช่น ตามร้านของช า ร้านสะดวกซ้ือ 4.02 4.22 4.40 4.21 0.001 

มีขายตามร้านคา้ทางออนไลน์ 3.77 3.26 4.40 3.81 0 

มีช่องทางติดต่อซ้ือกลว้ยฉาบหลายทาง เช่น โทรศพัท ์ฯลฯ 3.89 3.61 4.48 3.99 0 

มีบริการจดัส่งกลว้ยฉาบใหท่้าน 3.82 4.00 4.57 4.13 0 

ด้านส่งเสริมการตลาด      

มีการแจกสินคา้ใหท้ดลองชิม 4.11 4.41 4.76 4.43 0 

มีส่วนลดเม่ือซ้ือในจ านวนมาก 4.00 3.85 4.64 4.16 0 

มีระบบสมาชิกเพ่ือสะสมแตม้แลกสินคา้ 3.95 3.57 4.65 4.05 0 

โฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Instagram twitter 3.93 3.46 4.62 4.00 0 
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 ช่ือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีมองหากลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพมาทานเพ่ือทดแทนการทานอาหารหลกั 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูซ้ื้อกลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพท่ีใหส้นใจดา้นราคาเป็นส าคญั 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีสนใจทุกดา้นท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์ลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพ 
 

5. สรุปผลการศึกษาและการอภิปราย 
 
จากการสรุปผลการศึกษาข้างตน้ พบประเด็นส าคญัท่ีจะน ามาอภิปรายดงัน้ี ดา้นประชากรศาสตร์

ทั้งหมดท่ีศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการแบ่งกลุ่มผูส้นใจซ้ือกลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพรายได ้และบุคคลท่ีพกัอาศยัอยู่ดว้ย ส่วนดา้นพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือ 
ในเร่ืองของจ านวนการซ้ือในแต่ละคร้ัง จะซ้ือ 1 ถุง สถานท่ีท่ีต้องการซ้ือกล้วยฉาบ คือ ร้านสะดวกซ้ือ 
วตัถุประสงคท่ี์เลือกซ้ือ คือบริโภคเอง 

ส าหรับดา้นพฤติกรรม จึงควรศึกษาให้เขา้ใจถึงดา้นส่ิงกระตุน้ท่ีท าให้เกิดการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
ดงัท่ี ปณิศา ลญัชานนท์ (2552: 86) ไดก้ล่าวไว ้การซ้ือแต่ละคร้ังเป็นประเด็นท่ีส าคญัต่อการก าหนดปริมาณ
สินคา้ไปวางในตลาด ในการเลือกสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ จะเป็นท่ีร้านสะดวกซ้ือ เพ่ือเลือกช่องทางท่ีง่ายต่อการ
เขา้ถึง นอกจากน้ีการวางผลิตภณัฑ์กลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพในตลาดนั้น ข้ึนอยู่กบัมุมมองผูบ้ริโภคว่าตอ้งการ
ผลิตภณัฑแ์บบใด ตามหลกัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะผูช่้วย (2548) ในเร่ืองการแบ่งส่วนการตลาด 
STP และดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4P โดยผลงานของ ธวชัชยั สุวรรณสาร (2556) มีส่วนท่ีส าคญัในการ
วางแนวทางการตลาด เพ่ือเขา้ใจหลกัส าคญัต่อการก าหนดแผนกลยุทธ์ ท่ีจ าเป็นต่อการผลิตสินคา้ ส่วนดา้น
วตัถุประสงค์ท่ีเลือกซ้ือ มกัข้ึนอยู่กบัความต้องการของตวัผูซ้ื้อ คลา้ยกบัการศึกษาของ อนิชวงั แก้วจ านงค ์
(2552) ท่ีน าดา้นความตอ้งการวดัผลในการศึกษาเพ่ือน ามาพฒันาตวัผลิตภณัฑ ์ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีจึงไดรั้บ
ประโยชน์ในเร่ืองของการเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขนัให้แก่ธุรกิจ จากการน าผลิตภณัฑก์ลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพท่ี
ได้ทราบความต้องการในแต่ละด้านมาพัฒนาต่อยอดพร้อมทั้ งก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เกิดความ
เหมาะสมต่อกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ความตอ้งการของแต่ละกลุ่มมีดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 หรือกลุ่มท่ีมองหาขนมเพ่ือสุขภาพท่ีจะมาทดแทนการทานอาหารหลกั เป็นกลุ่มท่ีสนใจใน
ส่วนของตวัผลิตภณัฑเ์ฉพาะดา้น เม่ือเทียบกบักลุ่มผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ ซ่ึงคือ ตอ้งการให้กลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพ
ทานแลว้ไดรั้บพลงังานเท่าอาหารหลกั 

กลุ่มท่ี 2 หรือกลุ่มผูซ้ื้อผลิตภณัฑท่ี์ใหส้นใจดา้นราคาเป็นส าคญั เป็นกลุ่มท่ีสนใจในดา้นราคาทุกดา้น 
และสนใจในบางดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ตอ้งการใหก้ลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพไม่มีส่วนผสมท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ มี
การระบุวนัหมดอายุชดัเจน มีรสชาติใหเ้ลือกทานท่ีหลากหลาย ขณะท่ีดา้นราคาตอ้งการใหป้้ายบอกราคาชดัเจน 
มีราคาขายทั้งปลีกกบัส่ง มีราคาตามขนาดท่ีอยากสั่งซ้ือ มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ และมีราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ 
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กลุ่มท่ี 3 หรือกลุ่มท่ีสนใจทุกดา้นท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์ลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพ เป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการ
ในทุกๆ ดา้นมากท่ีสุด ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด เม่ือเทียบ
กบักลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงมีความตอ้งการใหก้ลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพมีหลายชนิดให้เลือก เช่นแบบแท่ง หรือ
มว้น บรรจุภณัฑ์มีความสวยงาม มีพลงังานเท่าอาหารหลกั มีปริมาณไขมนัต ่า มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่มี
ส่วนผสมท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ระบุวนัหมดอายชุดัเจน ระบุส่วนผสมของวตัถุดิบชดัเจน กลว้ยฉาบมีรสชาติ
ท่ีหลากหลาย และระบุคุณประโยชน์ชดัเจน ส่วนดา้นราคาตอ้งการใหป้้ายบอกราคาชดัเจน มีราคาขายทั้งปลีก
กบัส่ง มีราคาตามขนาดท่ีอยากสั่งซ้ือ มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ และมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ขณะท่ี
ดา้นช่องทางจ าหน่าย ตอ้งการใหห้าซ้ือไดง่้าย เช่น ตามร้านของช า ร้านสะดวกซ้ือ มีขายตามร้านคา้ทางออนไลน ์
มีช่องทางติดต่อซ้ือกลว้ยฉาบหลายทาง และมีบริการจดัส่งกลว้ยฉาบใหท่้าน ขณะท่ีดา้นสุดทา้ยมีความตอ้งการ
ใหมี้การแจกสินคา้ใหท้ดลองชิม มีส่วนลดเม่ือซ้ือในจ านวนมาก มีระบบสมาชิกเพ่ือสะสมแตม้แลกสินคา้ และ
โฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย 

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 

 
ส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 
1. ส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคบางส่วนท่ีมีความสนใจเฉพาะด้านในตัวผลิตภัณฑ์กลว้ยฉาบเพ่ือสุขภาพ 

ผูป้ระกอบการสามารถสร้างโฆษณาใหผู้บ้ริโภครู้จกั โดยช่วงแรกใชโ้ฆษณาบนออนไลน์  หรือ สร้างกลยุทธ์ใน
การพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้จุดขายท่ีน่าสนใจ เพ่ือกระตุน้ผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีมีความสนใจนอ้ยใหห้นัมาสนใจเพ่ิมข้ึน 

2. กลุ่มตวัอย่างของการศึกษาคร้ังน้ี จ านวน 200 ตวัอยา่ง อาจไม่สามารถแสดงถึงประชากรท่ีแทจ้ริงได้
ทั้งหมดของกลุ่มลูกคา้ได ้แต่จ านวนกลุ่มตวัอย่างเพียงเท่าน้ีถือว่าเพียงพอต่อการใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล
และสามารถทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเบ้ืองตน้เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดได ้

 
ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
1. การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจยัในด้านอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือกลว้ยฉาบเพ่ือ

สุขภาพ เช่น การสร้างแบรนด ์เป็นตน้ เพ่ือการเป็นท่ีรู้จกัและการจดจ าแบรนดข์องร้านได ้
2. การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรมีการเก็บกลุ่มตวัอย่างท่ีมากข้ึน และกวา้งข้ึน เช่น กลุ่มนกัศึกษา เพราะ

เป็นกลุ่มท่ีมีความช่ืนชอบการรับประทานอาหารทานเล่น เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย และยงัสามารถน ามา
เปรียบเทียบผลการศึกษาในคร้ังน้ีได ้
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกาแฟสดในเขตอ าเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดั ชัยภูมิ โดยใช้
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

Customer Segmentation of fresh coffee by using factors of marketing mix 
in kasetsomboon, Chaiyaphum. 

  ชฎาธร  จันทราษี1  และ ดร. ลดัดาวลัย์ เลขมาศ2                 
   Chadatorn  Jantarasee  and  Dr. Laddawan  Lekmas 
บทคดัย่อ 

               การค้นควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟสดในเขต อ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด เป็นการศึกษาเฉพาะผูท่ี้บริโภคกาแฟสดท่ีมี
อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน แลว้น าขอ้มูล
ท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการประมวลผล เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสุ่มมาศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง มีอายุระหว่าง 21-25 ปี ระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ สถานภาพ 
โสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000บาท  ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟสดในเขต 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ผูใ้ห้
ความส าคญักบัราคา กลุ่มท่ี 2  ผูใ้หค้วามส าคญักบัการตกแต่งร้าน และ กลุ่มท่ี 3 ผูใ้หค้วามส าคญักบัการบริการ 
 

 ค าส าคัญ : การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกาแฟสด,ส่วนประสมทางการตลาด,พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

Abstract 
              This study aimed to classify customer who consumer fresh coffee by using factors of marketing mix 
in kasetsomboon, Chaiyaphum. This study focuses specifically on fresh coffee customers aged from 15 years 
old. Data were collected by using questionnaire from 200 respondents and then analyzed by using cluster 
analysis to determine groups of customers. The results showed that most respondents were female aged 21-25 
years old, graduated in bachelor degree, worked as career civil servants/employees, single, and acquired 
average monthly in come was 15,001-20,000 baht. The results showed that fresh coffee by using factors of 
marketing mix in kasetsomboon, Chaiyaphum could be categorized 3 groups.  
 Keywords: Segmentation of coffee customer  
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1.บทน า 
 

ปัจจุบนัธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงตวัอย่างต่อเน่ือง และมีโอกาสเติบโตข้ึน
อย่างเห็นไดช้ดั เน่ืองจากการเขา้มาลงทุนของธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่ๆจากต่างประเทศ ท าให้ธุรกิจร้านกาแฟ
ต่ืนตวัเป็นอย่างมาก และในขณะเดียวกนักระแสการบริโภคกาแฟสดของคนไทยก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไป จากแต่
เดิมคนไทยบริโภคกาแฟส าเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบนันิยมบริโภคกาแฟคัว่บด (สถาบนัพฒันาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2551 )ธุรกิจร้านกาแฟสดจึงกลายเป็นธุรกิจท่ีอยูใ่นกระแสความนิยม ทั้งในกรุงเทพฯ 
และต่างจงัหวดั ความนิยมในร้านกาแฟสดส่งผลใหมี้การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะในดา้นช่องทางการ
จัดจ าห น่ าย ซ่ึ งส่ วนใหญ่ จะเปิดให้บ ริการใน พ้ืน ท่ี ร้ านค้าสมัยให ม่ห รือ  Modern Trade รวมไป ถึง 
หา้งสรรพสินคา้ มหาวิทยาลยั โรงเรียน โรงพยาบาล หรือแหล่งท่ีมีผูค้นจ านวนมาก ซ่ึงจุดมุ่งหมายของผูบ้ริโภค
ท่ีเขา้มาใช้บริการร้านกาแฟน้ีอาจมีเหตุผลแตกต่างกนัออกไปตามวิถีการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล  ตลาด
ผลิตภณัฑก์าแฟมีแนวโนม้เติบโตอย่างต่อเน่ือง มูลค่าผลิตภณัฑก์าแฟในปี2548 เท่ากบั 21,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
ปริมาณท่ีเติบโตมากกวา่ 100 เปอร์เซ็นต ์นบัจากปี 2545 (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย.2548) 

โดยการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในคร้ังน้ี จะท าการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟสดธุรกิจร้าน

กาแฟสดในเขตอ าเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดั ชัยภูมิ เน่ืองจากการด่ืมกาแฟสดกลายเป็นไลฟ์สไตลใ์หม่ของคน

ไทย(แนวโน้มธุรกิจปี 54,2553:ออนไลน์)จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้มีธุรกิจร้านกาแฟสดเกิดข้ึนในอ าเภอเกษตร

สมบรูณ์ จงัหวดั ชยัภูมิเพ่ิมมากข้ึน 

 ในการวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการเปิดกิจการร้านกาแฟสดในอ าเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภูมิ 

จ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลในเชิงลึกเพ่ือประกอบการตดัสินใจ ทั้งในเร่ืองของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการบริโภค

กาแฟสด และระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคมีต่อการบริโภคกาแฟสดเพ่ือน าผลท่ี

ไดม้าใชใ้นการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟสดว่าสามารถแบ่งอออกไดเ้ป็นก่ีกลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีลกัษณะอย่างไร 

ซ่ึงสามารถน าผลท่ีศึกษาไดไ้ปใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 

และเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงพฒันาธุรกิจกาแฟสด 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟสดในเขตอ าเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภูมิ โดยใชปั้จจยัดา้น

ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด 

2.เพ่ือศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคกาแฟสดใน

เขตอ าเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภูมิท่ีแตกต่างกนั 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ือง การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟสดในเขตอ าเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดั 

ชยัภูมิ โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ดลนภา หวงสุวรรณณากร (2544) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่มของเคร่ืองมือ

การตลาดซ่ึงธุรกิจใชร่้วมกนัเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด ในตลาดเป้าหมายเคร่ืองมือทางการตลาด 4 

ประการไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่ายหรือสถานท่ี และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในขั้นน้ีจะเก่ียวขอ้ง

กบัการพฒันากลยุทธ์การตลาด ซ่ึงหมายถึงโปรแกรมของบริษทัในการเลือกเป้าหมายเฉพาะอย่าง และสนอง

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในเป้าหมายนั้น        

 อภิญญา ศกัยาภินนัท ์(2548) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสดของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสดและ

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมกาแฟสดโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือจ านวน 400 คน

ประกอบดว้ยผูบ้ริโภคท่ีนิยมด่ืมกาแฟสดเฉพาะกลุ่มผูท้  างานในเขตกรุงเทพมหานครเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ไดแ้ก่ค่าความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและไค-สแควร์    

 ผลการวิจยั พบว่า (1) ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสดในกลุ่มตวัอย่างนิยมด่ืมกาแฟสดเพราะชอบรสชาติ

มกัเลือกด่ืมเฉพาะท่ีมีตราผลิตภณัฑ์ในประเทศไทยและเป็นท่ีรู้จกัช่วงเวลาท่ีด่ืมไม่แน่นอนส่วนใหญ่นิยมซ้ือ

ตามศูนยก์ารคา้และร้านทัว่ๆไปเช่นร้านคา้ในสถานท่ีท างานร้านคา้ในป๊ัมน ้ามนัเป็นตน้ (2) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้ึนอยู่กบัเพศและรายไดปั้จจยัดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคข้ึนอยู่กบัเพศอายุและรายไดปั้จจยัดา้นสถานท่ีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้ึนอยู่กบั

รายได ้(3) ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสดส่วนใหญ่รับรู้จากการบอกต่อและคิดวา่การ

บอกต่อมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดมากท่ีสุดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสด

แตกต่างกนัตามเพศอายุและรายไดแ้ละพบว่ารายไดมี้ผลต่อประเภทของส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

กาแฟสดในขณะท่ีเพศและอายไุม่มีผลต่อส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด  

ปิยะพรรณ ผิวเหลืองสวสัด์ิ (2553) ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟสดในอ าเภอ
เมืองล าปางโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ผลการศึกษา
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21-30 ปีส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาทเคร่ืองด่ืมท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกซ้ือมากท่ีสุดคือเอสเปรสโซส่วนขนม/อาหารว่างผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือเคก้มากท่ีสุดโดยเหตุผลใน
การเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดคือเพ่ือด่ืมกาแฟรองลงมาคือนดัพบปะพูดคุยกบัเพ่ือนและพกัผ่อนหยอ่นใจโดย
ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจคือตนเองส่วนใหญ่มีการบริโภคกาแฟมากกว่า 4 คร้ังต่อเดือนโดยมีช่วงเวลาท่ีนิยม
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คือ 12.01-15.00 น. ค่าใชจ่้ายในการบริโภคต่อคร้ัง 31-50 บาทลกัษณะการบริโภคมีทั้งท่ีร้านและซ้ือกลบับา้นใน
ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดเรียงตามลาดบัจากมากไปน้อยไดแ้ก่
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑปั์จจยัดา้นบุคลากรปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการปัจจยั
ดา้นราคาปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาหน่ายและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด    
 อจัฉรียา เทศสีหา (2551) ไดท้ าการศึกษาวิจยัโดยมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภค
ต่อการซ้ือกาแฟสดของร้านคอฟฟ่ีโรดโฮมโปรสาขาประชาช่ืนจงัหวดันนทบุรีและ 2. เพ่ือเปรียบเทียบการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือกาแฟสดของร้านคอฟฟ่ีโรดโฮมโปรสาขาประชาช่ืนจงัหวดันนทบุรีจ าแนก
ตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือกาแฟสดของร้านคอฟฟ่ีโรดโฮมโปรสาขา
ประชาช่ืนจังหวดันนทบุรีจ านวน  373 คนซ่ึงได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบเคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติสถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลคือค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และในการทดสอบสมมติฐานใชค่้าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test หรือความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One-Way 
ANOVA) และทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ LSD     
 ผลการวิจยั พบว่า 1) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือกาแฟสดของร้านคอฟฟ่ีโรดโฮมโปรสาขา
ประชาช่ืนจงัหวดันนทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่อยู่ในระดบัมากโดย
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นกระบวนการให้บริการรองลงมาคือด้านพนักงานผูใ้ห้บริการและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศอายุระดบัการศึกษาอาชีพและรายได้
ต่างกนัการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดของร้านคอฟฟ่ีโรดโฮมโปรสาขาประชาช่ืนจงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั 

    

3.วธิีการศึกษา 

ประชากรประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชากรในเขตอ าเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดั ชยัภูมิท่ีเคย
บริโภคกาแฟสดทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป โดยก าหนดขนาดของของกลุ่มตวัอย่างโดย
การใชต้ารางของ Krejcie & Morgan (1970) ซ่ึงจ านวนประชากรตั้งแต่ 100,000คนข้ึนไป ตอ้งใช้กลุ่มตวัอย่าง 
384 ตวัอยา่ง แต่เน่ืองดว้ยมีขอ้จ ากดัดา้นเวลา จึงไดท้ าการลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งลง เหลือ 200 คน 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกีย่วกบัข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      
 โดยจะมีลกัษณะเป็นการเลือกค าตอบใหต้รงตามจริงส าหรับผูต้อบ โดยจะถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ รายได ้ทั้งหมด 5 ขอ้ สามารถเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดืม่กาแฟสด 

โดยแบบสอบถามส่วนน้ีจะมีลกัษณะเป็นการเลือกค าตอบให้ตรงตามจริงส าหรับผูต้อบ โดยจะถาม

เก่ียวกบั ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภคความถ่ีในการใชบ้ริการค่าใชจ่้ายต่อคร้ังผูท่ี้มีส่วนร่วมในการใชบ้ริการ 
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ประเภทกาแฟสดท่ีท่านชอบบริโภค ช่วงเวลาท่ีบริโภคกาแฟบริกาอ่ืนๆ ท่ีท่านตอ้งการมากท่ีสุดใหมี้จ าหน่ายใน

ร้านนอกจากกาแฟ 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกีย่วกบัด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มอีทิธิพลต่อการบริโภคกาแฟสด 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.ใช้วธีิการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling)โดยอาศยัวิธีการจบัฉลากเลือกกลุ่มการปกครองท่ี
จะน ามาใชเ้ป็นตวัแทนในการเกบ็ขอ้มลู จากกลุ่มปกครองทั้งหมด 4 ต าบล จาก 11 ต าบล 
2.ขั้นตอนที่ 2การเลอืกตวัอย่างใช้วธีิการเลอืกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพืน้ที่ (Area Cluster Sampling) 
3.ขั้นตอนที่ 3การสุ่มแบบตามความสะดวกหรือแบบบังเอิญ (accidental sampling) และ การสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

หลงัจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดค้รบทั้ ง 200ชุดแลว้ ผูศึ้กษาจะน าแบบสอบถาม มาท าการบนัทึกและ
วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ 
4. การวเิคราะห์ผลข้อมูล 
 เม่ือไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูและตรวจสอบความถกูตอ้งถึงความสมบูรณ์ของขอ้มลูเรียบร้อยแลว้ หลงัจาก
นั้นจึงจะท าการใหค้ะแนนและลงรหสั (Coding) พร้อมกบัวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มลูโดยการใชโ้ปรแกรม
ทางสถิติท่ีเหมาะสมโดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
หาค่าทางสถิติดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ใชส้ถิติค่าความถ่ีค่าร้อยละ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด7p สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

การวิเคราะห์ขอ้มลูในการศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟสด เขตอ าเภอเกษตร
สมบรูณ์ จงัหวดัชยัภูมิโดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลการศึกษาดงัน้ี 
จากผูต้อบแบบสอบถาม 200 ชุดพบว่าจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่งควรเป็น 3 กลุ่มซ่ึงดูไดจ้ากค่าระยะห่าง
เป็นเกณฑใ์นการรวบรวมขอ้มูลกลุ่มย่อยหลายรายการรวมเขา้อยู่กลุ่มเดียวกนัโดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการค านวณ
คือDendogramและเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตวัแปรในแต่ละกลุ่มท่ีศึกษาพบว่าสามารถตั้งช่ือกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟ
สด เขตอ าเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภูมิทั้ง 3 กลุ่มไดคื้อ 
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1. กลุ่มผู้ ให้ความส าคัญกับราคา   2. กลุ่มผู้ ให้ความส าคัญกับการตกแต่งร้าน 3.กลุ่มผู้ ให้ความส าคัญกับการ

บริการ 

ตาราง สรุปการแบ่งกลุ่มด้านประชากร 

ดา้นประชากร กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

เพศ หญิง ชาย ชาย 

อาย ุ ระหวา่ง 21-25 ปี 15 - 20 ปี 21 – 25 ปี 

การศึกษา ปริญญาตรี มธัยมศึกษา ปริญญาตรี 

อาชีพ 

 

ขา้ราชการ/ 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

 

สถานภาพ โสด โสด โสด 

รายได ้

 

15,001 - 20,000 บาท 

 

- ต ่ากวา่หรือเทียบเท่า 10,000 บาท 

- 15,001 - 20,000 บาท 

- ต ่ากวา่หรือเทียบเท่า 10,000 บาท 

- 25,001 บาทข้ึนไป 
 

ตาราง สรุปการแบ่งกลุ่มด้านพฤตกิรรม 

ดา้นพฤติกรรม กลุ่มท่ี1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

ประเภทเคร่ืองด่ืม กาแฟแบบเยน็ กาแฟแบบเยน็ กาแฟแบบเยน็ 

ความถ่ีในการใชบ้ริการ 2-3คร้ัง/สปัดาห์ 2-3คร้ัง/สปัดาห์ 2-3คร้ัง/สปัดาห์ 

ค่าใชจ่้ายท่ีท่านใชบ้ริการต่อคร้ัง 51-100 บาท/คร้ัง 51-100 บาท/คร้ัง 51-100 บาท/คร้ัง 

ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการใชบ้ริการ เพ่ือน เพ่ือน เพ่ือน 

ท่านมาใชบ้ริการร้านกาแฟก่ีคน 2-3 คน 2-3 คน 2-3 คน 

ท่านตอ้งการใหร้้านกาแฟสดมีบริการอ่ืนๆ
แบบไหนมากท่ีสุด 

หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร มีบริการ Free wi-fi 
มีบริการ           

Free wi-fi 

ประเภทกาแฟสดท่ีท่านชอบบริโภค มอคค่า มอคค่า มอคค่า 

ช่วงเวลาท่ีท่านบริโภคกาแฟ ช่วงเท่ียง ช่วงเท่ียง ช่วงเท่ียง 
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ตาราง  ระดบัความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 
 

  
กลุ่มตวัอยา่ง 

1 2 3 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
รสชาติของกาแฟ 4.496 3.783 2.207 
ความหอมของกาแฟ 4.376 3.717 2.414 
ความหลากหลายของประเภทกาแฟ 4.040 3.543 2.448 
ความสวยงามทนัสมยั ของบรรจุภณัฑ ์ 3.824 3.565 2.448 
การแต่งหนา้กาแฟท่ีหลากสไตล ์ 3.568 3.348 2.448 
ตรายี่หอ้หรือความมีช่ือเสียงของเมลด็กาแฟ 3.704 3.261 2.241 

ดา้นราคา 
ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัคุณภาพ 4.664 4.239 2.241 
ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัปริมาณ 4.432 4.196 2.345 
ราคาเหมาะสมกบัสถานท่ี 4.400 4.065 2.345 
มีราคาหลากหลายใหเ้ลือกตามขนาดของบรรจุภณัฑ ์ 4.168 3.87 2.276 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีบริการจดัส่งกาแฟใหท่้าน 3.696 2.457 2.483 
ความสะอาดของร้านจ าหน่าย 4.352 3.783 2.31 
สามารถคน้หาสถานท่ีของร้านไดง่้าย 4.024 3.283 2.345 
ร้านตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีสะดวกแก่การซ้ือ 4.160 3.348 2.310 
ร้านมีท่ีจอดรถสะดวก 4.464 3.326 2.414 

ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
มีการจดัโปรโมชัน่ประจ าเดือนเช่นการลดราคา 4.464 3.761 2.138 
การจดัโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลต่างๆเช่น แลกซ้ือของท่ีระลึก 4.328 3.739 2.483 
การแจกคูปองส่วนลด 4.472 3.87 2.448 

มีการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์ผา่นส่อต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองเช่นส่ือ 
ใบปลิว ป้ายหนา้ร้าน ส่ือวิทยขุองชุมชน 

4.336 
  

3.891 
  

2.414 
  

    บตัรสมาชิกสะสมแตม้เพ่ือแลกเคร่ืองด่ืมฟรี 4.272 3.717 2.448 
มีการคิดราคาพิเศษกบัลกูคา้ท่ีเป็นสมาชิก 4.272 3.652 2.586 
ดา้นพนกังาน       
พนกังานมีความสุภาพอ่อนนอ้มและใหบ้ริการดี 4.016 3.37 1.897 
พนกังานมีการแต่งการท่ีสะอาดและเหมาะสม 4.112 3.37 2.241 
พนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญเละใหค้ าแนะน าไดอ้ยา่งเหมาะสม 3.896 3.413 2.345 
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ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
ความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก 3.984 3.370 2.069 
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ดูสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.920 3.261 2.552 
การตกแต่งภายในร้านสวยงาม 4.464 4.261 2.241 
ความสะอาดภายในร้าน 4.208 3.63 2.345 

กระบวนการใหบ้ริการ 
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 4.368 3.761 2.241 
ความซ่ือสตัยแ์ละยติุธรรม 4.040 3.696 2.621 
การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 4.016 3.587 2.345 
ความถกูตอ้งรวดเร็วในการช าระเงิน 3.984 3.565 2.655 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในคร้ังน้ี พบว่ามีประเดน็ท่ีน่าสนใจจากกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟสดทั้ง 3 กลุ่ม ให้

ความส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น และปัจจยัดา้นพฤติกรรมโดยใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งมาอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี  

จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ผูใ้ห้ความส าคัญกับราคา มีจ านวนประชากรมากท่ีสุด คือ 128 คน เป็นเพศหญิง อายุ 21- 25 ปี 

การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถานภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

15001 – 20,000 บาท กลุ่มท่ี 2  ผูใ้ห้ความส าคญักบัการตกแต่งร้าน มีประชากร 43 คน เป็นเพศชาย 15 – 20 ปี 

การศึกษามธัยม มีอาชีพนกัเรียนนกัศึกษา สถานภาพโสด รายไดต้ ่ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาทและ 15,001-

20,000บาท  กลุ่มท่ี 3 ผูใ้ห้ความส าคญักบัการบริการ มีประชากร 29 คน เป็นเพศชาย อายุ 21- 25 ปี การศึกษา

ปริญญาตรี มีอาชีพนกัเรียนนกัศึกษา สถานภาพโสดโสด รายไดต้ ่ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท และ 25,001 

บาทข้ึนไป โดยทั้ง 3 กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั (จากตาราง สรุปการแบ่งกลุ่มดา้นพฤติกรรม) แต่จะ

แตกต่างกนัเพียงดา้นเดียวคือ กลุ่มท่ี 1 ตอ้งการใหร้้านกาแฟสดมีบริการหนงัสือพิมพ/์นิตยสาร ส่วนกลุ่มท่ี 2และ

3 ตอ้งการใหมี้บริการ Free wi-fi   

จากผลการศึกษาค่าระดบัความส าคญัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดพบว่า กลุ่มท่ี 1 มีค่าเฉล่ียใน

ดา้นการใหค้วามส าคญักบัราคา โดยใหค้วามส าคญักบัราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด  

กลุ่มท่ี 2 มีค่าเฉล่ียในดา้นการให้ความส าคญักบัการตกแต่งร้าน โดยให้ความส าคญักบัการตกแต่งภายในร้าน

มากท่ีสุด และกลุ่มท่ี 3 ใหค้วามส าคญักบัการบริการมากท่ีสุดโดยตอ้งการใหพ้นกังานมีความถกูตอ้งและรวดเร็ว

ในการช าระเงิน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

 1. ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายท่ี1เ ป็นกลุ่มท่ีมีประชากรมากท่ีสุดและไดใ้หค้วามส าคญัดา้นราคาเหมาะสมกบั

คุณภาพมากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการตั้งราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของกาแฟ เพ่ือใหส้อดคลอ้งต่อ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

 2. ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายท่ี2 ไดใ้หค้วามส าคญัในดา้นการตกแต่งร้านใหส้วยงาม เน่ืองจากการตกแต่งร้าน

เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคกาแฟสดซ่ึงร้านกาแฟสดในอ าเภอเกษตรสมบรูณ์ส่วนใหญ่เป็นร้านแบบ

รถเขน็ไม่มีท่ีนัง่ ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านกาแฟสดควรมีการพฒันารูปแบบร้านใหมี้ท่ีนัง่ และตกแต่งใหส้วยงาม

ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 3. ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายท่ี3 ไดใ้หค้วามส าคญัในดา้นการบริการมากท่ีสุด โดยควรมีการใหค้ าแนะน าท่ีดี

แก่ผูใ้ชบ้ริโภค มีความรวดเร็ว มีความซ่ือสตัยแ์ละยติุธรรมในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปผูศึ้กษาควร เพ่ิมปัจจยัดา้นอ่ืนๆมาประกอบ เช่น ปัจจยัดา้นสงัคม เศรษฐกิจ 

และวฒันธรรม เป็นตน้ 

 2. ควรมีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยวิธีการอ่ืนๆ นอกจากการใชแ้บบสอบถาม  

 3. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของธุรกิจกาแฟแต่ละประเภทเพ่ือน ามาวิเคราะห์หาขอ้ดีขอ้เสีย และ

น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจกาแฟสดได ้
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดและความ
เป็นไปได้ของพฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภคต่อร้านอาหารบุฟเฟต์  สไตล์ญีปุ่่น  

ประเภทป้ิงย่าง 
The study of the relationship between the importance of marketing mix and the 

possibility of buying behavior of consumers on Japanese charcoal grill in buffet style.  
กนัตวฒัน์ สุวรรณราช1 และ นิออน ศรีสมยง2 

Kantawat Suwannaratch and Niorn Srisomyong 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดและ

ความเป็นไปไดข้องพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคต่อร้านอาหารบุฟเฟต์  สไตล์ญ่ีปุ่น  ประเภทป้ิงย่าง โดย

ประชากรท่ีศึกษาคือผูบ้ริโภคท่ีรับประทานอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงย่าง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 200 คนทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดและความ

เป็นไปไดข้องพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคต่อร้านอาหารบุฟเฟต ์ สไตลญ่ี์ปุ่น  ประเภทป้ิงยา่ง มีความสมัพนัธ์

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ค าส าคัญ: ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด, ความเป็นไปได้ของพฤติกรรมการซ้ือ, ร้านอาหารบฟุเฟต์
, สไตล์ญ่ีปุ่น  ,ประเภทป้ิงย่าง,  

Abstract 
This study investigates the relationship between the importance of the marketing mix and the possibility of 

buying behavior of consumers on Japanese charcoal grill in buffet style. The samples used in the study of the 

decision to stay in Bangkok, a total of 200 people by collecting information from the user query. And the 

possibility of buying behavior of consumers on Japanese charcoal grill in buffet style associated with the 

marketing mix factors, product, price, place, promotion, people , process and physical evidence significantly 

Keywords: relationship, importance of the marketing mix, possibility of buying behavior of consumers, 
Japanese charcoal grill , buffet style 
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1. บทน า 
 

     การเติบโตของมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่นอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบนั เห็นไดจ้าก
มูลค่าตลาดอาหารป้ิงย่าง ในปี 2557 จ านวน 4,700 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2556 จ านวน 4,300 ลา้นบาท ท่ีเพ่ิมข้ึน 
คิดเป็น 9.3% ดึงดูดผูป้ระกอบการรายใหม่ๆเขา้สู่ตลาดฯ ในขณะท่ีลกูคา้มีทางเลือกในการรับประทานอาหารท่ี
หลากหลายมากข้ึนกว่าในอดีต จึงอาจส่งผลใหธุ้รกิจร้านอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่นมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง
มากข้ึนในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด ทั้ งน้ีคู่แข่งขันท่ีมากข้ึนอัน
เน่ืองมาจากผูป้ระกอบการรายใหม่ประกอบกบัทางเลือกในการรับประทานอาหารท่ีหลากหลายข้ึน ลว้นแลว้แต่
เป็นความทา้ทายในระยะยาวท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่นจ าเป็นตอ้งจบัตามอง เพ่ือน ามา
สู่การก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ปัจจยัความส าเร็จของการประกอบธุรกิจ
ประเภทน้ีจะข้ึนอยู่กบั การบริหารจดัการร้านท่ีดี  ตั้ งแต่การวางแผนตน้ทุนในกระบวนการผลิต การรักษา
มาตรฐานคุณภาพความสดใหม่ของวตัถุดิบ รสชาติอาหารไปจนถึงการให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากน้ี การ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนและตั้งราคาในระดบัท่ีเหมาะสมยงัเป็นส่วนส าคญัท่ีจะน ามาซ่ึงผลตอบแทนท่ี
คุ้มค่าต่อการลงทุนและจ านวนลูกค้าท่ีจะเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเน่ืองและท่ีจะขาดไม่ได้ส าหรับการท า
การตลาดยุคใหม่ก็คือ การสรรหากลยุทธ์เพ่ือดึงดูดใจลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการไม่ว่าจะเป็นโปรโมชัน่ส่งเสริม
การขายอย่าง การลดราคา การให้สิทธิพิเศษ การท าการตลาดผ่านส่ือโฆษณา หรือแมก้ระทัง่การท าการตลาด
ผ่านส่ือเครือข่ายออนไลน์ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีท าใหลู้กคา้เกิดความสนใจและกลา้ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการมากยิ่งข้ึน 
ประกอบกบัปัจจุบนัการเขา้ถึงขอ้มูลและการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนใ์นการติดต่อส่ือสารกนัเป็นท่ีแพร่หลาย 
และการศึกษาในดา้นน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์สไตลญ่ี์ปุ่น เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาวิจยัมาใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
รักษาและเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดท่ีครอบครองอยู่ได้ และจะเป็นแนวทางให้กับผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ีนาไปใช้
ประโยชนไ์ดต้ามตอ้งการ 
             จากการท่ีร้านอาหารบุฟเฟต์สไตล์ญ่ีปุ่น   ประเภทป้ิงย่าง เปิดให้บริการในประเทศไทยเป็นจ านวน
มากกว่า 50 แบรนดด์งั ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 56 และมีอตัราเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ในดา้น
ของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น  ประเภทป้ิงย่าง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งควบคุมพนกังาน
ท่ีให้บริการ เช่น พนกังานตอ้นรับ พนกังานเสิร์ฟ พ่อครัว แคชเชียร์ ฯลฯ และตอ้งการสร้างความพึงพอใจให้
ลูกคา้ โดยเนน้การรับฟังขอ้เสนอแนะของลูกคา้ การส ารวจขอ้มูลลูกคา้และการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ลกูคา้ เพ่ือการแกไ้ขปรับปรุงบริการใหดี้ข้ึน (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2543) 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.เพ่ือศึกษาปัจจยัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านอาหารบุฟเฟต์สไตล์

ญ่ีปุ่น ประเภทป้ิงยา่ง   
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2.เพ่ือศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค อาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงยา่ง   
3.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ กบั ปัจจยั

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคต่ออาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงยา่ง 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตของประชากรท่ีจะศึกษาไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีรับประทานอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงย่าง  

ในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. ขอบเขตของธุรกิจท่ีจะท าการศึกษาประกอบดว้ยธุรกิจ ร้านอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงยา่ง   
3. สินคา้และบริการท่ีจะใชใ้นแบบสอบถามคร้ังน้ีจะครอบคลุมไปถึงอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงยา่ง   
4. เหตุผลของการจ ากดัขอบเขตของประชากรท่ีจะศึกษาเน่ืองจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพึงจะตอ้งใชค้  าตอบ

จากผูท่ี้เคยรับประทานอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงยา่งมาแลว้เท่านั้นเพ่ือจะไดท้ราบถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริงและน าขอ้มลูท่ีไดม้าประกอบการศึกษาถึงระดบัความสมัพนัธ์ 

5. ในดา้นตวัแปรของการศึกษาวิจยัน้ี จะแบ่งออกเป็นตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยตวัแปรตน้นั้นจะ
ประกอบไปดว้ย ส่วนประสมทางการตลาด ส าหรับ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการขาย และตวัแปรตามคือ พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.เพ่ือน าขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการส าหรับร้านอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่นท่ีไดม้า ใชเ้ป็น

ขอ้มูลพ้ืนฐานในการประกอบการตดัสินใจ และก าหนดแนวทางดา้นการวางแผนการตลาด เพ่ือให้สามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งในตลาด ได ้

2.เพ่ือน าเอาผลลัพธ์จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความส าคัญของส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ กบั ปัจจยัดา้นความเป็นไปไดข้องพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค มาเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการ
ตดัสินใจเปิดร้านอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น ส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ หรือผูท่ี้ก าลงัตดัสินใจจะขยายสาขาเพ่ิม 

กรอบแนวความคิด 
 

 

 

 

 

ตวัแปรตาม 
พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคต่อ
ร้านอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น  ประเภทป้ิงยา่ง  
1.เหตผุลท่ีเลือกใช ้
2.ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
3.ผูร่้วมใชบ้ริการ 
4.ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
5. เวลาท่ีใชบ้ริการ 
6.จ านวนเงินท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง 
7.ส่ือท่ีท าใหท้ราบขอ้มูลข่าวสาร 
 

ตวัแปรต้น 
ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ 7P’s 

- ผลิตภณัฑ ์ (Product)  
- ราคา (Price) 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
- การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)  
- บุคคล (People) 
- การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ   

(Physical Evidence and Presentation) 
- กระบวนการ (Process)  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
     แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ  ( Service  Marketing  Mix ) 

ศิ ริวรรณ    เสรีรัตน์  (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ( 
Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสม
การตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7P’s  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1.  ผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของลูกคา้ได้คือ  ส่ิงท่ี
ผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บอรรถประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดย ลกัษณะของ
ผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น 2  ลกัษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถท่ีจะจับต้องได้  และ  ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่
สามารถจบัตอ้งได ้

2. ราคา  (Price) หมายถึง   คุณ ค่าของผลิตภัณฑ์ ใน รูปตัวเงิน   ลูกค้าจะ เป รียบ เทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของสินคา้หรือบริการกบัราคา (Price) ของสินคา้หรือบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะ
ตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้น การก าหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน  และง่าย
ต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอ
บริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ  ซ่ึงจะตอ้ง
พิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง ( Location ) และช่องทางในการน าเสนอบริการ ( Channels ) 

4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้
ผูใ้ชบ้ริการ  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารขอ้มลูหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม  การใชบ้ริการ และ
เป็นกญุแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

5. บุคคล  (People) หรือพนักงาน  (Employee) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก   การฝึกอบรม   การจูง
ใจ  เพ่ือใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหว่างพนกังานผู ้
ให้บริการและผู ้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร  พนักงานต้องมีความสามารถ   มีทัศนคติท่ีดี และสามารถ
ตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการได้  ซ่ึงต้องมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ประกอบกับมีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมท่ีดีใหก้บัองคก์รได ้

6. การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation)  เป็นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและ
รูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายท่ีสะอาดเรียบร้อย  การเจรจา
ตอ้งสุภาพอ่อนโยน  และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีลกูคา้ควรไดรั้บ 

7. กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ
บริการ  ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือส่งมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว  และสร้างความประทบัใจ
ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 
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แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 
แนวความคิดของ (Parasuraman, Zeithaml and Berry,1985) เก่ียวกับคุณภาพในการให้บริการจาก

การศึกษาของ Parasuraman และคณะ พบว่าผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ประเมินคุณภาพของการบริการท่ี
เขาได้รับ เรียกว่า “คุณภาพของการบริการท่ีลูกค้ารับรู้” (Perceived Service Quality) กับ “บริการท่ีรับรู้” 
(Perceived Service) ซ่ึงกคื็อประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีเขาไดรั้บบริการแลว้นัน่เอง ในการประเมินคุณภาพ
ของการบริการดงักล่าวนั้น ลกูคา้มกัจะพิจารณาจากเกณฑท่ี์เขาคิดวา่มีความส าคญั 10 ประการดงัต่อไปน้ี (ธีรกิติ 
นวรัตน ณ อยธุยา, 2547, หนา้ 183-186) 

1. ความไวว้างใจ (Reliability) แสดงให้เห็นถึงความสามารถท่ีจะให้บริการตามท่ีไดเ้คยสัญญาเอาไว้
กบัลกูคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

2. ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) ลกัษณะทางกายภาพของส่ิงอ านวยความสะดวก พนกังานท่ีใช้
ในการส่ือสารต่างๆ 

3. การสนองตอบลูกคา้ (Responsiveness) ความเตม็อกเต็มใจท่ีจะส่งมอบบริการอยา่งรวดเร็วและยินดี
ท่ีจะคอยช่วยเหลือลูกคา้ 

4. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ความซ่ือสตัยแ์ละความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ 
5. ความมัน่คงและปลอดภัย (Security) โดยปราศจากอนัตราย ความเส่ียงและความลงัเลสงสัยของ

ลกูคา้ 
6. ความสะดวก (Access) สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก และสามารถติดต่อส่ือสารไดง่้าย 
7. การส่ือสาร (Communication) การรับรู้ รับฟังเสียงของลกูคา้ และใหข้อ้มลูท่ีจ าเป็นแก่ลูกคา้ โดยใช้

ท่าทาง ภาษาท่ีลกูคา้สามารถเขา้ใจได ้
8. ความเขา้ใจลกูคา้ (Understanding the Custome) พยายามท่ีจะสงัเกต ท าความเขา้ใจ จดจ าและเรียนรู้

ความตอ้งการของลูกคา้ 
9. ความสามารถ  (Competence)  ทักษะและความรู้ท่ีจ าเป็นของพนักงาน ในการให้บริการลูกค้า 

ระหวา่งปฏิบติังาน 
10.ความสุภาพและความเป็นมิตร  (Courtesy) คุณลักษณะของพนักงานท่ีติดต่อกับลูกค้าในการ

แสดงออกถึงความสุภาพ นอบนอ้ม เป็นกนัเอง เป็นมิตร เกรงใจ และการใหเ้กียรติแก่ลกูคา้ 
 

ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
           นภดล เจริญวิริยะธรรม (2551: บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนยก์ารคา้ ในกรุงเทพมหานคร ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 
385 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 21-35 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท ในดา้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่น ผูบ้ริโภคใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิมากท่ีสุดและบ่อยท่ีสุด 
ความถ่ีในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นน้อยกว่า 2 คร้ังต่อเดือน ใช้ในโอกาสพบประสังสรรค์ในช่วงเวลา 
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17.31-20.00 น.นิยมรูปแบบการขายแบบอาหารชุด ใชบ้ริการคร้ังละ3-4 คน ค่าใช้จ่ายในการบริการ 301-600 
บาทต่อคร้ัง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าเฉล่ียรวมของแต่ละปัจจยัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ความส าคญัมาก โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมาก คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดั
จ าหน่าย ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงในดา้นบุคคลมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ส่วนดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัความส าคญัปานกลาง 
 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5,686,252 คน โดย

แบ่งออกเป็น 50 เขตการปกครอง กลุ่มตวัอย่างคือ ผูท่ี้เคยรับประทานอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่นประเภทป้ิงย่าง 
มากกวา่ 1 ร้าน ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  

การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างผูวิ้จยัใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) เป็นแนวทางใน

การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ีท่ีตอ้งใชใ้นการเก็บกลุ่มตวัอย่างจ านวน 384 คน ทั้งน้ีดว้ยขอ้จ ากดัดา้น

เวลาและทรัพยากร จึงถูกจ ากดัในดา้นขนาดของกลุ่มตวัอย่างเหลือเพียง 200 คน อาจมีผลท าใหง้านวิจยัมีความ

คลาดเคล่ือนได ้โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากหลกัการสุ่ม และก าหนดใหมี้ระดบัความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงใชวิ้ธีการเลือกสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ใชแ้บบสอบถามท่ีไดก้ าหนดไว ้

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยขอความร่วมมือจากผูท่ี้เคยรับประทาน

อาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่นประเภทป้ิงย่างในจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีแบ่งออกเป็น 50 เขตการปกครอง ในการ

เลือกกลุ่มตวัอย่างผูวิ้จยัใชก้ารเลือกการเก็บตวัอย่างแบบสอบถามจากเขตพ้ืนท่ีท่ีมีจ านวนร้านอาหารญ่ีปุ่นเป็น

จ านวนมากและประชากรกลุ่มตวัอย่างมีก าลงัการซ้ือท่ีสูง ในพ้ืนท่ีห้างสรรพสินคา้ ช่วงเวลา 11:00 –13:00 น. 

ไดแ้ก่ เขตบางกะปิ เขตดินแดง เขตพญาไท เขตลาดพร้าว และเขตวฒันา เขตละ 40 ชุดในการตอบแบบสอบถาม  
แลว้ใหผู้ต้อบแบบสอบถามน าส่งแบบสอบถามกลบัคืนทนัทีเม่ือแลว้เสร็จ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ไดใ้ช ้แบบสอบถามแบบ(Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการปรับปรุง

ข้ึนใหม่จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดรายละเอียดของตวัแปรตน้และ

ตวัแปรตามให้ครอบคลุมและบรรลุตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยและเพ่ือก าหนดรูปแบบและเน้ือหาของ

แบบทดสอบใหค้รอบคลุมและชดัเจนง่ายต่อความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม  

            การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใชใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติท่ี
น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 
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     ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์หาความถ่ี 
(Frequency ; n) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคต่อ

ร้านอาหารบุฟเฟต์  สไตล์ญ่ี ปุ่น  ประเภทป้ิงย่าง ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์หาความถ่ี 
(Frequency ; n) และค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจยัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนท่ี 4 เป็นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดและความเป็นไปได้ของพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคต่อร้านอาหารบุฟเฟต์  สไตล์ญ่ีปุ่น  
ประเภทป้ิงย่าง โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวั จากการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์เพียรสนั (Pearson's Correlation Coefficient) 

 

4. ผลการศึกษา และอภิปราย 
 
               ปัจจยัส่วนบุคคล ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64) มีอายุตั้งแต่  26-
33 ปี (ร้อยละ 53.5) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 68.5) มีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 25,001-35,000 บาท
ต่อเดือนร้อยละ 35) และมีรายไดร้วมโดยเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน ตั้งแต่ 115,001 บาท ข้ึนไป (ร้อยละ 46.5)
ไม่มีบุตร (ร้อยละ 91.5) และมีสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย   4-5 คน ต่อครอบครัว (ร้อยละ 66.5) 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษา พบวา่ ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
บริการของร้านอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงยา่ง ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ ดา้นบุคคล
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นภดล เจริญวิริยะธรรม (2551) เช่นกนั ท่ีพบวา่ในดา้นบุคคลมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด, 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ, ดา้นกระบวนการ, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ, ดา้นราคา, ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั กีรติ พรมต๊ะและ พิพฒัน ์ เขาทอง, 
(2557) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคอาหารญ่ีปุ่น กรณีศึกษา:ร้าน
ซากรุะซูชิ ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีค่านอ้ยท่ีสุด 

ปัจจยัความเป็นไปไดด้า้นพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคต่อร้านอาหารบุฟเฟต ์  สไตลญ่ี์ปุ่น  ประเภทป้ิง
ยา่ง ผลการศึกษา พบวา่พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคต่อร้านอาหารบุฟเฟต ์  สไตลญ่ี์ปุ่น  ประเภทป้ิงยา่ง 
เรียงล าดบัตามความเป็นไปไดท่ี้ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟต ์ สไตลญ่ี์ปุ่น  ประเภทป้ิง
ยา่งไดด้งัน้ี เหตุผลส าคญัในการเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น, ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือก
ร้านอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงยา่ง, รูปแบบของร้านอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงยา่งท่ีชอบ
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มากท่ีสุด, รับรู้ขอ้มลูข่าวสารของทางร้านอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงยา่ง จากส่ือใด, สถานท่ีท่ีชอบไป
รับประทานอาหารญ่ีปุ่นมากท่ีสุด, ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงยา่ง, จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมในรับประทานอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงยา่ง ต่อคร้ัง ตามล าดบั  

ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service 
Marketing Mix) และความเป็นไปได้ของพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคต่อร้านอาหารบุฟเฟต์ สไตล์ญ่ีปุ่น 
ประเภทป้ิงยา่ง มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี ้
 

จากการสรุปรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเอาขอ้มลูดงักล่าวเพ่ือใช้
ในการตัดสินใจเปิดร้านอาหารบุฟเฟต์  สไตล์ญ่ีปุ่น  ประเภทป้ิงย่าง ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาในคร้ังน้ี ในดา้นส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด ควรใหค้วามส าคญัในดา้นต่างๆดงัน้ี 

ด้านบุคคล ทกัษะของพนกังานในการดูแลลกูคา้มีความสมัพนัธ์กบัความเป็นไปไดข้องพฤติกรรมในเร่ือง
ของร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ (The mall, Paragon, Central Plaza) ท่ีชอบไปรับประทานอาหาร
ญ่ีปุ่นมากท่ีสุด ดงันั้นร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ควรมีการฝึกอบรมทกัษะของพนกังานในการ
ดูแลลูกคา้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัเน่ืองจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่มีความคาดหวงัต่อ
ทกัษะการบริการของพนกังานในร้าน จะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัและมีแนวโนม้ในการเลือกใช้
บริการร้านอาหารมากยิ่งข้ึน 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่าดา้นความสดใหม่ของวตัถุดิบท่ีเลือกใช้
ของร้านอาหารมีความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ของพฤติกรรมในเร่ืองของเหตุผลส าคัญท่ีสุดในการเลือก
รับประทานอาหารบุฟเฟต์สไตล์ญ่ีปุ่นในด้านความหลากหลายของเมนู  เพราะฉะนั้ นควรเลือกใช้วตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพ สดใหม่ อยู่เสมอ และเพ่ิมเมนูท่ีหลากหลายให้ลูกคา้มีตวัเลือกท่ีเพ่ิมข้ึน จะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีลูกคา้ให้
ความส าคญัและมีแนวโนม้ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารมากยิ่งข้ึน 

ด้านกระบวนการ ดา้นระบบการจดัการท่ีถูกตอ้ง รวดเร็วภายในร้านอาหาร อาทิเช่นการเรียกเก็บเงิน การเสริฟ
อาหารของร้านอาหารมีความสัมพนัธ์กับความเป็นไปได้ของพฤติกรรมในเร่ืองของร้านอาหารบุฟเฟต์สไตล์ญ่ีปุ่น 
ประเภทป้ิงย่างท่ีมีหลายสาขา ฉะนั้นการจดัการท่ีถูกตอ้ง รวดเร็วภายในร้านอาหารจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีลูกคา้ให้
ความส าคญัและมีแนวโนม้ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารมากยิ่งข้ึน 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นสถานท่ีตั้งของร้านอาหารท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง มีความสัมพนัธ์กบั
ความเป็นไปไดข้องพฤติกรรมในเร่ืองของช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงยา่ง ระหวา่ง
เวลา 10.00-12.00 น. ดงันั้นร้านอาหารท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง ควรพิจารณาเปิดท าการในช่วงเวลาดงักล่าว จะ
เป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัและมีแนวโนม้ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารมากยิง่ข้ึน 
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ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  เช่น เตาย่าง เคร่ืองดูดควนั ระบบระบายอากาศภายใน

ร้านอาหารมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นไปได้ของพฤติกรรมในเร่ืองของจ านวนความถ่ีในการรับประทาน

อาหารบุฟเฟตส์ไตลญ่ี์ปุ่น 2-3 คร้ังต่อเดือน ควรพิจารณาระบบดูดควนัใหมี้ประสิทธิภาพ สามารถระบายอากาศ
และไม่ท าใหก้ล่ินติดตวัลูกคา้ จะเห็นไดว้่าหากร้านท่ีมีระบบดูดควนัท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะ

ดึงดูดลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการในร้านไดถึ้ง 2-3 คร้ังต่อเดือน 

ด้านราคา การไม่คิดค่าบริการเพ่ิม (Service Charge) มีความสัมพนัธ์กบัความเป็นไปไดข้องพฤติกรรม
ในเร่ืองของมีท่ีจอดรถเพียงพอ ดงันั้นควรพิจารณาในเร่ืองการไม่คิดค่าบริการเพ่ิม (Service Charge) และจดัให้
มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ จะเป็นข้อได้เปรียบท่ีลูกค้าให้ความส าคัญและมีแนวโน้มในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารมากยิ่งข้ึน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด โปรโมชัน่มากนัเป็นกลุ่มไดรั้บส่วนลด อาทิเช่น มา 4 จ่าย 3 ของร้านอาหารมี
ความสัมพนัธ์กบัความเป็นไปไดข้องพฤติกรรมในเร่ืองของค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการรับประทานอาหารบุฟเฟต์
สไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงยา่ง ท่ีระดบัราคา 301-500 บาท ฉะนั้นการตั้งราคาต่อหวัควรพิจารณาจดัท าโปรโมชัน่มา
กนัเป็นกลุ่มไดรั้บส่วนลด อาทิเช่น มา 4 จ่าย 3 ควบคู่ไปดว้ย จะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัและมี
แนวโนม้ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารมากยิ่งข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
1. ดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและภาระงานของผูวิ้จยัท าใหง้านศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท าไดเ้ฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยในการศึกษาคร้ังต่อไปควรใหเ้วลาในการท าการศึกษาวิจยัท่ีมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในเขตปริมณฑลเขา้ไปใน
การเกบ็ขอ้มลูดว้ยเพ่ือท่ีจะท าใหท้ราบถึงขอ้มลูท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนดว้ย 
2. ส าหรับวิธีการศึกษาในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการอ่ืนเพ่ิมเติมดว้ย เช่น การแทรกการ
ท าวิจยัเชิงคุณภาพเขา้ไปโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูบ้ริโภคอาหารบุฟเฟต ์สไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงย่าง 
ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการท า Focus group เพ่ือท่ีจะให้ไดท้ราบถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภค
อาหารบุฟเฟต ์สไตลญ่ี์ปุ่น ประเภทป้ิงยา่ง ท่ีหลากหลายและตรงจุดมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการและคน้หาองคป์ระกอบย่อยของคุณภาพ
การบริการของภัตตาคาร เลควิว พัทยา ตามหลกัของคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) 5 ด้าน คือ ความ
น่าเช่ือถือ การสร้างความมัน่ใจ รูปลกัษณ์ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่ การตอบสนอง  กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา 
คือ มคัคุเทศก์ของกรุ๊ปทวัร์ท่ีมาใชบ้ริการ จ านวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ผลการวิจยัพบว่า สามารถจัดองค์ประกอบได้ทั้ งหมด 5 
องค์ประกอบ ไดแ้ก่        ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการ
ใหบ้ริการ และดา้นการดูแล    เอาใจใส่ของพนกังาน 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, การวิเคราะห์องค์ประกอบ, ภัตตาคาร เลควิว พัทยา 
 

Abstract 
     This research aimed to study the service quality and identify the factors of service quality five dimensions 
(SERVQUAL) which are reliability, assurance, tangibility, empathy and responsiveness of Lakeview Pattaya 
Restaurant. Questionaires were delivered to 200 tour guides who brought tour groups to the restaurants. Factor 
analysis was employed to identify new factors of service quality for Lakeview Pattaya Restaurant. The results 
indicated that the new five factors included assurance, image of restaurant, responsiveness, service, and 
empathy of staff. 
Keywords: Service Quality, Factor Analysis, Lakeview Pattaya Restaurant 
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1. บทน า 

 
     ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารในประเทศไทย มีลักษณะการด าเนินธุรกิจทั้ งหมด 3 ประเภท ได้แก่ 
ร้านอาหารย่อยทัว่ไป เนน้การให้บริการอาหารทัว่ไป เช่น อาหารจานด่วน อาหารตามสั่ง เป็นตน้ ร้านอาหาร
ประเภทน้ีจะไม่มีการท าตลาด จะเนน้การตั้งราคาไม่สูงมาก ปัจจยัท่ีท าใหลู้กคา้มาใชบ้ริการอย่างต่อเน่ืองเพราะ
ถกูใจในอาหารท่ีอร่อย ร้านอาหารขนาดเลก็ เนน้การบริการอาหารต่างชาติหรือร้านอาหารก่ึงผบับาร์ใหบ้ริการ
แก่นกัท่องเท่ียวเป็นหลกั ลูกคา้จะประทบัใจในรสชาติอาหารท่ีดี การให้บริการท่ีดี ร้านอาหารขนาดกลางและ
ใหญ่ มกัเป็นร้านอาหารแฟรนไชส์จ าหน่ายอาหารเฉพาะอยา่ง เนน้การสร้างสรรคบ์รรยากาศในร้าน 
     ภตัตาคาร เลควิว พทัยา เป็นธุรกิจร้านอาหารท่ีใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวในรูปแบบของกรุ๊ปทวัร์ ซ่ึงเป็นกรุ๊ป
ทัวร์จีน โดยมีความเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวโดยตรงและถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ภตัตาคาร        เลควิว พทัยา เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว ปัจจุบนัตั้งอยู่ท่ี มิโมซ่า พทัยา จ.ชลบุรี ผูก่้อตั้งไดมี้ความ
สนใจและมองเห็นโอกาสในการท าธุรกิจร้านอาหารรับนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากเห็นว่านกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้
มาในประเทศไทยมีจ านวนมากข้ึน โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีน ซ่ึงเป็นลกูคา้หลกัของภตัตาคาร เลควิว พทัยา 
ทั้งน้ี จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาในประเทศไทยนั้นมีปริมาณมากหรือน้อย ข้ึนอยู่กบัช่วงเทศกาล ฤดู
ท่องเท่ียว หรือปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยส่งผลกระทบต่อจ านวน
ลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการของภตัตาคาร เลควิว พทัยาเช่นกนั 
     ปัญหาของกิจการท่ีเกิดข้ึน คือ การบริการของภตัตาคาร เลควิว พทัยาท่ีมอบให้แก่ลูกคา้ไม่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพท่ีดีพอ เพ่ือสร้างความพึงพอใจท่ีดีและความประทบัใจให้กบัลูกคา้ การบริการท่ีเป็นปัญหานั้นมา
จากการไดรั้บการความคิดเห็นท่ีมีต่อร้านจากลูกคา้บางรายท่ีมาใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นการช้ีแจงถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ภายในร้านระหว่างการรับประทานอาหาร เช่น การเสิร์ฟอาหารท่ีไม่มีความรวดเร็วมากพอเกิดการรอนาน  
พนกังานไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทนัท่วงที  พนกังานขาดความรอบคอบในการบริการ เป็นตน้ ผูศึ้กษา
จึงเห็นว่าปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนน้ีตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงตอ้งมีการศึกษาและท าการวิจยัเพ่ือวิเคราะห์
องค์ประกอบของคุณภาพการบริการ อนัจะสามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดส าหรับการ
แกไ้ขปัญหาการบริการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งข้ึน อนัจะสร้างความพึงพอใจท่ีดีและความ
ประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้ ซ่ึงเป็นผลท าใหภ้ตัตาคาร เลควิว พทัยา มีภาพลกัษณ์ดา้นการบริการท่ีดีข้ึน ถา้หากปัญหา
ดงักล่าวไม่ไดรั้บการแกไ้ข จะส่งผลกระทบต่างๆ เช่น ลูกคา้อาจไม่ไดรั้บความพึงพอใจในการบริการ , อาจเกิด
ปัญหาอ่ืนๆตามมาในภายหลงัเป็นปัญหาสะสม ท าใหย้ากต่อการแกไ้ข ผูบ้ริหารเกิดภาวะตึงเครียดต่อการไดรั้บ
ขอ้ช้ีแจงปัญหาต่างๆ เป็นตน้  
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
     1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการของภตัตาคาร เลควิว พทัยา 
     2. เพ่ือคน้หาองคป์ระกอบยอ่ยของคุณภาพการบริการของภตัตาคาร เลควิว พทัยา 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
     เพ่ือท าใหท้ราบถึงลกัษณะและองคป์ระกอบยอ่ยของคุณภาพการบริการ ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้พ่ือปรับปรุงการ
บริการของกิจการใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งแทจ้ริงส าหรับการปรับปรุงการบริการใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
 
     ทฤษฎีเกีย่วกบัการบริการ  
     ค านิยามของการบริการ คือ บริการเป็นการปฏิบัติงานท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้กบัฝ่ายอ่ืน แมว้่ากระบวนการอาจ
ผกูพนักบัตวัสินคา้ แต่การปฏิบติังานนั้นเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น จบัตอ้งไม่ไดแ้ละไม่สามารถครอบครองได ้และการ
บริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสร้างคุณค่าและจดัหาคุณประโยชน์ ใหแ้ก่ลูกคา้ในเวลาและสถานท่ีเฉพาะแห่ง 
อนัเป็นผลมาจากการท่ีผูรั้บบริการหรือผูแ้ทนน าเอาความเปล่ียนแปลงมาให ้(Kotler and Keller, 2012) 
     การบริการ หมายถึง การบริการ คือ การกระท าหรือการด าเนินงานส่งมอบให้แก่ผูอ่ื้น เป็นสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน
และไม่สามารถเป็นเจา้ของได ้การผลิตการบริการอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีจบัตอ้งไดโ้ดยผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาหน่าย
และผูค้ ้าปลีกต่างเพ่ิมมูลค่าให้กับการบริการหรือลูกค้ามากข้ึนเพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับตนเองจากผูอ่ื้น 
นอกจากน้ียงัมีการบริการลว้นต่างๆดว้ยเช่นกนั เช่น การติดต่อส่ือสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเขา้ถึงลูกคา้และ
ดึงดูดลกูคา้ (Kotler and Keller, 2012) 
     ลกัษณะของการบริการ ไดแ้ก่ การบริการท่ีไม่มีตวัตน (Intangibility) , บุคลากรผูใ้หบ้ริการและลูกคา้ผูรั้บบริการ
แยกจากกันไม่ได้ (Inseparability) , การบริการเก็บกักรักษาเอาไวไ้ม่ได้ (Perishability) , ระดับอุปสงค์ไม่คงท่ี
แตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงเวลา (Fluctuating Demand) , การบริการแต่ละคร้ังมีความแตกต่างกนั (Variability) , การ
บริการตอ้งอาศยัแรงงานในการปฏิบติัการเป็นส่วนใหญ่ (Labor-Intensive) , การตั้งมาตรฐานและวดัระดบัคุณภาพ
ฐานการบริการท าไดย้าก (Difficult to evaluate for Quality)  (กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์, 2556) 
      
     ทฤษฎีเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 
     คุณภาพการบริการ หมายถึง การวดัระดับคุณภาพการให้บริการท่ีส่งมอบให้กับผูรั้บบริการว่ามีความ
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการไดดี้เพียงใด ดงันั้นการส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ หมายถึง การ
บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการอยา่งคงเสน้คงวา  (Lewis and Boom, 1983) 
     คุณภาพการบริการ ประกอบดว้ย 5 มิติหลกั ไดแ้ก่ 
     1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการบริการใหต้รงกบัสัญญาท่ีใหไ้วก้บัผูรั้บบริการ 
บริการท่ีให้ทุกคร้ังจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิม ความสม ่าเสมอน้ีจะท าให้
ผูรั้บบริการรู้สึกวา่การบริการท่ีไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้ 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                       1941  
 

     2. การสร้างความมัน่ใจ (Assurance) หมายถึง การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ความสามารถในการสร้างความ
เช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกบัผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ความสามารถในการให้บริการ  และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ  นุ่นนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและใหค้วามมัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด  
     3. รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangibility) หมายถึง ความเป็นรูปธรรมของบริการ ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ
ให้เห็นถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อนัได้แก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารและสัญลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกว่าไดรั้บการดูแล ห่วงใย และความ
ตั้งใจจากผูใ้หบ้ริการ บริการท่ีถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรม จะท าใหผู้รั้บบริการรับรู้ถึงการใหบ้ริการนั้นๆได้
ชดัเจนข้ึน  
     4. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้  ผูรั้บบริการตามความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน  
     5. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะให้บริการโดยสามารถ
ตอบสนองความตอ้งของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการไดง่้าย และไดรั้บความ
สะดวกจากการใชบ้ริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการบริการอย่างทัว่ถึงและรวดเร็ว (Zeithaml, Parasuraman and 
Berry, 1988) 
 
2.1 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
 
     กิติยุติ กิติศรีวรพนัธ์ุ (2555) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการของร้านอาหารแบล็คแคนยอน กรณีศึกษา สาขา
เมเจอร์ รังสิต พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป โดยคุณภาพการบริการในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงดา้นการเอาใจใส่ลกูคา้เป็นรายบุคคลสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจ 
ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูบ้ริการ ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัจบัตอ้งได ้และดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริการต ่าสุด เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัจบัตอ้งได ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีสูงท่ีสุด คือ พนกังานแต่งกาย
สุภาพบุคลิกน่าเช่ือถือ ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีสูงท่ีสุดคือ ร้านมีตราสินคา้ท่ี
น่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีสูงท่ีสุด คือ พนกังานบริการดว้ยความ
เต็มใจและไม่ปฏิเสธต่อค าขอของลูกคา้ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูบ้ริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีสูง
ท่ีสุด คือ พนกังานมีกิริยาท่ีสุภาพและเหมาะสม ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ขอ้ท่ีสูงท่ีสุด คือ พนกังานพดูจาสุภาพและดูแลเอาใจใส่ลกูคา้ 
     ครรชิต ยศพรไพบูลย ์(2551) ศึกษาเร่ือง การวดัคุณภาพบริการร้านอาหาร Fast Food ใน 5 ดา้นหลกัของ 
SERVQUAL: ความน่าเช่ือถือการตอบสนอง การให้ความมัน่ใจ การดูแลเอาใจใส่ และรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 
พบว่า ความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการร้านอาหาร Fast Food ตามคุณลกัษณะของคุณภาพการบริการ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก ซ่ึงในดา้นการตอบสนอง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ียนอ้ย
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ท่ีสุด ต่อมาระดบัการรับรู้ของลูกคา้ต่อคุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัสูง โดยดา้นการตอบสนองต่อ
ผูบ้ริโภค มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการให้ความมัน่ใจ ส่วนการรับรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ดา้นการ
ดูแลเอาใจใส่ ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการมีค่าเฉล่ีย
โดยรวมติดลบ ซ่ึงหมายถึง คุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีไดรั้บต ่ากวา่คุณภาพท่ีคาดหวงัไว ้ในเร่ืองของการไม่
มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลกูคา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ การใหบ้ริการตามท่ีสญัญาไว ้
             ทวีเดช ธวฒันกุล (2555) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมของแผนกห้องอาหารของ
โรงแรมดุสิตธานี พบว่า คุณภาพการบริการตามคิดเห็นของลูกคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่า ดา้นสถานท่ีอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ อยู่ในระดบัมาก โดยการจดัเตรียมอุปกรณ์รับประทาน
อาหาร เคร่ืองแกว้เป็นระเบียบ สวยงาม ครบถว้น ดา้นความน่าเช่ือถือในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก โดยการ
ไดรั้บการตอ้นรับทักทายเป็นอย่างดีเม่ือมาถึงห้องอาหาร ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ อยู่ใน
ระดบัมาก โดยพนกังานใหก้ารตอ้นรับลูกคา้ทนัทีเม่ือมาถึงห้องอาหาร ดา้นความเช่ือมัน่ของลูกคา้อยู่ในระดบั
มาก โดยพนกังานแต่งกายเรียบร้อย ดูดี ท าใหล้กูคา้มัน่ใจวา่จะไดรั้บการบริการท่ีดี ดา้นการเขา้ถึงความรู้สึกและ
ความตอ้งการของลูกคา้ อยู่ในระดบัมาก โดยพนักงานให้ค าแนะน ารายการอาหารหรือรายการเคร่ืองด่ืมได้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
     เมทินี วงศ์ธราวฒัน์ (2554) ศึกษาเร่ือง แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพการบริการของพนกังานบริการส่วน
หนา้โรงแรมระดบั 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นการ
ส ารองหอ้งพกั โดยรวมอยูร่ะดบัมาก ซ่ึงดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดและดา้นการดูแลเอาใจใส่
มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ส่วนระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นการเขา้พกั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ใน
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และดา้นการดูแลเอาใจใส่มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ส่วนดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีผูใ้ชมี้เพศ อายุและประเภทของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นการส ารอง
ห้องพักโดยรวมแตกต่างกัน ในขณะท่ีผูใ้ช้ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิภาค รายได้และประเภทของ
ผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นการเขา้พกัโดยรวมแตกต่างกนั 
     อุบล ช่ืนส าราญ และวาทินี เสมาเงิน (2555) ศึกษาเร่ือง การพฒันาคุณภาพการบริการของธุรกิจรับจดัเล้ียง
นอกสถานท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคคาดหวงัในดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจมากท่ีสุด รองลงมา
คือ การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และการตอบสนอง
ลูกคา้ ตามล าดบั ส่วนดา้นการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการในดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้ความเป็นรูปธรรมของการบริการ การตอบสนองลูกคา้ การเขา้ใจ
และรู้จกัลกูคา้ ตามล าดบั และการเปรียบเทียบความคาดหวงัระหวา่งก่อนการรับบริการและหลงัรับบริการ โดย
ดา้นการตอบสนองลกูคา้เพียงดา้นเดียวท่ีพบความแตกต่าง     
      
 
 
 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                       1943  
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ มคัคุเทศก์ของกรุ๊ปทวัร์จีนท่ีมาใชบ้ริการ ณ ภตัตาคาร เลควิว พทัยา จ านวน 
10,872 คน (ท่ีมา: ภตัตาคาร เลควิว พทัยา)  และกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ มคัคุเทศก์ของกรุ๊ปทวัร์จีน
ท่ีมาใชบ้ริการ ณ ภตัตาคาร เลควิว พทัยา โดยผูศึ้กษาเห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวน้ีจะสามารถเขา้ใจและใหค้วาม
ร่วมมือในการให้ขอ้มูลเป็นอย่างดี ซ่ึงจะไดข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี โดยการก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่าง ผูศึ้กษาไดใ้ชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถ
ให้ผลการวิจัย ณ  ความคลาดเคล่ือน(Margin of Error)ในระดับ ±5% ภายใต้ระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence 
Level) ท่ี 95%  ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 370 คน แต่เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไดมี้จ านวนมากและมีขอ้จ ากดัในดา้น
เวลาท่ีไม่เพียงพอ ผูศึ้กษาจึงท าการเกบ็กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงไดจ้ดัท าเป็น 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาจีน โดยมีการ
สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ ใชม้าตรวดั
มาตรฐานแบบ Likert – Scale (ระดบัความเห็นดว้ย) และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
     วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ผูศึ้กษาจะท าการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถาม
ใหก้บัผูต้อบแบบสอบถาม คือ มคัคุเทศกท่ี์มาใชบ้ริการ ณ ภตัตาคาร เลควิว พทัยา 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัน้ี ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ไดแ้ก่ Factor Analysis โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์
ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
     1. การระบุตวัแปรเชิงปริมาณท่ีใชใ้นการหาองคป์ระกอบยอ่ย (Factor)  
     2. การก าหนดวิธีการแยก factor โดยใชว้ิธี Principal Components Analysis เป็นการจดัตวัแปรทั้งหมดลงใน
ชุดของสมการเสน้ตรงซ่ึงอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมด 
     3. การเลือกจ านวน factor โดยพิจารณาจาก 3 เกณฑ์ ไดแ้ก่ 1. Latent Root Criterion โดย factor แต่ละตวัท่ี
เลือกมาจะตอ้งอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมดไดม้ากกว่าค่าความแปรปรวนของตวัแปรเดิม 1 ตวั 
(ซ่ึงมีค่าเท่ากับ  1)   2. Cumulative Percentage of Variance โดย factor ทั้ งหมดท่ีจะนามาใช้ร่วมกันจะต้อง
อธิบายไดอ้ย่างนอ้ย 60% ของความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมด 3. Scree Test Criterion โดย factor ท่ีใชต้อ้ง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมดไดใ้นปริมาณมากกวา่ เม่ือเทียบกบั factor ท่ีไม่นามาใช ้ 
     4. การแปลความหมาย และการตั้งช่ือ factor 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 80.0) มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี 
(ร้อยละ 55.0) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 87.5) มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 54.5) และมีรายได้
มากกวา่ 50,000 บาท (ร้อยละ 44.0) 
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     ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการของภัตตาคาร เลคววิ พทัยา มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี ้ 
     1. ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในเร่ือง พนกังานมีความรู้ในเร่ืองของอาหาร มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ พนักงานให้บริการดว้ยความถูกตอ้ง ร้านมีการให้บริการตรงตามความตอ้งการ  พนักงาน
ใหบ้ริการดว้ยความรอบคอบ และร้านสามารถใหบ้ริการไดต้รงตามเวลานดัหมาย ตามล าดบั      
     2. ด้านการสร้างความมั่นใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในเร่ือง การมีความรู้สึกมัน่ใจในการมาใช้
บริการ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ร้านให้ความรู้สึกปลอดภยัในการมาใชบ้ริการพนกังานมีกิริยามารยาทท่ีสุภาพ 
พนกังานมีความประพฤติท่ีเหมาะสม พนกังานมีความเช่ียวชาญในการใชบ้ริการ และร้านมีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ 
ใชง้านไดดี้ ตามล าดบั      
     3. ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในเร่ือง พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ  ร้านมีการจัดเตรียมโต๊ะ  เก้าอ้ีเพียงพอต่อการให้บริการ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการ
รับประทานอาหารมีความสะอาด ร้านมีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อมให้บริการ ร้านมีการจดัวางอุปกรณ์อย่าง
เป็นระเบียบ และร้านมีความสะอาดเรียบร้อยตามล าดบั      
     4. ด้านการดูแลเอาใจใส่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในเร่ือง พนกังานพูดจาสุภาพอ่อนโยน มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ พนกังานมีอธัยาศยัดีต่อลูกคา้ พนกังานมีความเต็มใจในการดูแลเอาใจใส่ พนกังานใหค้วามเอาใจ
ใส่กบัลกูคา้ในแต่ละรายอยา่งเท่าเทียมกนั และพนกังานใหค้วามส าคญัต่อความตอ้งการของลกูคา้ ตามล าดบั      
     5. ด้านการตอบสนอง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในเร่ือง ร้านมีการใหบ้ริการตามล าดบัก่อน – หลงั 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีระบบการรับจองท่ีนั่งท่ีเหมาะสม พนักงานบริการไม่ปฏิเสธต่อคาขอของลูกค้า 
พนกังานบริการดว้ยความเตม็ใจ พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ย่างทนัท่วงที และพนกังานเสิร์ฟ
อาหารดว้ยความรวดเร็ว ตามล าดบั      
     องค์ประกอบย่อยของคุณภาพการบริการของภัตตาคาร เลควิว พัทยา พบว่า สามารถจดัองคป์ระกอบยอ่ยได้
ทั้งหมด 5 Factor ดงัน้ี 
     Factor 1 ด้านคุณภาพ ประกอบดว้ย ท่านมีความรู้สึกมัน่ใจในการมาใชบ้ริการ พนกังานมีความประพฤติท่ี
เหมาะสม พนักงานมีกิริยามารยาทท่ีสุภาพ ร้านให้ความรู้สึกปลอดภัยในการมาใช้บริการ  พนักงานมีความ
เช่ียวชาญในการบริการ ร้านมีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพใชง้านไดดี้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีคุณภาพบริการ (Service 
Quality) ในดา้นการสร้างความมัน่ใจ (Assurance) ซ่ึงหมายถึง การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ โดยผูใ้ห้บริการ
จะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ความสามารถ และตอบสนองต่อผูรั้บบริการดว้ยกิริยามารยาทท่ีดีสุภาพ นุ่มนวล 
(Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1988: 28) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวสันต์ กานต์วรรัตน์ (2557) ซ่ึง
ศึกษาเร่ือง การประเมินคุณภาพการบริการของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรมบูธีค กรณีศึกษา โรงแรม
เซ่ียงไฮ้ แมนชั่น พบว่า คุณภาพการบริการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในดา้นความเช่ือมัน่อนัดับแรก คือ พนักงาน
ใหบ้ริการดว้ยความอธัยาศยัดี สุภาพอ่อนโยน ยิม้แยม้ และมัน่ใจในความปลอดภยัของโรงแรม 
     Factor 2 ด้านสถานที่ ประกอบด้วย ร้านมีการจดัวางอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการ
รับประทานอาหาร มีความสะอาด  มีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อมให้บริการ ร้านมีความสะอาดเรียบร้อย 
พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ร้านมีการจดัเตรียมโต๊ะเกา้อ้ีอย่างเพียงพอต่อการใหบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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ทฤษฎีคุณภาพการบริการ (Service Quality) ในดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangibility) ซ่ึงหมายถึง ลกัษณะ
ทางกายภาพท่ีปรากฏใหเ้ห็นถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองมือ สภาพแวดลอ้มท่ีท า
ให้ผูรั้บบริการรู้สึกได้รับการดูแล  ห่วงใย (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1988: 28) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทวีเดช  ธวฒันกุล  (2555) ซ่ึงศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมของแผนก
ห้องอาหารของโรงแรมดุสิตธานี พบว่า คุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นสถานท่ีอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการอยู่ในระดบัมาก โดยการจดัเตรียมอุปกรณ์รับประทานอาหาร เคร่ืองแกว้เป็นระเบียบ 
สวยงามครบถว้น  
     Factor 3 ด้านกระบวนการให้บริการ  ประกอบด้วย พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง
ทันท่วงที มีระบบการรับจองท่ีนั่งท่ีเหมาะสม พนักงานเสิร์ฟอาหารด้วยความรวดเร็ว  ร้านมีการให้บริการ
ตามล าดบัก่อน-หลงั พนกังานบริการไม่ปฏิเสธต่อค าขอของลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีคุณภาพการบริการ 
(Service Quality) ในด้านการตอบสนอง (Responsiveness) ซ่ึงหมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะ
ให้บริการโดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ย่างทนัท่วงที และผูรั้บบริการไดรั้บความ
สะดวกจากการใช้บริการ  (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1988: 28) และสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภ
ลกัษณ์ สุริยะ (2556) ซ่ึงศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของแผนกตอ้นรับส่วนหนา้โรงแรม
เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวอาเซียน กรณีศึกษาโรงแรมบูติกกรุงเทพมหานคร พบว่า นกัท่องเท่ียวอาเซียนมีความ
คาดหวงัต่อคุณลกัษณะคุณภาพการบริการของแผนกส่วนหนา้โรงแรมอยู่ในเกณฑค่์อนขา้งมาก อนัดบัแรก คือ 
ดา้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเร่ืองความรวดเร็ว  ความกระตือรือร้นในการให้บริการของ
พนกังานอยา่งทนัท่วงทีท่ีมีการร้องขอ 
     Factor 4 ด้านการให้บริการ ประกอบดว้ย ร้านมีการใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการพนกังานใหบ้ริการดว้ย
ความถูกตอ้ง ร้านสามารถให้บริการไดต้รงตามเวลานดัหมาย พนกังานมีความรู้ในเร่ืองของอาหาร พนักงาน
ให้บริการด้วยความรอบคอบ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีคุณภาพการบริการ (Service Quality) ในด้านความ
น่าเช่ือถือ ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการบริการให้ตรงกบัสัญญาท่ีใหไ้วก้บัผูรั้บบริการ การบริการจะตอ้งมี
ความถูกต้อง เหมาะสม มีความสม ่าเสมอ (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1988: 28) และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ   ภวตั วรรณพิต (2554) ซ่ึงศึกษาเร่ือง การประเมินคุณภาพการบริการของร้าน True Coffee สาขา
ในมหาวิทยาลยั พบว่า ดา้นความน่าเช่ือถือ มีระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการสูงท่ีสุดและมีระดบัการ
รับรู้ต่อคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บจริงสูงท่ีสุด อนัดบัแรก คือ ความรอบคอบและถูกตอ้งในการให้บริการของ
พนกังาน 
     Factor 5 ด้านการดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน ประกอบด้วย พนักงานพูดจาสุภาพ อ่อนโยน พนักงานมี
อธัยาศยัดีต่อลูกคา้ พนกังานมีความเต็มใจในการดูแลเอาใจใส่ ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการรู้จกัและเขา้ใจ
ลูกคา้ตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1988: 28) และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิติยุติ กิติศรีวรพนัธ์ุ (2555) ซ่ึงศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการของร้านอาหารแบล็
คแคนยอนกรณีศึกษา สาขาเมเจอร์ รังสิต พบว่า ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
อนัดบัแรก คือ พนกังานพดูจาสุภาพและดูแลเอาใจใส่ลกูคา้ 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากผลการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์องคป์ระกอบของคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา ภตัตาคาร เลควิว พทัยา 
พบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการในด้านความน่าเช่ือถือ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในเร่ือง พนักงานมี
ความรู้ในเร่ืองของอาหารมากท่ีสุด แต่เห็นดว้ยในเร่ืองร้านสามารถใหบ้ริการไดต้รงตามเวลานดัหมายนอ้ยท่ีสุด 
ด้านการสร้างความมั่นใจ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในเร่ือง การมีความรู้สึกมัน่ใจในการมาใช้บริการมาก
ท่ีสุด แต่เห็นด้วยเร่ืองร้านมีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ ใช้งานได้ดีน้อยท่ีสุด ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ  ผูต้อบ
แบบสอบถามเห็นดว้ยในเร่ือง พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยมากท่ีสุด แต่เห็นดว้ยในเร่ืองร้านมีความสะอาด
เรียบร้อยนอ้ยท่ีสุด ด้านการดูแลเอาใจใส่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในเร่ือง พนกังานพูดจาสุภาพ อ่อนโยน
มากท่ีสุด แต่เห็นดว้ยในเร่ืองพนกังานให้ความส าคญัต่อความตอ้งการของลูกคา้นอ้ยท่ีสุด ด้านการตอบสนอง 
ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในเร่ืองร้านมีการให้บริการตามล าดบัก่อน – หลงัมากท่ีสุด แต่เห็นดว้ยในเร่ือง
พนกังานเสิร์ฟอาหารดว้ยความรวดเร็วนอ้ยท่ีสุด นอกจากน้ียงัไดจ้ดักลุ่มองค์ประกอบทั้งหมด 5 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นสถานท่ี ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นการให้บริการ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ของ
พนักงาน ส่วนข้อมูลส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มี
สถานภาพโสด   มีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี และมีรายได้มากกว่า 50,000 บาท และพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลส่วนตวั ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์กบัดา้นการตอบสนองความตอ้งการ
ท่ีแตกต่างกนั ส่วนเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสมัพนัธ์กบั Factor ใดๆ  
      
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 
     จากปัญหาของกิจการท่ีเกิดข้ึน คือ การบริการท่ีมอบใหแ้ก่ลกูคา้ไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดีพอในการ
สร้างความพึงพอใจท่ีดีและความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ ผูวิ้จยัจึงไดท้ าแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ
และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล อนัจะน าผลการวิจยัท่ีได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงการบริการของกิจการให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยมีขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษา ดงัน้ี   
     ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในเร่ือง ร้านสามารถให้บริการไดต้รงตามเวลานัด
หมายน้อยท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามไม่เห็นดว้ยกับการบริการท่ีทางร้านปฏิบัติ โดยไม่
สามารถใหบ้ริการไดต้รงตามสัญญาท่ีใหไ้วไ้ด ้ดงันั้น ทางร้านควรจะปรับระบบการท างานภายในร้านใหดี้และ
รวดเร็วข้ึน เพ่ือเป็นการส่งมอบการบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยพนกังานจะตอ้งท างานให้เร็วข้ึน 
พร้อมกบัความรอบคอบและถกูตอ้งเพ่ือไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดท่ีจะท าใหเ้สียเวลาเพ่ิมข้ึนดว้ย 
     ด้านการสร้างความมั่นใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในเร่ือง ร้านมีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ ใชง้านไดดี้   
นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าอุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการนั้นไม่มีคุณภาพ อาจจะมีความเก่า 
ลา้สมยั ไม่สามารถใชง้านได ้ไม่มีอุปกรณ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือสร้างความสะดวกสบายได ้
ดงันั้น ทางร้านควรจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีคุณภาพมากข้ึน สามารถใชง้านไดดี้ข้ึน หรือเปล่ียนอุปกรณ์
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ใหม่ ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ทั้งน้ี เพ่ือตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ อนัจะเป็นการใหค้วามมัน่ใจแก่
ผูรั้บบริการวา่จะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุดจากผูใ้หบ้ริการ 
     ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในเร่ือง ร้านมีความสะอาด เรียบร้อย นอ้ย
ท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามไม่พึงพอใจกบัความสะอาดของสถานท่ี ดงันั้น พนกังานควรจะให้
ความส าคญักบัความสะอาดมากข้ึน คอยสังเกตบริเวณท่ีสกปรกและรีบท าความสะอาดอย่างรวดเร็ว ไม่ควร
ปล่อยท้ิงไวใ้หเ้กิดความสกปรกสะสม 
     ด้านการดูแลเอาใจใส่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในเร่ือง พนกังานให้ความส าคญัต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามไม่ไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ เม่ือลูกคา้สั่งพนกังานเพ่ือ
ตอ้งการสินคา้ แต่พนกังานอาจละเลยหรือไม่ไดใ้ส่ใจในความตอ้งการนั้นจนเกิดการลืมและไม่ไดท้ าตามค าสั่ง
นั้น ถือเป็นขอ้บกพร่องของการบริการ ดงันั้น ทางร้านควรจะมีการอบรมพนกังานใหมี้ความใส่ใจลูกคา้มากข้ึน 
เนน้ถึงความรู้สึกของลูกคา้ ถา้หากไม่ไดรั้บการบริการตามท่ีหวงัไว ้ช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัและผลกระทบท่ีมี
ต่อกิจการ เพ่ือตอ้งการใหพ้นกังานมีการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน ดูแลเอาใจใส่ต่อลกูคา้อยา่งจริงจงั 
     ด้านการตอบสนอง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในเร่ือง พนกังานเสิร์ฟอาหารดว้ยความรวดเร็ว นอ้ย
ท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเกิดการรอคอยอาหารเป็นเวลานาน เน่ืองจากพนกังานเสิร์ฟอาหาร
ชา้ ไม่รวดเร็ว ดงันั้น ทางร้านควรจะอบรมพนกังานช้ีให้เห็นถึงขอ้บกพร่องในการท างานและปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือการกระตุ้นพนักงานให้ท างานอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็น การวิเคราะห์องคป์ระกอบของคุณภาพการบริการ เลควิว พทัยาโดยใชม้าตรวดัแบบ 
Likert-scale (ระดบัความเห็นดว้ย) เนน้เร่ืองความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ ดงันั้น ส าหรับการศึกษาคร้ัง
หนา้ ควรจะท าการศึกษาท่ีเนน้เร่ืองความพึงพอใจหรือความคาดหวงัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการ ซ่ึงผลการวิจยั
ท่ีไดอ้าจจะมีความแตกต่างกนั และน าไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาอ่ืนๆไดอี้ก 
     2. การศึกษาคร้ังน้ีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนของกิจการเพ่ือน าไปประยกุตใ์ช้
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถน ามาใชป้ระโยชน์กบั
กิจการหรือธุรกิจบริการอ่ืนๆ เช่น ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s), การจัดการองค์กร (Organizing), การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์ร เป็นตน้ 
     3. ส าหรับการศึกษาขององคก์รธุรกิจบริการอ่ืนๆ ประชากรท่ีจะศึกษาในคร้ังต่อไป ควรจะเปล่ียนแปลงตาม
ลกัษณะขององคก์รนั้นๆ อาจจ าแนกตามประเภทของลกูคา้หรือตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
     4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม และในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะมีการสัมภาษณ์
เป็นรายบุคคลเพ่ิมเติม เพ่ือสอบถามความคิดเห็นโดยตรงท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นจริงมากข้ึน 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการใช้บริการต่อความพงึพอใจของ
ผู้บริโภคในการใช้บริการ สวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 
เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด ในการใช้บริการสวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง 
เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
สวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อความ
พึงพอใจในการใชบ้ริการสวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูบ้ริโภคหรือผูม้าใช้
บริการสวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง จ านวนทั้งหมด 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ One way ANOVA ผลการศึกษา พบว่าความพึงพอใจในการใชบ้ริการมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมในการใช้บริการ, ความพึงพอใจ, สวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง 
 

Abstract 
The primary objective of this research, To study the demography and the service behavior of consumers. To 
determine the level of satisfaction of the marketing mix in the Service Pae Hok Klong 2 Restaurant. To study 
the relationship between demography characteristics of consumer satisfaction in Pae Hok Klong 2 Restaurant. 
To study the relationship between the behavior of the consumers and theirs satisfaction with the Service at Pae 
Hok Klong 2 Restaurant samples used in this study is. Consumer or the service had come to Pae Hok Klong 2 
Restaurant. Total of 400 people, the statistics used in the analysis were percentage, mean, standard deviation 
and One way ANOVA.  The results revealed that most participants were satisfaction of the service is 
associated with service behavior Pae Hok Klong 2 Restaurant as statistically significant level 0.05 
Keywords: Behavior of the service, Satisfaction, Pae Hok Klong2 Restaurant 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย มีอยู่ 61,760 ราย สร้างรายไดใ้หก้บัประเทศกว่า 200,000 ลา้นบาท
ต่อปี และมีแนวโนม้การเติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง กรมพฒันาธุรกิจการคา้จึงไดต้ั้งเป้าผลกัดนัธุรกิจร้านอาหาร
เข้า สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับของลูกค้าทั้ งชาวไทย และ ชาว
ต่างประเทศ จากการเติบโตดงักล่าว เจา้ของธุรกิจร้านอาหารต่างๆตอ้งเร่งปรับตวัใน การพฒันา ร้านอาหาร ใหดี้
ในการบริการลูกค้า และรสชาติอาหาร ความสะอาด  ความสดของอาหาร มีเมนูอาหารท่ีหลากหลาย  และ 
น่าสนใจโดยน าการบริหารร้านอาหารโดยใช้หลกัการตลาดมาช่วยพฒันาร้านให้ดียิ่งข้ึน ท าให้มีโอกาสทาง
ธุรกิจร้านอาหารมีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัไป มีความคาดหวงัในการไปใช้บริการท่ีไม่เหมือนกัน จึงน าไปสู่ความพึงพอใจท่ีแตกต่างกัน
หลงัจากท่ีไปใชบ้ริการนั้นแลว้ จากการท่ีคนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมรับประทานอาหารนอกบา้นเพ่ิมข้ึนจึงท าให้
ธุรกิจร้านอาหารเกิดข้ึนมากมายโดยประเภทอาหารท่ีน าเสนอใหแ้ก่ลกูคา้กมี็ความแตกต่างกนั 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1. เพ่ือศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 2. เพ่ือศึกษาระดบัความ
พึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด ในการใช้บริการสวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง 3. เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสวนอาหาร
แป๊ะฮก คลองสอง4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการสวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     ท าให้ก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายไดแ้ม่นย  าข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค
หรือผูม้าใชบ้ริการได ้สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันา และ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค และสามารถเพ่ิมยอดขาย และรักษาลกูคา้ได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค  
     (อดุลย  ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล, 2550) พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ  กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีแต่ละบุคคล
กระท าเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้หรือบริการมาเพ่ือบริโภค (Solomon, 2002) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการ
ตดัสินใจ การกระท าของผูบ้ริโภคในการซ้ือ และการใช้สินคา้หรือบริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและ
ความพึงพอใจ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Analyzing Consumer 
Behavior) เป็นการพิจารณาพฤติกรรม โดยใชค้ าถาม 7 ค าถามเพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการ คือ 6Ws และ 1H  
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ความหมายของความพงึพอใจ 
     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2549) ความพึงพอใจ จะเกิดข้ึน หรือรู้สึกหลงัการซ้ือหรือใชบ้ริการ โดยการ
เปรียบเทียบกนัระหว่างส่ิงท่ีคาดไว ้(อุทยัพรรณ สุดใจ, 2545) ความพึงพอใจจะเกิดก็ต่อเม่ือไดรั้บตอบสนอง
ความตอ้งการ ความพึงพอใจจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึก และทศันะของบุคคล โดยอาจประเมินค่า
เป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ได ้(ภากรณ์ น ้าวา้ และศิริวิมล วนัทอง, 2550 ) ผูรั้บบริการย่อมมีความคาดหวงั 
และมีความตอ้งการในการตอบสนองท่ีไปใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง หลงัจากท่ีรับบริการหรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
จากการบริการท่ีเป็นจริง จึงเกิดการเปรียบเทียบกบัความตอ้งการหรือส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้และจะแสดงออกมาเป็น
ระดบัความพึงพอใจ  

ทฤษฎีเกีย่วกบัการบริการ 
     (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2547) การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน 
มอบให้กบัผูรั้บบริการ โดยจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการกบัส่ิงท่ีผูรั้บบริการ (ณัฎฐิยา แดงประเสริฐ, 2553) 
ธุรกิจหลายแห่งท่ีประสบความส าเร็จในการให้บริการ เพราะมีหลกัการบริการก าหนดไวห้รือแนวทางปฏิบติั
ของพนกังานตอ้นรับ  

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (The Services Marketing Mix) 

     (ศิริพร ศิลธร, 2551) กล่าววา่ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง  การผสมท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่ง
ดีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของการสร้างสินคา้และบริการ  การก าหนดราคา  การจดัจดัหน่าย  ซ่ึงไดมี้การจดั
ออกแบบเพ่ือใชส้ าหรับการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ และการส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑ ์ท่ีเสนอขาย 
 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง      

     วิทยา วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมขนาดเลก็  ในเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ส่วนความพึงพอใจในดา้นพนักงาน 
ดา้นราคา ดา้นช่องทาง การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  

     ศิริพร ศิลธร  (2551) ได้ศึกษาการวิจัยเร่ือง การตัดสินใจใช้สถานบริการรับจัดเล้ียงของผู ้บริโภคใน
ร้านอาหารสวนทิพย ์พบว่าส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 50,001 – 80,000 บาท ลกัษณะท่ีอยู่อาศยัเป็นบา้นเด่ียว การตดัสินใจใช้บริการ 
พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคตดัสินใจในการจดัเล้ียงท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่ ดา้นราคาผูบ้ริโภคตดัสินใจมีความ
คุม้ค่ากับการบริการท่ีได้รับ ด้านสถานท่ีผูบ้ริโภคตัดสินใจความสวยงามของสถานท่ีการจดังาน  ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดผูบ้ริโภคตดัสินใจมีการทดลองอาหารหรือการบริการ ดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการผูบ้ริโภค
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ตดัสินใจความเช่ียวชาญหรือความช านาญของพนกังาน ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพผูบ้ริโภคตดัสินใจความ
หรูหราทนัสมยั และดา้นกระบวนการใหบ้ริการผูบ้ริโภคตดัสินใจมีเอกลกัษณ์ในการบริการ  

     ดนุรัตน์ ใจดี (2553)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของประชาชนในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อา ยุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 5,000 - 10,000 
บาท ขนาดครอบครัว 3 - 4 คน และพกัอาศยัอยู่ท่ีบา้นของตนเอง และพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 
พบว่า ส่วนใหญ่ประเภทอาหารหรือบริการท่ีเลือกใชคื้อ อาหารพ้ืนบา้น (ปักษใ์ต)้ เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการคือ
รับประทานอาหาร ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ คือ สมาชิกในครอบครัว ผูร่้วมรับประทานอาหารคือ สมาชิกใน
ครอบครัว ผูร่้วมใชบ้ริการ 3 - 5 คน ใชบ้ริการในวนัท่ีสะดวก เวลาท่ีใชบ้ริการ 12.01 - 18.00 ใชบ้ริการ 1 - 2 
ชัว่โมง การใชบ้ริการไม่แน่นอน จ านวนเงินท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง 500 - 1,000 บาท ปริมาณการสั่งบริการต่อคร้ัง 3 
- 5 อย่าง ทราบขอ้มูลข่าวสารจาก ประสบการณ์เดิม ผลการศึกษาดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัการตดัสินใจมาก  

     วธันาภรณ์ พลจนัทร์ (2553)  ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการร้าน shabugu 
โครงการ Room2 จงัหวดั ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 40 ปี มีสถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ผลการศึกษาเก่ียวกบั ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการ ซ่ึงแบ่งออกตาม
ส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 7 ด้าน พบว่าผู ้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี และควรปรับปรุงทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดเพ่ือส่งผลให้เป็นท่ี
รู้จกัของลูกคา้เพ่ิมมากข้ึนรวมถึงช่องทางการช าระเงินหลายๆรูปแบบเพ่ือให้ลูกคา้สามารถเลือกใชบ้ริการได้
หลายช่องทาง การพฒันาบุคลากรและบรรยากาศภายในร้านเพ่ือให้ร้านเป็นท่ีน่าสนใจของลูกคา้เพ่ือส่งผล
กิจการของร้านเจริญรุ่งเรือง และเป็นท่ีรู้จกัของลกูคา้ต่อไป 

     วรรณา ภู่ระหงษ์  (2554) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านหมูกระทะแบบบุฟ
เฟ่ตใ์นเขตอ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร  ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการ
ร้านหมกูระทะแบบบุฟเฟ่ตใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพรในภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการบริการของบุคลากร ดา้นหลกัฐานการทางกายภาพในการ
ใหบ้ริการ ดา้นการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งมีคุณภาพ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นสถานท่ีและระยะเวลา 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

     ฐิติภัทท์  ศรีวิไลทนต์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการเลือกใช้ร้านอาหารนอกบ้านในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี เป็นพนักงาน-ลูกจา้งเอกชน มีรายได ้15,001 – 20,000 บาท นิยมอาหารไทย ร้านอาหารท่ีชอบใช้
บริการจะเป็นร้านอาหารตามสัง่/ร้านทัว่ไป ชอบร้านในลกัษณะของท าเลท่ีตั้งของร้านคือเป็นร้านอาหารท่ีตั้งอยู่
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ในเมือง จะถูกชกัชวนจากเพ่ือนท่ีท างาน วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการจะเป็นวนัส าคญัของคนในครอบครัว ใชบ้ริการ 2-4 
คร้ัง/เดือนและมีค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง 501-1,000 บาท ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการรับประทาน
อาหารนอกบา้น จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัดา้น เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ี
แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ความสัมพนัธ์ ระหว่างปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจพบว่า 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ี ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นบุคลากร มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

     กฤษฎา โสมนะพันธ์ุ (2556)  ไดศึ้กษาการวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้นของ
ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 -35 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท และพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบา้นส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับประทานอาหารนอกบา้น 1-3 
คร้ัง / เดือน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียมากกว่า 500 บาท วนัท่ีรับประทานอาหารนอกบา้นบ่อยท่ีสุดคือ วนัศุกร์ – อาทิตย ์
ช่วงเวลาท่ีรับประทานอาหารนอกบา้นคือ 17:01 – 20:00 น. มีจ านวนผูร่้วมรับประทานเฉล่ีย 2 คน สถานท่ีท่ีไป
รับประทานอาหารนอกบา้นคือร้านอาหารทัว่ไป ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกร้านรับประทานอาหารคือปัจจยัท่ี
เก่ียวกบัสถานท่ี ท าเลท่ีตั้งร้าน การเดินทางท่ีสะดวก ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านรับประทานอาหาร
คือคนรู้จกัแนะน า  

     รัชนีวรรณ  วัฒนปริญญา (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้15,001 –20,000 บาท และเลือกรูปแบบการใชบ้ริการ
คือรับประทานท่ีร้านและซ้ือไปรับประทานท่ีบา้น ผูร่้วมใชบ้ริการร้านอาหาร คือ 2-3 คนโดยวนัท่ีชอบมาใช้
บริการคือวนัหยดุเสาร์ – อาทิตย ์เวลาใชบ้ริการร้านอาหาร 19.01 -22.00 น.ความถ่ีในการใชบ้ริการ จ านวน 1 -2 
คร้ัง จ านวนเงินต่อคร้ังท่ีรับประทานอาหาร น้อยกว่า 500 บาท /คร้ัง และส่ือท่ีท าให้ท่านทราบขอ้มูลข่าวสาร
ของร้านอาหารคือป้ายหน้าร้านโดยมีเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการร้านอาหาร  คือ เดินทางสะดวกสบาย ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได  ้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารในดา้น ลกัษณะบริการ 
จ านวนผูร่้วมใชบ้ริการ วนั เวลา ความถ่ี จ านวนเงิน ข่าวสารขอ้มูล เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 
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กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. วธิีการศึกษา 
     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง      
     กลุ่มประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้ คร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคหรือผูม้าใช้บริการท่ีมาใช้บริการสวนอาหาร
แป๊ะฮก คลองสอง และผูท่ี้เคยมาใชบ้ริการสวนอาหารแป๊ะอก คลองสอง ท่ีมีอายุตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป ทั้งเพศหญิง
และชาย 
     กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคหรือผูท่ี้มาใชบ้ริการ (ลกูคา้) และผูท่ี้เคยมาใชบ้ริการสวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง  
     เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล  
     ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคการใชบ้ริการ สวน
อาหารแป๊ะฮก คลองสอง โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง  
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบประเมินปัจจยัในดา้นความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s โดย

ลกัษณะค าถามเป็นแบบ Likert Scale 5 ระดบั คือ พอใจอยา่งยิ่ง พึงพอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ และไม่พอใจอยา่งยิ่ง 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

 เพศ 
 อาย ุ
 สถานภาพ 
 ระดบัการศึกษา 
 อาชีพ 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤตกิรรมการใช้บริการร้านอาหาร ได้แก่  
ความถ่ีในการใชบ้ริการ เหตุผลท่ีเลือกใช้

บริการ ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการรับประทาน
อาหารต่อคร้ัง โอกาสในการใชบ้ริการ บุคคลท่ีไป
ใชบ้ริการดว้ย จ านวนผูร่้วมใชบ้ริการต่อคร้ัง 
เมนูอาหารท่ีช่ืนชอบ เวลาท่ีใชบ้ริการ วนัท่ีใช้
บริการ 

             ตวัแปรต้น  

ปัจจยัในด้านความพงึพอใจของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 
ประกอบด้วย  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product)  
2. ราคา (Price)  
3. ช่องทางจดัจ าหน่าย (Place or 

Distribution)  
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
5. บุคลากร (People)  
6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence)  
 7. กระบวนการ (Process) 

 

        ตวัแปรตาม 
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     การเกบ็รวบรวมเพือ่น ามาวเิคราะห์ ผู้วจิยัได้ด าเนินการเกบ็ข้อมูลตามขั้นตอน ดงันี ้
     แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลไม่ว่าจะเป็นบทความ สารนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต 
     แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 ชุด ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนดไว ้โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 
13 ธันวาคม ถึงวนัท่ี 27 ธันวาคม 2557 โดยก าหนดสัดส่วนการเก็บขอ้มูล คือ กลุ่มผูท่ี้มาใชบ้ริการสวนอาหาร
แป๊ะฮก คลองสอง 200 ชุด และกลุ่มผูท่ี้เคยมาใชบ้ริการสวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง 200 ชุด  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชส้ถิติในการวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ 
     - สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซ่ึงได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
     - สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชส้ถิติ ANOVA ส าหรับวิเคราะห์ความแตกต่าง 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
     จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ใน

การใชบ้ริการสวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

     ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.3) มีช่วงอายรุะหวา่ง 21-

30 ปี (ร้อยละ 37) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 51.8) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ  55.5) มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทั/หา้งร้าน (ร้อยละ 43) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท  (ร้อยละ 32.8) 

     ด้านพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ มาใชบ้ริการ 1-3 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 51.8) เหตุผล

ในการใชบ้ริการเพราะบรรยากาศดี (ร้อยละ 34.8) มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ัง 701-1,000 และ 1,001-1,500 

บาท (ร้อยละ 29) โอกาสในการใช้บริการคือรับประทานปกติไม่มีโอกาสพิเศษ (ร้อยละ 48) ส่วนใหญ่มาใช้

บริการกบัครอบครัว (ร้อยละ 42.3) มีจ านวนผูร่้วมใชบ้ริการ 1-5 คน (ร้อยละ 57.3) ส่วนใหญ่ช่ืนชอบเมนูปลา

ช่อนเผา (ร้อยละ 25.3) ช่วงเวลาในการใช้บริการตั้ งแต่เวลา 19.01 เป็นต้นไป และวนัท่ีมาใช้บริการจะเป็น

แลว้แต่สะดวก (ร้อยละ 51.8) 

     ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง  จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นราคา (4.15) ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ (4.08) ดา้นกระบวนการให้บริการ (4.07) ดา้นสถานท่ี (4.06) ดา้นผลิตภณัฑ์ (4.01) ดา้น

บุคลากร (3.92) และปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นการส่งเสริมการตลาด (3.62) ตามล าดบั 
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     ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านประชากรศาสตร์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 
สวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

     ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ สวน
อาหารแป๊ะฮก คลองสอง พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
     จากแนวคิดสรุปรายงานช้ินน้ีพบว่า ความถ่ีในการใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ กฤษฎา  โสมนะพนัธ์ุ (2556) ศึกษาการวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้นของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ ความถ่ีในการรับประทานอาหาร 1-3 คร้ังต่อเดือน และ

มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการรับประทานอาหารมากกว่า 500 บาท บุคคลมาใชบ้ริการดว้ย จ านวนผูร่้วมโต๊ะ วนัท่ีใช้

บริการ และค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดนุรัตน์ ใจดี (2553) ศึกษาการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในจังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ผูร่้วม

รับประทานอาหารคือสมาชิกในครอบครัว ผู ้ร่วมใชบ้ริการ 3-5 คน ใชบ้ริการในวนัท่ีสะดวก จ านวนเงินท่ีใช้

บริการต่อคร้ัง 500-1,000 บาท ความถ่ีในการใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติ

ภัทท์ ศรีวิไลทนต์ (2555) ได้ศึกษาการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการเลือกใช้ร้านอาหารนอกบ้านใน เขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ จะใชบ้ริการ 2-4 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ัง 500-1,000 บาท ความถ่ีในการใช้

บริการ จ านวนผูร่้วมโต๊ะ และเวลาในการใช้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัชนีวรรณ วฒันปริญญา 

(2556) ไดศึ้กษาการวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ คือ จ านวน1-2 คร้ัง มีผูร่้วมใชบ้ริการ 2-3 คน และเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ 19.01-22.00 น.  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
     ผูป้ระกอบการสวนอาหารตอ้งใส่ใจในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีกบัลูกคา้ ตอ้งใส่ใจในเร่ืองส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7P’s เพ่ือท่ีจะหาวิธีการพฒันาปรับปรุงพฒันาร้านใหดี้ยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะไดต้รงกบัความตอ้งการ
ของลกูคา้ ท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจและกลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อๆไปอีก 
     ด้านผลติภัณฑ์ ตอ้งเนน้ถึงรสชาติอาหารใหไ้ดม้าตรฐาน คุณภาพของอาหารจะตอ้งมีความสด สะอาด รวมไป
ถึงวตัถุดิบท่ีจะน ามาประกอบการปรุงอาหารเอาใจใส่ในทุกๆขั้นตอนเพ่ือใหมี้คุณภาพท่ีดีท่ีสุด มีรายการอาหาร
หลากหลายให้เลือกเพ่ือเป็นการดึงดูดลูกคา้ให้มาใชบ้ริการ และภาชนะใส่อาหารตอ้งมีความเหมาะสมและสะอาด
ด้านราคา ควรตั้งราคาใหเ้หมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป ทั้งน้ีคุณค่าท่ีรับรู้ในสายตา
ลูกคา้ จะตอ้งท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดในการมาใช้บริการ ตอ้งมีป้ายก าหนดราคาอย่างชดัเจน 
ตรงไปตรงมา เพ่ือให้ลูกคา้สามารถเปรียบเทียบราคาของเรากบัคู่แข่งขนัได ้การก าหนดตอ้งให้สอดคลอ้งกบั
ปริมาณอาหารและเหมาะสมกบัราคา เพ่ือใหลู้กคา้รู้สึกว่าไดรั้บการบริการท่ีคุม้ค่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตอ้งพิจารณาท าเลท่ีตั้งของร้านก่อนท่ีจะด าเนินเปิดกิจการ ท าเลท่ีตั้งตอ้งสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก ตอ้งมี
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ีดี เช่น การติดต่อทางโทรศพัท์ ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อหลายๆช่องทาง อาทิ 
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ทาง Facebook Line E-Mail เพ่ือให้ลูกคา้ไดเ้ลือกช่องทางการติดต่อท่ีลูกคา้สะดวกในการติดต่อ และส่ิงส าคญั
ในการท าสวนอาหารตอ้งมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้รองรับกบัลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ตอ้งมีการมีป้ายช่ือร้านท่ีชดัเจนเพ่ือเป็นการแสดงใหผู้บ้ริโภครับรู้ต าแหน่งท่ี
อยู่ของร้าน เพราะป้ายช่ือร้านเป็นส่วนส าคญัหน่ึงในการรับรู้ให้เป็นท่ีรู้จกัและลูกคา้ตดัสินใจในการเลือกใช้
บริการ ควรมีการท าการส่งเสริมการขายของร้านใหดี้และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น การจดัท าบตัรส่วนลด 
หรือมีส่วนลดในช่วงวนัพิเศษ มีการแจกของในวนัพิเศษ เพ่ือสร้างความประทับใจในการใช้บริการ ด้าน
บุคลากร ควรมีการอบรมพนกังาน เพราะพนกังานมีส่วนส าคญัต่อความพึงพอใจมาก และสามารถสร้างความ
แตกต่างให้กบัธุรกิจได ้ดงันั้นทางร้านจึงตอ้งท าการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีรักในงานบริการ และท าการฝึกอบรม
ทั้งในเร่ืองหนา้ท่ีการงาน รายละเอียดของรายการอาหาร/เคร่ืองด่ืม เน่ืองจากพนกังานเป็นผูท่ี้เผชิญกบัลกูคา้ และ
พนกังานควรมีใจรักในการบริการ พนกังานตอ้งมีกิริยาท่ีสุภาพ แต่งกายสะอาดและเป็นระเบียบ เอาใจใส่ลูกคา้ 
บริการดว้ยความรวดเร็วถูกตอ้ง เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกท่ีดี เกิดความภาคภูมิใจและพึงพอใจในการไดรั้บ
บริการ ท าให้อยากกลบัมาใช้บริการอีกในคร้ังต่อไปด้านกระบวนการให้บริการ ต้องให้ความส าคญัในการ
บริการท่ีดีท่ีสุดเพ่ือใหผู้บ้ริโภคประทบัใจ ตอ้งเลง็เห็นถึงมาตรฐานในการบริการท่ีมีคุณภาพ ตอ้งบริการรับจอง
โต๊ะล่วงหนา้ เพ่ือลูกคา้มาใชบ้ริการแลว้มีท่ีนัง่ส าหรับมุมท่ีลูกคา้ตอ้งการ ตอ้งใส่ใจในเร่ืองของบิลเก็บเงินให้
ชัดเจน และตอ้งมีการบริการให้รวดเร็ว ถูกต้อง เพ่ือไม่ให้ลูกค้าตอ้งรอนานในการบริการ แต่ควรจะมีการ
พฒันาการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม ด้านลักษณะทางกายภาพ ตอ้งมีการปรับปรุงในเร่ืองของดนตรีภายใน
ร้าน เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความสบาย และเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีท่ีได้รับฟัง ตอ้งให้ความส าคญัในรักษา
ช่ือเสียงของร้านใหอ้ยู่ในใจผูบ้ริโภคเสมอ การสร้างเสียงดนตรีภายในร้านเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจใน
เสียงเพลง รวมไปถึงการพฒันาปรับปรุงร้านอยู่เสมอ รวมทั้งองคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีจะท าให้มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและอยู่
ในใจผูบ้ริโภคเสมอ นอกจากนั้นควรจกัตกแต่งบรรยากาศภายในร้านให้มีความรู้สึกเป็นกนัเอง อบอุ่น โล่ง
กวา้งขวาง นัง่สบาย ไม่อึดอดั และมีท่ีนัง่รองรับลกูคา้ไดเ้พียงพอ เพ่ือสร้างความพึงพอใจ และประทบัใจเพ่ือให้
ลกูคา้กบัมาใชบ้ริการอีก และมีการบอกต่อถึงคุณภาพและมาตรฐานท่ีมี 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
     ควรเนน้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มโดยตรง ควรท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจใชบ้ริการ เพ่ือท่ีจะท า

ให้ทราบถึงความตอ้งการหรือผลของความพึงพอใจท่ีแท้จริงและเป็นประโยชน์มากข้ึน สามารถน าผลการ

วิเคราะห์ไปปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดใหเ้หมาะสมแต่ละกลุ่มลกูคา้โดยตรง ควรท าแบบสอบถามในแต่ละชุดให้

มีรายะเอียดน้อยมากกว่าน้ี เน่ืองจากลูกค้าบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการท าแบบสอบถามเพราะว่า
แบบสอบถามเยอะเกินไป 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการออกแบบร้านและการตดัสินใจเลอืกเข้ารับ
บริการของผู้บริโภคร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ 

อุมาภรณ์ ทพิย์ทอง1  และอนุฉัตร  ช ่าชอง2 
Umaporn Thipthong  and Anuchat Chamchong 

บทคดัย่อ 
ารศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการออกแบบร้านและการตดัสินใจเลือกเขา้รับ
บริการของผูบ้ริโภคร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาดา้น
รูปแบบการออกแบบร้านท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการของผูบ้ริโภค ท่ีร้านอาหาร เช็คเมท 
CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั  
ประชากรและการสุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 400 คนจากวิธีการสุ่มแบบง่ายตามสะดวก โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเข้ารับบริการร้านอาหาร เช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ 
ผลการวิจยัพบว่า 1. ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการออกแบบร้านและการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการของ
ผูบ้ริโภคร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ อยูใ่นระดบัมาก 2. ปัจจยัดา้นรูปแบบการ
ออกแบบร้านมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการของผูบ้ริโภคท่ีร้านอาหาร เช็คเมท CHECKMATE 
สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 สามารถท านายการตดัสินใจเขา้รับบริการของ
ผูบ้ริโภคท่ีร้านอาหาร เช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ไดร้้อยละ 74.10 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการ, ธุรกิจค้าปลีกร้านอาหาร, รูปแบบการออกแบบร้าน 

Abstract 
The purposes of this research were the relationship between store design, the decision to acquire the services 
consumer at the CHECKMATE restaurants branch Asiatique Bangkok. The study of store design, with 
relation to the decision of a consumer service at the CHECKMATE restaurant branch Asiatique Bangkok. The 
research used the quantitative research using a questionnaire research. Population and sampling used in this 
study, 400 peoples from random simple convenience. The sample is a consumer service at the CHECKMATE 
restaurant branch Asiatique Bangkok. The results showed that: 1. The relationship between store design, and 
the decision to acquire the services of consumer at the CHECKMATE restaurant branch Asiatique  Bangkok 
at a high level. 2.Store design relationship to decisions  to the service consumer at the CHECKMATE 
restaurant branch Asiatique  Bangkok statistically significant level 0.5 able predict the arrival of the consumer 
at the CHECKMATE restaurant  branch Asiatique Bangkok are 74.10 percent. 
Keywords: Decision to receive services, Retail of Restaurant , Store design. 
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1. บทน า 

ร้านอาหาร “CHECKMATE” เช็คเมท สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ก่อตั้งในปีพ.ศ.2555 โดยจดัตั้งเป็น
ร้านอาหารในรูปแบบบาร์แอนด์บริสโทร ท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัริมแม่น ้ าเจา้พระยา เป็นร้านอาหารขนาดกลาง การ
ตกแต่งร้านโดยน าหมากรุกตวัใหญ่จดัวางท่ีหนา้ร้าน เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภค มีการตกแต่งร้านใน
รูปแบบท่ีเป็นแบบเฉพาะโดยการน าเอาลวดลายของหมากรุกเข้ามาเป็นส่วนตกแต่งร้านอย่างสวยงาม ใน
ปัจจุบนัน้ีร้าน “CHECKMATE” เช็คเมท มีทั้งหมด 2 สาขาดว้ย ไดแ้ก่ สาขาเอเชียทีค และ สาขาแอมพราย ซ่ึง
สาขาเอเชียทีคเป็นสาขาแรกแต่ในช่วงปี พ.ศ.2557 กลบัมียอดขายลดลงกว่าปี พ.ศ. 2556 อย่างต่อเน่ือง ทั้งท่ี
โครงการเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ มีนักท่องเท่ียวเขา้มาใช้บริการในวนัธรรมดา อยู่ท่ี 30,000 คนต่อวนั 
เพ่ิมข้ึนจากช่วงก่อนหนา้น้ี ท่ีมีนกัท่องเท่ียวอยู่ท่ี 10,000 คนต่อวนั ขณะท่ีวนัหยุดมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาใชบ้ริการ
อยู่ท่ี 50,000-60,000 คนต่อวนั เพ่ิมข้ึนจากช่วงก่อนหน้าน้ี ท่ีมีนกัท่องเท่ียว 20,000 คนต่อวนั เพราะมีลูกคา้คน
ไทยและนกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาใชบ้ริการจ านวนมาก โดยในส่วนของลูกคา้คนไทยปัจจุบนัมีสัดส่วนอยู่ท่ี
ร้อยละ50 และต่างชาติร้อยละ 50 ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ต่างชาติท่ีเขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุดจะเป็น ฮ่องกง ใตห้วนั ญ่ีปุ่น 
และเกาหลีใต ้ : ท่ีมา ส านกังานสถิติแห่งชาติ : 2556 

จากผลการวิจยัพบว่า ยอดขายในปี 2557 ของสาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ลดลงอย่างต่อเน่ือง (จ านวน
ยอดขายของเดือนมกราคม 2557 ถึง ตุลาคม 2557) เม่ือเทียบกับยอดขายในปี 2556 (จ านวนยอดขายเดือน
มกราคม 2556 ถึง ตุลาคม 2556) โดยจะสังเกตไดว้า่ ปริมาณยอดขายของร้าน CHECKMATE ในปี 2557 ลดลง
เกอืบทุกเดอืนเมือ่เทียบกบัยอดขายในปี 2556 ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้นั้น ร้าน CHECKMATE ไดมี้การก าหนด
ยอดขายวา่ ควรท่ีจะมีการเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20 ของทุกๆปี เน่ืองจากในสภาวการณ์ปัจจุบนั ธุรกิจร้านอาหารนบั
ไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีมียอดขายเพ่ิมข้ึนทุกๆปีโดยแสดงในตารางภาพท่ี 1  

 

ภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบยอดขายของร้าน CHECKMATE สาขาเอเชียทีค ในปี 2556-2557 
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จากท่ีข้อมูลกล่าวมานั้น ท าให้ผูวิ้จัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการ

ออกแบบร้านและการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการของผูบ้ริโภคร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชีย

ทีค กรุงเทพฯ เพ่ือน าขอ้มลูของผูท้  าวิจยัมาพฒันาการตลาดใหค้รอบคลุมผูบ้ริโภคเป้าหมายไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาดา้นรูปแบบการออกแบบร้านในรูปแบบต่างๆของร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE 
สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ 

2. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเขา้รับบริการของผูบ้ริโภคท่ีร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชีย
ทีค กรุงเทพฯ 

3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการออกแบบร้านกบัตดัสินใจเขา้รับบริการร้านอาหาร เช็ค
เมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ 

 

ขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการออกแบบร้านและการ

ตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการของผูบ้ริโภคร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ระยะเวลา

ในการศึกษา เร่ิมตั้ งแต่ ตุลาคม 2557 ถึง มกราคม 2558 หรือตามความเหมาะสมท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาก าหนด

สถานท่ีศึกษาท่ีผูวิ้จยัใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู คือ ร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ 

ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ประกอบดว้ย  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ รูปแบบการออกแบบร้านร้านอาหาร
เช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ  และ ตัวแปรตาม ได้แก่  การตัดสินใจเข้ารับบริการ
ร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผลจากการวิจยัและคน้ควา้เร่ืองน้ีสามารถเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การตลาดด้านการ

ออกแบบร้าน ให้กบัธุรกิจร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE เพ่ือให้ตรงต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 

2. ผลจากการวิจยัและคน้ควา้เร่ืองน้ี ท าให้ทราบปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการของ
ผูบ้ริโภค ท่ีร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ มากท่ีสุด 

3. ผลจากการวิจยัและคน้ควา้เร่ืองน้ี สามารถเป็นแนวทางในการวางแผนปรับกลยทุธ์เพ่ือสร้างความ
ข้อได้เป รียบคู่ แ ข่ งขัน  และเพ่ิม ส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับทางร้านอาหารเช็ค เมท 
CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการท าวิจยัใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจน ากลยุทธ์น้ีไปปรับใชก้บัธุรกิจท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการออกแบบร้านและการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการของ

ผูบ้ริโภคร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ โดยท่ีผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวความคิดทฤษฎี
และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาเป็นกรอบของการศึกษาและอธิบายผลงานวิจยัในส่วนต่างๆไดอ้ยา่งมีเหตุผล
กบัการวิจยัโดยแนวความคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง จะน าเสนอตามล าดบัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัร้านคา้ปลีก ภทัรภร พลพนาธรรม (2551, หนา้ 98-100) ไดก้ล่าวถึง ส่วน
ประสมการคา้ปลีก (Retailing Mix) แสดงถึงส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้นการบริหารธุรกิจคา้ปลีก โดยผสมผสาน
กลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารธุรกิจคา้ปลีกหลายรูปแบบ เช่น ส่วนประสมการคา้ปลีก
กบักลยทุธ์มุ่งสู่ตลาดเป้าหมาย,ส่วนผสมการคา้ปลีก (retail mix) 

2. แนวคิดทฤษฎีธุรกิจคา้ปลีกดา้นการออกแบบร้าน (Retail mix : Store Design) Levy and Weitz, (2007) 
บรรยากาศในร้านคา้ (Store Atmosphere) คือการผสม ผสานลกัษณะทางกายภาพของร้านให้ลงตวัเพ่ือ

สร้างภาพลกัษณ์ ของร้านในใจผูบ้ริโภค ลกัษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการเขา้มารับบริการจากร้านอาหาร เช็คเมท 
CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย สถาปัตยกรรม โครงสร้าง แผนผงัการจดัวาง
สินคา้ ป้าย แสง สี เสียง และอุณหภูมิของร้าน  

3. แนวคิดทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจเขา้รับบริการ (The Buying Decision Process) (Kotler, 1994,pp. 
193-199) กระบวนการตดัสินใจเขา้รับบริการ 
               3.1การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ความตอ้งการท่ีจะเขา้มารับบริการ
จากร้านอาหาร เช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ของผูบ้ริโภค ซ่ึงความตอ้งการหรือปัญหานั้น
เกิดข้ึนมาจากความจ าเป็น (Needs) 

3.2 การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการหรือตะหนกัถึงปัญหา ท่ีจะ
มาใชบ้ริการท่ีร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ แลว้ ขั้นต่อไปผูบ้ริโภคจะท าการคน้หา
ขอ้มูลของร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE  เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการเขา้รับบริการท่ีร้านอาหารเช็ค
เมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ 

3.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบ้ริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการ
ประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ริโภคตอ้งก าหนดเกณฑห์รือคุณสมบติัท่ีจะใชใ้นการประเมิน เช่น ประเมินคุณภาพต่างๆ 
ของร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ 

3.4 การตดัสินใจเขา้รับบริการ (Purchase Decision) หลงัจากท่ีไดท้ าการประเมินทางเลือกแลว้ ผูบ้ริโภคก็
จะเขา้สู่ในขั้นของการตดัสินใจเขา้รับบริการ ซ่ึงตอ้งมีการตดัสินใจ 

3.5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้ าการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการท่ีร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯแลว้นั้น ทางผูบ้ริหารหรือพนงังานท่ีร้านตอ้ง
ตรวจสอบความพึงพอใจจากผูบ้ริโภค โดยอาจสอบถาม รสชาติอาหาร หรือความพึงพอใจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทาง
ผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างความประทบัใจใหก้บัผูบ้ริโภค และเพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีผิดพลาด 
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3. วธิีการศึกษา 
               การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี มุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการออกแบบร้านและการตดัสินใจเลือกเขา้
รับบริการของผูบ้ริโภคร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ เพ่ืออธิบายถึงรูปแบบการ
ออกแบบร้านมีความส าคญัมากเพียงไรและสามารถส่งผลก าไรระยะยาวให้ทางร้านไดม้ากเพียงไร และเป็น
แนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ในการท าธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ประชากรและการสุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 400 คนจากวิธีการสุ่มแบบง่ายตามสะดวกโดย
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้รับบริการร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ  

            เคร่ืองมือท่ี เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถาม โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ
หลกั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลรูปแบบการออกแบบร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมวลค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเกณฑก์ารให้
คะแนนในการวดัระดบัความส าคญัเป็น 5 ช่วงเท่า ๆ กนั จ านวน 15ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการตดัสินใจเข้ารับบริการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้าน CHECKMATE สาขาเอเชียทีค 
กรุงเทพฯ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมวลค่า (Rating Scale) โดยก าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวดัระดบัความส าคญัเป็น 5 ช่วงเท่า ๆ กนั จ านวน 17 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นอ่ืนๆ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
โดยใชส้ถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analytical statistics) สถิติท่ีน ามาใชบ้รรยาย
คุณลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ หาค่าจ านวนความถ่ี (frequency) และ
ค่าร้อยละ (percentage) เพ่ือใชแ้ปลความหมายขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของแบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 
เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าเฉล่ีย (Mean)   คือค่าท่ีได้
จากการเอาผลรวมของค่าของขอ้มลูทั้งหมดหารดว้ยจ านวนขอ้มลูทั้งหมด และ ค่าความเบ่ียงมาตรฐาน (SD) คือ
ใชเ้พ่ืออธิบายลกัษณะการกระจายของขอ้มูล เพ่ือใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลรูปแบบการออกแบบร้านอาหาร 
เช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ และ การตดัสินใจเขา้รับบริการของผูบ้ริโภค ท่ีร้านอาหาร 
เช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ  
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                        สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (inferential analytical statistics) เป็นสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ถึงลกัษณะของ
ตวัตน้ (independent variable) ท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม (dependent variable) โดยในท่ีน้ีใช ้การวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression)เพ่ือวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
    ส่วนท่ี 1 จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คนของผูบ้ริโภคท่ีเลือกเขา้รับบริการท่ีร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE 

สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 278 คนร้อยละ 69.50 กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 206 คนคิดเป็นร้อยละ 51.50 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31 ปีข้ึน
ไป-40 ปี จ านวน 212 คนคิดเป็นร้อยละ 53.00 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีซ่ึงมีจ านวน
เท่ากนัคือ จ านวน 260 คนคิดเป็นร้อยละ 65.00 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัฯ
เอกชน จ านวน 106 คนคิดเป็นร้อยละ 26.50 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 
บาท มีจ านวน 166 คนคิดเป็นร้อยละ 41.50 

  ส่วนท่ี 2 ระดบัปัจจยัดา้นรูปแบบการออกแบบร้านโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.75) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.95) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ร้านอาหารเช็คเมท 
CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯมีการจดัวางตูโ้ชวอ์ยู่ในจุดท่ีเด่นน่าสนใจโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 
( x  = 3.88) รองลงมาคือ ร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯมีการจดัวางเมนูอาหาร
และ Promotion สินค้าไวข้้างหน้าร้านเพ่ือดึงดูดความสนใจจากลูกค้าอย่างเหมาะสม ( x  = 3.84) ต่อมาคือ 
ร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯมีการจดัท่ีนั่งส าหรับแขกทั้ งแบบ indoor และ 
outdoor  ( x  = 3.82) ร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯมีการตกแต่งสัญลักษณ์
หรือโลโกข้องร้านตามโต๊ะอาหารเพ่ือจดจ าแบรนดสิ์นคา้  และร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชีย
ทีค กรุงเทพฯมีโต๊ะ เก้าอ้ีภายในร้านท่ีหรูหราสวยงาม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากัน( x  = 3.79) ร้านอาหารเช็คเมท 
CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯมีการตกแต่งร้านเป็นปูนเปลือยท าให้ดูสบายตา ( x  = 3.78) 
ร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ มีการทาสีขาวด าท าให้ดูสบายตา น่าสนใจ 
ร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ มีการน าตน้ไมม้าตกแต่งร้านอย่างสวยงาม และ 
ร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ มีป้ายไฟช่ือร้านอยูใ่นจุดท่ีโดดเด่น สังเกตุง่าย ซ่ึง
มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ ( x  = 3.76) ร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ มีการเปิดไฟสลวัๆ
เหมาะแก่การผ่อนคลาย ( x  = 3.75) ร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ มีแสงสว่าง
และ อุณภูมิอากาศท่ีเหมาะสม ( x  = 3.72) ร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ มีการ
ตกแต่งร้านเป็นลายหมากรุกท าใหดู้น่าสนใจ และ ร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ 
มีการจดัวางโต๊ะ เก้าอ้ี มีช่องทางเดินอย่างเหมาะสม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ ( x  = 3.71) ร้านอาหารเช็คเมท 
CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ มีเวทีการแสดงอยู่ในจุดท่ีน่าสนใจ    ( x  = 3.69) รองมาตามล าดบั 
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ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯมี
การแต่งการและบุคลิกลกัษณะท่ีสุภาพเรียบร้อย ( x  = 3.59) 

ส่วนท่ี 3 ระดับการตดัสินใจเขา้รับบริการของผูบ้ริโภคท่ีร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขา

เอเชียทีค กรุงเทพฯโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.71) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. 

= 0.75) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ท่านรู้สึกปลอดภัยท่ีได้มารับบริการท่ี ร้านอาหารเช็คเมท 

CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x  = 3.88) รองลงมาคือ ท่านมักจะ

ตดัสินใจซ้ือสั่งอาหารของร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯท่ีมีความอร่อยและ

ได้รับการแนะน าจากผู ้อ่ืน ( x  = 3.84) ต่อมาคือ ท่านรู้สึกพอใจ ท่ีได้มารับบริการท่ีร้านอาหารเช็คเมท 

CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ( x  = 3.82) ท่านมกัจะตดัสินใจซ้ือเพราะความสะอาดของร้านอาหาร

เช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ( x  = 3.80) ท่านมกัจะตดัสินใจซ้ืออาหารตามการจดัอนัดบั

ความนิยม (rating) ของร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ( x  = 3.78) ท่านมกัจะ

ตดัสินใจซ้ือเพราะการส่งเสริมการขาย (promotion) หรือส่วนลดต่างๆของร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE 

สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ( x  = 3.77) ท่านยินดีรับประทานอาหารท่ีร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขา

เอเชียทีค กรุงเทพฯ โดยไม่มีความลงัเล และ ท่านจะแนะน าใหเ้พ่ือนหรือคุณรู้จกัรับประทานอาหารท่ีร้านอาหาร

เช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ( x  = 3.76) ท่านจะกลบัมารับประทาน

อาหารท่ีร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ อีกอย่างแน่นอน ( x  = 3.71) ท่านมกัจะ

ตดัสินใจซ้ือตามค าแนะน า ขอ้ความ หรือค าบรรยายท่ีแสดงความประทบัใจในเมนูอาหารของร้านท่ีอาหารเช็ค

เมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ( x  = 3.70) ท่านมักจะตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านอาหาร 

CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯเพราะท่ีตั้งของร้าน และความสะดวกในการเดินทาง ท่านมกัจะเขา้ใช้

บริการร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ เพราะมีอาหารหลายประเภท (อาหารไทย 

อาหารฝร่ัง อาหารจานเดียว อาหารว่าง ฯลฯ ) และ ท่านมกัจะตดัสินใจซ้ือเพราะความประทบัใจดา้นการบริการ

ของร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ( x  = 3.69) คุณค่าของ

ร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ท่านคิดว่าเหมาะสม ( x  = 3.66) ท่านมกัจะเขา้ใช้

บริการร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯเพราะความคุม้ค่าของราคาอาหารและ

บรรยากาศภายในร้าน ( x  = 3.63) ท่านมกัจะตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการร้านเพราะบรรยากาศของร้านอาหารเช็คเมท 

CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ( x  = 3.58) รองมาตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 

เม่ือท่านรู้สึกต้องการรับประทานอาหารท่านจะนึกถึงร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค 

กรุงเทพฯ เป็นอนัดบัแรก ( x  = 3.43) 
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ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการออกแบบร้านและการตดัสินใจเลือก

เขา้รับบริการของผูบ้ริโภคร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั.05 สามารถท านายการตดัสินใจเขา้รับบริการของผูบ้ริโภคท่ีร้านอาหารเช็คเมท  CHECKMATE สาขา

เอเชียทีค กรุงเทพฯ ไดร้้อยละ 74.10 

ส่วนดา้นรูปแบบการออกแบบร้าน= 0.784 หมายความวา่จ านวนของดา้นปัจจยัดา้นรูปแบบการ
ออกแบบร้านเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยการตดัสินใจเขา้รับบริการของผูบ้ริโภคท่ีร้านอาหารเชค็เมท CHECKMATE สาขา
เอเชียทีค กรุงเทพฯ จะเพ่ิมข้ึน 0.784  เม่ือทดสอบความมีนยัส าคญั พบวา่ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 (P < 0.05 )
แสดงวา่ปัจจยัดา้นรูปแบบการออกแบบร้านต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการของผูบ้ริโภคท่ีร้านอาหารเช็คเมท
CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 อภิปรายผล: การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการออกแบบร้านและการ

ตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการของผูบ้ริโภคร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ มี

วตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการออกแบบร้านและการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการของ

ผูบ้ริโภคร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ พบว่า รูปแบบการออกแบบร้านท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเขา้รับบริการของผูบ้ริโภค ท่ีร้านอาหาร เช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ อยู่ใน

ระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) การบริหารส่วนประสมการคา้ปลีกและการ

จดัการเชิงกลยทุธ์การตลาดของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จจะ

มีมุมมองท่ีชดัเจนเชิงกลยทุธ์การตลาด มีการใชก้ลยทุธ์การตลาดจดัการร้านคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใหค้วาม

ใส่ใจกบัการดูแลสินคา้ภายในร้านคา้ การบริหารการจดัวางและการจดัแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ และมีมุมมอง

ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีตั้งของร้านคา้เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยั

ผูบ้ริโภคในเชิงปริมาณท่ีพบว่า ปัจจยั 3 ประการ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

จากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมมากท่ีสุด คือ ชนิดของสินคา้และบริการ การจดัวางแผนผงัร้านคา้ ออกแบบร้านคา้

และการจดัแสดงสินคา้ภายในร้านคา้ และความสะดวกของท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการออกแบบร้านแบบใดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจต่อผูบ้ริโภคท่ีเขา้

รับบริการร้านอาหาร เช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ มากท่ีสุด พบว่า ปัจจยัดา้นรูปแบบการ

ออกแบบร้านท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการของผูบ้ริโภคท่ีร้านอาหาร เช็คเมท CHECKMATE 
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สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 สามารถท านายการตดัสินใจเขา้รับบริการของ

ผูบ้ริโภคท่ีร้านอาหาร เช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ ได้ร้อยละ 74.10 ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ กิจติมา ลุมภกัดี (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภค

วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้น ราคามีมาตรฐาน ท าเลท่ีตั้งเดินทางไปมาสะดวก พนกังาน

คอยแนะน าบริการใหลู้กคา้ อาหารมีใหเ้ลือกหลากหลาย ความพอใจในการใหบ้ริการ อยากกลบัมาใชสิ้นคา้อีก

ในคร้ังต่อไป ความรู้สึกว่าร้านอาหารท่ีใชอ้ยู่เป็นมืออาชีพ  และการมีความสุขท่ีไดต้ดัสินใจเลือกใชร้้านอาหาร

ร้านน้ีถูกตอ้งแลว้ โดยผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัทั้ง 6 ดา้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัท างาน ในเขตกรุงเทพฯ และ ศิริเพชร เตชาพลาเลิศ (2551) ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่น ในจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษา 

พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภค พบว่า ลกัษณะ ทาง

กายภาพมีความส าคญัมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจ มีแนวคิดดา้นกระบวนการ เป็นอนัดบัแรก รองลงมา เป็นดา้น

สินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากร สถานท่ีจดัจ าหน่าย การส่งเริมการขาย และดา้นราคาเป็นล าดบัสุดทา้ย อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิัยไปใช้  

1. จากผลการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการออกแบบร้านและการตดัสินใจเลือกเขา้รับ

บริการของผูบ้ริโภคร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ อยูใ่นเกณฑม์าก ดงันั้น จึงควร

มีการส่งเสริมและพฒันารูปแบบการออกแบบร้านให้เกิดความดึงดูดและน่าสนใจมากข้ึน รวมถึงพฒันาการ

ประชาสมัพนัธ์ การโฆษณาของรูปแบบการออกแบบร้านใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

2. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างให้ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ

ออกแบบร้านและการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการของผูบ้ริโภคร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชีย

ทีค กรุงเทพฯ ทุกมิติอยู่ในระดบัมาก และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุยงัพบว่า รูปแบบการออกแบบร้าน

สามารถพยากรณ์การตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการของ ผูบ้ริโภคร้านอาหารเช็คเมท CHECKMATE สาขาเอเชีย

ทีค กรุงเทพฯ ไดม้ากท่ีสุด ดงันั้นผูท้  าธุรกิจร้านอาหารควรใหค้วามส าคญักบัรูปแบบการออกแบบร้านและรักษา

ระดบัรูปแบบการออกแบบร้านเพ่ือผูบ้ริโภคจะไดจ้ดจ าลกัษณะเด่น และมีความรู้สึกท่ีดีต่อรูปแบบการออกแบบ

ร้านอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือท้ายท่ีสุดผู ้บริโภคจะเกิดการตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการท่ีร้านอาหารเช็คเมท 

CHECKMATE สาขาเอเชียทีค กรุงเทพฯ 
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การจ าแนกความแตกต่างด้านความพงึพอใจที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
กลุ่มผู้ซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมคร้ังล่าสุด ระหว่างซ้ือจากช้อปตวัแทนจ าหน่าย กบัซ้ือ

จากร้านค้าที่รับฝากซ้ือสินค้าแบรนด์เนม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Exploring the difference of consumers who purchase brand name bags 

between purchase from its official shop and purchase from bag retail store by 
measuring the satisfaction level toward the marketing mix (7P). 

ชนาวจี เอมโอช1 และ ดร.พนัธิตรา ปัทมานนท์2 
Chanawajee Aemoach and Dr.Pantitra Putamanonda 

 

บทคดัย่อ 
จากการวิจยัมีวตัถุประสงค ์1.เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 2.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึง
พอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด 3.เพ่ือคน้หาความแตกต่างกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนด์เนมคร้ังล่าสุด ระหว่าง
ซ้ือจากร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย กบัซ้ือจากร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม จากศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 157 คน มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี มีรายได้ระหว่าง 15,001 - 30,000 บาท และซ้ือ
กระเป๋าแบรนด์เนมจากร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบรนด์เนม ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัโดยเฉล่ีย
มากท่ีสุด 3 อนัดบั คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 
 

Abstract 
The purpose of this research is to identify for studying 1.To study the difference of the population 
characteristics 2.To study the difference of satisfaction in the marketing mix 3.To study the difference factors 
the final purchasers brand name bag between purchasers from retail store and purchasers from the shop. The 
research demonstrates that the majority of questionnaires respondent are a woman approximately 157. The 
average of purchaser brand name bag from the shop is the age between 20 and 29 year old, estimate income 
about 15001 until 30000 baht per month. The average of questionnaires such as, the factors of personnel, 
physical, process. 
Keywords: Marketing mix 
 
 1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จ. กรุงเทพฯ 10400 email: chanawajee@gmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 
 
     เน่ืองจากวฒันธรรมตะวนัตกไดแ้ทรกเขา้มาในประเทศไทยอย่างอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้ค่านิยมในการใช้
สินคา้แบรนดเ์นมจากต่างประเทศเขา้มามีบทบาทมากข้ึน โดยสินคา้จากต่างประเทศดงักล่าวไดใ้ชก้ลยุทธ์ต่างๆ 
ในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในด้านของคุณภาพ ราคา การออกแบบดีไซน์ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจเม่ือไดใ้ชสิ้นคา้เหล่านั้น ซ่ึงหากยอ้นกลบัไปเม่ือประมาณ 30 ปี ท่ีผ่านมาคนไทยท่ีใช้สินคา้แบรนด์
เนมในประเทศไทยยงัมีค่อนขา้งอยู่ในวงจ ากดั จะมีแต่กลุ่มคนท่ีมีฐานะดี รสนิยมหรู หรือกลุ่มนกัเรียนนอกแถบ
ยโุรปและอเมริกา แต่ในปัจจุบนัสินคา้แบรนดเ์นมท่ีน าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยถือวา่เป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูง 
ซ่ึงส่วนใหญ่ถูกจดัให้เป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือย (Luxury good) และถือว่าอตัราการเสียภาษีน าเขา้ยงัค่อนขา้งสูง แต่
เน่ืองจากค่านิยมและการรับวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไปท าให้คนไทยจ านวนไม่นอ้ย ตอ้งการเป็นเจา้ของสินคา้แบ
รนดเ์นมต่างๆหนา้ 

     ในปี 2556 รัฐบาลมีนโยบายจะลดภาษีสินคา้ฟุ่ มเฟือยบางรายการ เพ่ือส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นแห่งจบัจ่าย
ใชส้อยหรือเป็นศูนยก์ลางช็อปป้ิงในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงสินคา้แบรนดเ์นมท่ีคนไทยนิยม เช่น กระเป๋าแบรนดเ์นม 
อาทิ กระเป๋าแบรนด ์Coach, กระเป๋าแบรนด ์Louis Vuitton ซ่ึงการท่ีคนไทยใหค้วามสนใจสินคา้แบรนดเ์นมท่ี
น าเขา้จากต่างประเทศทดแทนการใชสิ้นคา้ท่ีมีหรือท่ีผลิตภายในประเทศไทยมากข้ึนนั้น จุดน้ีเองจึงท าให้เกิด
อาชีพใหม่ข้ึนมา คือ อาชีพรับฝากซ้ือสินคา้แบรนด์เนมจากต่างประเทศ หรือเรียกอีกอย่างว่า “รับพรีออเดอร์
สินคา้แบรนดเ์นม” โดยในช่วงแรกผูป้ระกอบอาชีพเสริมน้ีจะเป็น แอร์โฮสเตสและสจ๊วตเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงสร้าง
รายไดใ้ห้เห็นอย่างชดัเจน ยงัไม่รวมรายไดท่ี้ผูรั้บฝากซ้ือจะไดจ้ากการขอคืนภาษี (Vat Refund) แต่ในปัจจุบนั
ไม่ไดมี้แต่แอร์โฮสเตส หรือสจ๊วตท่ีท าอาชีพน้ี ยงัมีร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม เพราะเน่ืองจากราคาท่ี
ซ้ือจากต่างประเทศถูกว่าการซ้ือจาก Shop หรือตวัแทนจ าหน่ายภายในประเทศ จึงท าให้ร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือ
สินคา้กระเป๋าแบรนด์เนม (รับพรีออเดอร์) มีอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซ่ึงร้านคา้
เหล่าน้ีไม่ไดรั้บอนุญาตให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมในประเทศไทยจากเจา้ของลิขสิทธ์ิหรือ
เจา้ของแบรนดน์ั้นๆ และไม่ไดเ้สียภาษีน าเขา้สินคา้แบรนดเ์นม แต่อาศยัการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ หรือ
มีผูท่ี้อยู่ต่างประเทศท่ีสามารถหาซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมแลว้ส่งกลบัมาให้ขายในประเทศไทย ซ่ึงกรมศุลกากรได้
เคยตั้งป้ายเตือนท่ีสนามบินแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบว่า ถา้ซ้ือสินคา้จากต่างประเทศกลบัไทยเกิน 1 หม่ืนบาท จะ
ถกูเกบ็ภาษีน าเขา้ตามกฎหมายก าหนด 

     ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ท าใหผู้วิ้จยัมองเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั คือ หากผูบ้ริโภคกระเป๋าแบรนด์
เนมส่วนใหญ่ ซ้ือสินค้าจากร้านค้าท่ี รับฝากซ้ือสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศมากกว่าการเดินเข้า
หา้งสรรพสินคา้เพ่ือไปซ้ือท่ี Shop ตวัแทนจ าหน่าย จะท าให้ผูป้ระกอบการผลิตและจ าหน่ายสินคา้กระเป๋าแบ
รนดเ์นมเหล่านั้น รวมทั้งตวัแทนจ าหน่ายท่ีน าเขา้สินคา้แบรนดเ์นมอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย เสียโอกาสในการ
จ าหน่ายสินคา้ เสียลูกคา้ นอกจากนั้นประเทศก็จะขาดรายไดจ้ากการเรียกเก็บภาษีดว้ย ดว้ยผลกระทบท่ีมีต่อ
หลายฝ่ายท่ีกล่าวมาน้ี ท าใหผู้วิ้จยัเลือกท่ีจะท าการศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทาง

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%CA%D4%B9%A4%E9%D2%BF%D8%E8%C1%E0%BF%D7%CD%C2
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การตลาด ระหว่างกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมจาก Shop ตวัแทนจ าหน่าย กบักลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมจาก
ร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบรนด์เนม เพ่ือช่วยผูป้ระกอบการท่ีผลิตและผูน้ าเขา้จ าหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนม ให้
ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ริโภคทั้ ง 2 กลุ่มน้ี เพ่ือให้ผูป้ระกอบการใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหรือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และเพ่ือใหป้ระเทศไทยไดมี้รายไดจ้ากการเกบ็ภาษีอากรเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ระหว่างกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนด์เนมคร้ังล่าสุดจาก
ร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย กบักลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมคร้ังล่าสุดจากร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ระหวา่งกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมคร้ัง
ล่าสุดจากร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย กบักลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนด์เนมคร้ังล่าสุดจากร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบ
รนดเ์นม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือคน้หาความแตกต่างของปัจจยัด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ระหว่างกลุ่มผูซ้ื้อ
กระเป๋าแบรนดเ์นมคร้ังล่าสุดจากร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย กบักลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมคร้ังล่าสุดจากร้านคา้ท่ี
รับฝากซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้ผูป้ระกอบการได้ปรับปรุงการให้บริการท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า ท่ีซ้ือสินค้าจาก Shop 
ตวัแทนจ าหน่าย และเพ่ือใหท้ราบถึงความแตกต่างดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนด์
เนมจากร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย กบักลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมจากร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม 
2. เพ่ือให้ผูป้ระกอบการผลิตและจ าหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมไดเ้ขา้ใจถึงปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วน
ประสมทางการตลาด ของกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจากร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย และเพ่ือมุ่งสร้างความพึง
พอใจใหก้บัลกูคา้ท่ีซ้ือสินคา้จากร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย 
3. เพ่ือให้ผูป้ระกอบการผลิตและจ าหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมจากร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกับความพงึพอใจ 
     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจทางการตลาดนั้นเป็นความรู้สึกของลูกคา้ท่ีไดรั้บรู้จาก
การซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยลกูคา้จะมีความคาดหวงัอยู่ในใจ ซ่ึงถา้คุณภาพของสินคา้หรือบริการต ่ากวา่ท่ีลกูคา้
คาดหวงัจะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจ หากคุณภาพของสินคา้หรือบริการตรงกบัความคาดหวงัของ
ลกูคา้ หรือสูงกว่า จะส่งผลใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงความคาดหวงัจะตรงใจลูกคา้หรือไม่ ข้ึนอยู่กบัความรู้
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ท่ีลกูคา้มีดว้ย เพราะลกูคา้จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาในการซ้ือสินคา้หรือบริการ แต่ส่ิงท่ีส าคญัอีกประการ
ท่ีจะท าใหบ้ริษทัต่างๆ ประสบความส าเร็จ คือ การน าเสนอสินคา้หรือบริการท่ีมีผลประโยชนสู์งสุดใหก้บัลูกคา้
และตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบริการ 
     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2545) ได้กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 7P’s เป็นปัจจัยทาง
การตลาดท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ประกอบดว้ย 
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ส่ิงท่ีถูกน าออกสู่ตลาดเพ่ือเสนอขายและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหเ้กิดความ
พึงพอใจในผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย 
2. ราคา (Price) ราคาขายสินคา้หรือบริการมีส่วนท่ีท าให้บริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนหรือลงลง เพราะผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ กบัราคาของสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่าย
ออกไป ซ่ึงถา้คุณค่าของสินคา้หรือบริการสูงกว่าราคาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายออกไป ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ
สินคา้หรือบริการนั้นๆ 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งมอบสินคา้หรือบริการ ผูข้ายตอ้งค านึงถึงปัจจยัทางดา้นสถานท่ีขาย
สินคา้หรือใหบ้ริการดว้ย เพราะลกูคา้จะค านึงถึงความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการเป็นปัจจยัส าคญั รวมถึง
การเพ่ิมช่องทางเพ่ือใหส้ามารถติดต่อไดง่้ายข้ึน เช่น ทางอินเตอร์เน็ต หรือทางเวบ็ไซต ์
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือในการการติดต่อส่ือสาร เพ่ือสร้างความพึงพอใจ ความน่า

จดจ า เก่ียวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การโฆษณา (Advertising), การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal 

Selling), การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion), การกระตุน้ผูบ้ริโภคหรือเรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่

ผูบ้ริโภค (Consumer Promotion) 

5. บุคลากร (People) พนกังานทุกคนขององคก์ร รวมถึงดา้นความสุภาพเรียบร้อยในการแต่งกายของเจา้หนา้ท่ี 

การใหค้ าแนะน าในการเขา้รับบริการ การยิม้แยม้แจ่มใสและความเป็นกนัเอง การตอบขอ้ซกัถาม กิริยามารยาท
ในการพดูจา การเอาใจใส่และการเตรียมพร้อมในการบริการ 

6. กระบวนการให้บริการ (Process) กระบวนการให้บริการของธุรกิจบริการ  คือ กระบวนการขั้นตอน 
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ลกูคา้โดยค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลกูคา้ 

7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ลกัษณะทางกายภาพภายนอก ปัจจยัจะเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีสมัผสัจบั
ตอ้งไดข้องการใหบ้ริการและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ของพ้ืนท่ีใหบ้ริการ 
 
2.3 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
     ดารยา ใจแปง, (2551) ไดท้ าการศึกษาการเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ผูห้ญิงของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอสัน
ทราย จงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นผูห้ญิงของผูบ้ริโภคในเขต
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อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณา ประกอบไปด้วย ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย มีกลุ่มตังอย่างคือ นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จ านวน 360 คน ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มกัจะเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ 
เช่น กระเป๋า เคร่ืองหนัง เส้ือผา้ รองเทา้ ตามร้านขายเส้ือผา้ท่ีมีอยู่ทัว่ไป มีความถ่ีในการซ้ืออยู่ท่ี 1 คร้ังต่อ 2 
สัปดาห์ และซ้ือในวนัเสาร์ ช่วงตน้เดือนหรือสัปดาห์แรกของเดือน มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือประมาณ 500 บาทต่อ
คร้ัง นิยมเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นท่ีมีสีโทนกลางๆ คือ สีด า สีขาว สีเทา สีน ้ าตาล และสีครีม โดยผูท่ี้มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ กลุ่มเพ่ือนและมีตน้แบบการแต่งกายมาจากดารา นกัร้อง และนกัแสดงในส่ือ
โทรทศัน์ ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นราคาเป็นปัจจยัท่ี
กลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจเป็นอนัดบัแรก และปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบคือ ปัญหาดา้นตวัสินคา้ โดยเฉพาะเร่ือง
เก่ียวกบัสินคา้ไม่มีขนาดท่ีตอ้งการ 
     นภวรรณ ตันติเวชกุล, (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการรับรู้และทัศนคติ ต่อแหล่งข้อมูลข่าวสารและ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้กระเป๋าแบรนด์เนม การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1)เพ่ือศึกษาการรับรู้ทศันคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแหล่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเก่ียวกบักระเป๋าแบรนด์เนม (2)เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
แสวงหาขอ้มูลของผูบ้ริโภคกระเป๋าแบรนด์เนมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (3)เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคกระเป๋าแบรนด์เนมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (4)เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อแหล่งขอ้มูล
ข่าวสารของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้ งเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 18-55 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน 
ผลการวิจยัพบว่า (1)การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อแหล่งขอ้มูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตต่อกระเป๋าแบรนด์เนมมีการ
รับรู้อยู่ในระดบัสูง (2)พฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลของผูบ้ริโภคเก่ียวกบักระเป๋าแบรนดเ์นมผ่านอินเทอร์เน็ต
อยูใ่นระดบัสูงมาก (3)พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมผา่นอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัต ่า 
 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูวิ้จยัใชใ้นคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมจากร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายท่ี 
กบักลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมจากร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงใน
กรุงเทพมหานครมีจ านวนประชากร 5,693,345 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, เดือนตุลาคม 2557) 
     เน่ืองจากประชากรและกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนมาก ผูวิ้จยัจึงพิจารณาโดยอา้งอิงจากตารางการสุ่มตวัอย่างเครซ่ี
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970 : 607-610) ท่ีไดเ้สนอตารางการสุ่มตวัอย่างส าเร็จรูปท่ีมีประชากร
ขนาดเล็ก ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 384 ตวัอย่าง โดยมีระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี
เกิดข้ึนเพียง ±6.93% แต่เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในดา้นเวลาและงบประมาณในการวิจยั ผูว้ิจยัจึงมีความประสงคท์ า
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็น จ านวน 200 ชุด และแบ่งพ้ืนท่ีในการเก็บแบบสอบถามตามการปฏิบติังาน
ของส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดแ้บ่งเขตเป็น 6 เขต ดงัน้ี (1)กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบดว้ย เขตพระนคร 
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เขตดุสติ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพนัธวงศ์ เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวงั
ทองหลาง (2)กลุ่มกรุงเทพใต ้ประกอบดว้ย เขตปทุมวนั เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขต
คลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา (3)กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร เขต
บางซ่ือ เขตลาดพร้าว เขตหลกัส่ี เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน  (4)กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก ประกอบดว้ย 
เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคนันายาว เขตลาดกระบงั เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขต
ประเวศ (5)กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบดว้ย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย 
เขตบางพลดั เขตตล่ิงชนั และเขตทววีฒันา (6)กลุ่มกรุงธนใต ้ประกอบดว้ย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขต
บางขนุเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     เก็บขอ้มูลจ านวน 200 ชุด จากผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมจากร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย และผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนด์
เนมจากร้านคา้รับฝากซ้ือ โดยใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) การเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มตามความสะดวกหรือแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) 
 
ตารางที่ 1 แสดงตารางสรุปแผนการเกบ็ขอ้มลู 

วนัท่ีเกบ็
แบบสอบถาม 

เวลาท่ีเกบ็
แบบสอบถาม 

สถานท่ีเกบ็แบบสอบถาม จ านวนแบบสอบถามท่ี
เกบ็ต่อวนั 

17 ธนัวาคม 2557 17.00 – 21.00 น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขา
พระรามเกา้ และบริเวณใกลเ้คียง 

34 

18 ธนัวาคม 2557 17.00 – 21.00 น หา้งสรรพสินคา้เมกะบางนา และบริเวณ
ใกลเ้คียง 

34 

19 ธนัวาคม 2557 11.00 – 15.00 น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขา
ลาดพร้าว และบริเวณใกลเ้คียง 

33 

22 ธนัวาคม 2557 17.00 – 21.00 น ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบาง
กะปิ และบริเวณใกลเ้คียง 

33 

23 ธนัวาคม 2557 13.00 – 17.00 น ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล สาขาป่ินเกลา้ 
และบริเวณใกลเ้คียง 

33 

24 ธนัวาคม 2557 17.00 – 21.00 น หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค 
และบริเวณใกลเ้คียง 

33 

รวมทั้งส้ิน 200 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) โดยมีการ
วิเคราะห์และแปลผลท่ีแตกต่างความพึงพอใจทีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นม
จากร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย กบักลุ่มผูซ้ื้อจากร้านคา้รับฝากซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์
ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี และน าเสนอขอ้มูล
ดว้ยตารางแบบร้อยละ 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนด์เนม โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบ
รนดเ์นมทั้งสองกลุ่ม ท่ีมีขอ้ความเป็นตวัเลือกใหต้อบ โดยใชม้าตรวดัระดบัการกระท าแบบ Liket Scale และใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 สรุปผลผลการศึกษา 
     จากการศึกษาดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ระหวา่งกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมจากร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย 
กบักลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจากร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม 
(Discriminant Analysis) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 78.5 มีอายุระหว่าง20 - 29 ปี ร้อยละ 53.5 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 91.0 มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ร้อยละ 56.0 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 48.0 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 15,001 - 30,000 
บาท ร้อยละ 43.5 
     จากการศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนด์เนม 

พบว่ากลุ่มผูซ้ื้อจากร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย และกลุ่มผูซ้ื้อจากร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม มีความพึง

พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์ ไดแ้ก่ สินคา้มีความสวยงาม ทนัสมยั ตรงใจผูซ้ื้อ (ค่าเฉล่ีย 

4.29), สินคา้มีความคงทน ท าใหมี้อายกุารใชง้านท่ี (ค่าเฉล่ีย 4.28), รูปแบบของสินคา้มีความหลากหลายใหเ้ลือก

ซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.09) ราคา ไดแ้ก่ ราคาของสินคา้มีความเป็นสากล ลูกคา้สามารถตรวจสอบราคาไดจ้ากหลาย

แหล่ง (ค่าเฉล่ีย 4.12), ราคาของสินคา้แต่ละรุ่นมีความเหมาะสม เม่ือเทียบกบัคุณภาพของสินคา้ท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 

3.86) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไดแ้ก่ การเขา้ถึงเว็บไซต์เพ่ือคน้หารายละเอียดของสินคา้ สามารถท าได้

สะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.17), การซ้ือสินคา้สามารถท าไดส้ะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.17), การติดต่อสอบถาม

ขอ้มูลมกัไดค้  าตอบท่ีรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.14) ด้านการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการแจง้ล่วงหนา้ของระยะเวลา

ในการจ าหน่ายสินคา้ลดราคา (ค่าเฉล่ีย 3.83),มีการก าหนดระยะเวลาในการจ าหน่ายสินคา้ลดราคา(ค่าเฉล่ีย 

3.58), มีการสมคัรสมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิเศษเช่น ส่วนลดของแถม (ค่าเฉล่ีย 3.56) ด้านบุคลากรไดแ้ก่ พนกังาน

สามารถให้ค าตอบลูกคา้ไดอ้ย่างครบถว้นชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.11), พนกังานมีการให้ค าแนะน าสินคา้ท่ีลูกคา้ให้
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ความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.08), พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อลกูคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.06) ด้านกระบวนการ

ให้บริการ ไดแ้ก่ ทางร้านมีระบบในการปฏิบติังานท่ีรวดเร็ว ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ีย 4.07), มี

บริการหลงัการขาย เช่น น ากระเป๋าท่ีช ารุดมาซ้อมฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.02), ทางร้านมีการให้ผ่อนช าระค่าสินคา้ได ้

(ค่าเฉล่ีย 3.53) ด้านลักษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ บรรยากาศภายในร้านมีความเป็นกนัเอง ท าให้ลูกคา้ไม่รู้สึก

กดดันในการเลือกซ้ือสินค้า(ค่าเฉล่ีย 4.01), มีการตกแต่งร้านท่ีมีความทันสมยั เหมาะกบัเป็นร้านจ าหน่าย

กระเป๋าแบรนดเ์นม (ค่าเฉล่ีย3.99), มีป้ายโฆษณาติดอยูท่ี่หนา้ร้านในต าแหน่งท่ีเห็นชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.90) 

     จากการค้นหาความแตกต่างของปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถใช้

จ าแนกกลุ่ม ระหว่างกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมจากร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย กบักลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นม

จากร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือ พบวา่ ปัจจัยด้านบุคลากร ในเร่ืองพนกังานมีการแจง้ใหลู้กคา้ทราบถึงขั้นตอนในการรอ

รับสินคา้ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ในเร่ืองบรรยากาศภายในร้านมีความเป็นกนัเอง ท าให้ลูกคา้ไม่รู้สึก

กดดนัในการเลือกซ้ือสินคา้ ปัจจัยด้านกระบวนการ ในเร่ืองทางร้านมีระบบในการปฏิบติังานท่ีรวดเร็ว ท าให้

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจปัจจัยด้านราคา ในเร่ืองของราคาของสินคา้แต่ละรุ่นมีความเหมาะสม เม่ือเทียบกบัอายุ

การใชง้านของสินคา้ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในเร่ืองของการสั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท ์สามารถท า

ไดส้ะดวกรวดเร็วโดยปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น กลุ่มผูซ้ื้อจากร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย มีความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมทางการตลาดน้อยกว่ากลุ่มผูซ้ื้อจากร้านค้าท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบรนด์เนม ดงันั้นจะเห็นไดว้่าส่ิงท่ีมี

ความส าคญัในการจ าแนกความแตกต่างของผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมคร้ังล่าสุดนั้น ควรให้ความส าคญัต่อส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7Ps) ในดา้นบุคลากรดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้น

ราคาและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4.2 อภิปรายผล 
     จากการศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ระหวา่งกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นม
คร้ังล่าสุดจาก Shop ตวัแทนจ าหน่าย กบักลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมคร้ังล่าสุดจากร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบ
รนดเ์นม ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลงานวิจยัพบวา่ประเดน็ส าคญั คือ เร่ืองของพนกังานมีการแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
ถึงขั้นตอนในการรอรับสินคา้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในปัจจุบนักระเป๋าแบรนดเ์นมสามารถหาซ้ือไดง่้ายกวา่ในอดีต 
กลุ่มผูซ้ื้อจาก Shop ตวัแทนจ าหน่ายสามารถเดินเขา้ห้างสรรพสินคา้เพ่ือเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีตนช่ืน
ชอบหรือตอ้งการไดต้ามสะดวก ส่วนกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมจากร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมนั้น
ก็สามารถหาซ้ือสินค้าได้ง่ายเช่นกัน เน่ืองจากปัจจุบันมีร้านค้าท่ี เปิดจ าหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมตาม
หา้งสรรพสินคา้ ไม่วา่จะเป็นร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมจากต่างประเทศ หรือร้านคา้จ าหน่ายกระเป๋า
แบรนดเ์นมท่ีเป็นสินคา้มือสองก็ตาม แมก้ระทัง่การขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตบนโลกโซเชียลท่ีมีผูซ้ื้อและ
ผูข้ายอยู่จ  านวนมาก ท าใหผู้ซ้ื้อและผูข้ายมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้ไดต้ลอดเวลา ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงท าให้
ร้านค้าจ าหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมทั้ งท่ีเป็น Shop ในห้างและร้านค้าท่ีรับฝากซ้ือสินค้าแบรนด์เนมจาก
ต่างประเทศตอ้งให้ความใส่ใจในเร่ืองของการให้บริการลูกคา้เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและเกิด
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ความประทับใจในการบริการของทางร้านคา้ให้มากท่ีสุด ซ่ึงเร่ืองของพนักงานมีการแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึง
ขั้นตอนในการรอรับสินคา้ ยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, (2545 : 448-452) ท่ีกล่าวว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7Ps) เป็นกิจกรรมท่ีองค์การหรือบริษทัน าเสนอให้แก่ลูกคา้
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างมีเป้าหมายและดว้ยความตั้งใจ ผูใ้หบ้ริการเป็นผูส้ร้างและส่งมอบสู่
ผูรั้บบริการ ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือคาดหวงัไวใ้หไ้ดรั้บการตอบสนองอย่างเต็มท่ี จนรู้สึกวา่การบริการนั้นเป็น
บริการท่ีประทบัใจ คุม้ค่าแก่การตดัสินใจ รวมทั้งคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายออกไป ซ่ึงลูกคา้จะสร้างความคาดหวงั
เก่ียวกบัการใหบ้ริการ จากประสบการณ์ ค าบอกเล่าจากปากต่อปาก หากลูกคา้เกิดความพึงพอใจและเกิดความ
ภกัดีแลว้ ลูกคา้ก็จะกลบัมาซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นซ ้ า ประเด็นต่อมาเป็นเร่ืองราคาของสินคา้แต่ละรุ่นมีความ
เหมาะสม เม่ือเทียบกบัอายกุารใชง้านของสินคา้ ซ่ึงกลุ่มผูซ้ื้อจาก Shop ตวัแทนจ าหน่าย กบักลุ่มผูซ้ื้อจากร้านคา้
ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้ มีความพึงพอใจต่อราคาสินคา้เม่ือเทียบกบัอายุการใชง้านของกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นอย่าง
มาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า สินคา้แบรนด์เนมส่วนใหญ่มีการใช้วสัดุท่ีมีความคงทนใช้ไดน้าน จึงท าให้ผูซ้ื้อ
มองเห็นถึงคุณภาพและคุณค่าของสินคา้วา่เหมาะสมกบัราคาหรือเงินท่ีตอ้งจ่ายไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
จิณห์ณิภา สนัติวรานุรักษ,์ (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่และบุคคลวยัท างานจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพและความเหมาะสมกบัราคา โดยจะเนน้ปัจจยัดา้น
ราคาเป็นหลกั และปัจจยัดา้นความสวยงามของสินคา้ รวมถึงปัจจยัดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม
การขายและดา้นค่าใชจ่้ายส่วนตวัในแต่ละเดือนอีกดว้ย 
     จากการคน้หาความแตกต่างของปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถใชใ้น
การจ าแนก กลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนด์เนมคร้ังล่าสุดจาก Shop ตวัแทนจ าหน่าย กบักลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนด์เนม
คร้ังล่าสุดจากร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบรนด์เนม ผลการวิจยัพบว่า ประเด็นท่ีส าคญั คือ ทางร้านมีระบบใน
การปฏิบติังานท่ีรวดเร็ว ท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงกลุ่มผูซ้ื้อจาก Shop ตวัแทนจ าหน่าย มีความพึงพอใจ
นอ้ยกวา่กลุ่มผูซ้ื้อจากร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการซ้ือจาก Shop ตวัแทนจ าหน่าย 
ตอ้งมีระบบมีขั้นตอนในการปฎิบติังานตามระบบของบริษทัมากกว่าร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมท่ีส่วน
ใหญ่เป็นร้านคา้เจา้ของคนเดียว ไม่ไดเ้น้นการท างานแบบเป็นระบบแบบบริษทั จึงท าให้ขั้นตอนในการส่ง
สินคา้มาถึงมือลกูคา้มีความแตกต่างกนั เช่น ผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนด ์Coach อยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา จะสามารถ
หาซ้ือสินคา้แบรนด ์Coach ไดง่้ายกวา่ผูท่ี้อยู่ในประเทศไทย ทั้งในเร่ืองของสินคา้ท่ีน ามาลดราคาบ่อยกว่าและมี
สินคา้รูปแบบใหม่ๆ ให้เลือกซ้ือบ่อยว่า Shop ในประเทศไทย จึงส่งผลให้กลุ่มผูซ้ื้อสินคา้จาก Shop ตวัแทน
จ าหน่าย และกลุ่มผูซ้ื้อจากร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, (2538) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจทางการตลาดนั้นเป็นความรู้สึกของ
ลกูคา้ท่ีไดรั้บรู้หลงัจากการซ้ือสินคา้หรือหลงัจากการไดรั้บการบริการแลว้ โดยลูกคา้จะมีความคาดหวงัอยู่ในใจ 
ซ่ึงถา้คุณภาพของสินคา้หรือการไดรั้บการบริการมีผลต ่ากว่าท่ีลูกคา้คาดหวงักจ็ะส่งผลใหลู้กคา้เกิดความไม่พึง
พอใจ หากคุณภาพของสินคา้หรือการไดรั้บการบริการมีผลตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้หรือสูงกว่า จะส่งผล
ใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ 
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5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
     จากการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีท าใหผู้วิ้จยัไดท้ราบถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ระหว่าง
กลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมจาก Shop ตวัแทนจ าหน่าย กบักลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นมจากร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือ
สินคา้แบรนดเ์นมท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ีงผลวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาท่ีไดร้ะบุไวใ้นบทท่ี1 ท่ี
กล่าวไวว้า่ ปัจจุบนัความตอ้งการของผูบ้ริโภคกระเป๋าแบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศในมีจ านวนเพ่ิมข้ึน และ
มีร้านคา้ท่ีรับฝากซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงร้านคา้เหล่าน้ีส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การน าเขา้สินคา้
และเสียภาษีน าเขา้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ส่งผลให้ผูจ้  าหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมจาก Shop ตวัแทนจ าหน่าย
ในหา้งสรรพาสินคา้ สูญเสียโอกาสในการจ าหน่ายสินคา้ เสียลูกคา้ และประเทศยงัขาดรายไดจ้ากการเรียกเก็บ
ภาษีอีกดว้ย ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีผูป้ระกอบการผลิตและจ าหน่ายกระเป๋าแบรนดเ์นม สามารถน าผลงานวิจยัไป
ใชป้รับปรุงใหต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัได ้ดงัน้ี 
1. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูซ้ื้อจาก Shop ตวัแทนจ าหน่าย มีความพึงพอใจต ่ากว่า กลุ่มผูซ้ื้อจากร้านคา้ท่ีรับ
ฝากซ้ือสินคา้แบรนด์เนม ในดา้นของพนักงานมีการแจง้ให้ลูกค้าทราบถึงขั้นตอนในการรอรับสินคา้ ซ่ึงผู ้
จ  าหน่ายจาก Shop อาจจะตอ้งเพ่ิมการให้บริการในส่วนของการแจง้ขอ้มูลข่าวสารของขั้นตอนการส่งสินคา้ 
หรือสินคา้แบบใหม่มีเขา้มาจ าหน่ายช่วงใด เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการตดัสินใจซ้ือและการรอรับสินคา้ของลูกคา้ 
ดว้ยไลฟ์สไตล์ในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทางไลน์ อินสตาแกรม เฟสบุ๊ค จึงมี
อิทธิพลต่อชีวิตประจ าวนัต่อกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้มากกวา่การส่งขอ้มุลข่าวสารทางจดหมาย นิตยาสาร อีเมล ์
2. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูซ้ื้อจาก Shop ตวัแทนจ าหน่าย มีความพึงพอใจต ่ากว่า กลุ่มผูซ้ื้อจากร้านคา้ท่ีรับ
ฝากซ้ือสินคา้แบรนด์เนม ในดา้นของบรรยากาศภายในร้านมีความเป็นกนัเอง ลูกคา้ไม่รู้สึกกดดนัในการเลือก
ซ้ือสินคา้ ดงันั้นดา้น Shop ตวัแทนจ าหน่าย อาจจะตอ้งสร้างบรรยากาศภายในร้านให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาเลือกชม
สินคา้หรือซ้ือสินคา้ ไม่รู้สึกกดดนัต่อบรรยากาศภายในร้าน เช่น ควรใหพ้นกังานสักเกตลูกคา้ท่ีเขา้มาเลือกชม
และซ้ือสินค้าภายในร้านในระยะห่าง แต่ไม่ควรเดินตามชิดตวัจนเกินไป เพ่ือให้ลูกค้าไม่รู้สึกกดดันและมี
โอกาสตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้าน 
3. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูซ้ื้อจาก Shop ตวัแทนจ าหน่าย มีความพึงพอใจต ่ากว่า กลุ่มผูซ้ื้อจากร้านคา้ท่ีรับ
ฝากซ้ือสินคา้แบรนด์เนม ในดา้นทางร้านมีระบบในการปฏิบติังานท่ีรวดเร็ว ท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึง
ร้านคา้รับฝากซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมส่วนใหญ่เป็นร้านคา้เลก็ๆ มีเจา้ของคนเดียว จึงท าใหก้ารท างานการตดัสินใจ
ไดร้วดเร็วกว่า Shop ตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีการปฏิบติังานเป็นระบบ ซ้ือ Shop อาจจะตอ้งลดขั้นตอนการปฎิษติั
งานท่ีไม่จ าเป็นออกไป หรือเพ่ิมช่องทางในการซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกกวา่ปัจจุบนั 
5.2 ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. เน่ืองจากผูวิ้จยัมีเวลาในการเก็บรวมรวมขอ้มลูแบบสอบถามค่อนขา้งจ ากดั ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งเพียงจ านวน 
200 คน ซ่ึงหากในอนาคตผูวิ้จยัควรเก็บตวัอย่างแบบสอบถามใหเ้พ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีมีความแม่นย  าต่อ
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมทางสถิติมากข้ึน 
2. ผูวิ้จยัควรตั้งค าถามในแบบสอบถามท่ีเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีศึกษา เพ่ือใหไ้ดผ้ล
การศึกษาท่ีตรงต่อความตอ้งการและไดป้ระโยชนสู์งสุดต่อการศึกษาและง่ายต่อการสรุปและอภิปรายผล      
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บทคดัย่อ 
           การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจและการรับรู้กบัพฤติกรรมการ
ซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มผูซ้ื้อ
กระเป๋าแฟชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ตาราง
แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  Factor Analysis   One – Way ANOVA  และ Regression Analysis  ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจท่ี
เก่ียวกบัการเป็นท่ียอมรับของคนในสังคม (Society) และการรับรู้ท่ีเก่ียวกบัการตีความจากผลิตภณัฑ ์(Product) 
มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชั่นของผูบ้ริโภค อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  แต่ การรับรู้ท่ี
เก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารจากประเภทของส่ือ (Exposure) และการตีความจากส่ือท่ีไดรั้บ (Interpretation) ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    
ค าส าคัญ: ด้านแรงจูงใจ, ด้านการรับรู้, พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟช่ัน 

 
Abstract 

          Independent Study aimed to investigate the relationship between motivation and perception about the 
purchasing behavior of  fashion bags of consumer.  The data were collected by questionnaire from buyer bag 
total of 400 sample. Statistics used in this study consists of a frequency distribution table, percentage, 
Average, standard deviation, Factor Analysis, One - Way ANOVA and Regression Analysis.  Result of this 
study, found the motivation about social and perception about interpretation of the product a relationship with 
the purchasing behavior of fashion bags of consumer. But perception about the exposure media and 
interpretation of the media non – relationship with the purchasing behavior of fashion bags of consumer. 
Keywords: Motivation, Perception, Purchase Behavior  
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1. บทน า 
  
ปัจจุบนัตลาดธุรกิจกระเป๋าเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายตราสินคา้ ไม่วา่เป็นตราสินคา้

ของไทย หรือ ตราสินคา้นานาชาติ โดยแต่ละตราสินคา้ไดใ้หคุ้ณค่าและมลูค่าท่ีแตกต่างกนัแก่ผูบ้ริโภค และผูท่ี้

มีความช่ืนชอบในการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ ซ่ึงลกัษณะของกระเป๋าแฟชัน่แต่ละตราสินคา้นั้น แบ่งออกเป็น กระเป๋า
สะพาย กระเป๋าถือ กระเป๋าหนีบ และ กระเป๋าสตางค ์เป็นตน้   

กระเป๋าแฟชัน่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบั High – End  และ ระดบั High – Street  โดย

ระดบั High – End  เป็นตราสินคา้ระดบัโลกท่ีมีประวติัยาวนาน มีขั้นตอนการผลิตท่ีพิถีพิถนั ราคาสินคา้อยู่ใน

ระดบัสูงตั้งแต่หลกัหม่ืนจนถึงหลกัลา้น ซ่ึงลกัษณะของผูบ้ริโภคระดบั High – End  เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง มี

อ  านาจในการซ้ือ ผูบ้ริโภคระดบัน้ีมีการเปรียบเทียบราคากบัคุณภาพ เน่ืองจากมีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 

มีความทันสมยั โดดเด่นในด้านแฟชั่น และเหมาะสมกบัราคา โดยลกัษณะของกระเป๋าสามารถบ่งบอกถึง

รสนิยม และฐานะทางสังคมของตนเองได ้ซ่ึงตราสินคา้ในระดบัน้ีเป็นตราสินคา้ท่ีมีมูลค่าทางการตลาดสูงสุด 

(Millward,2013) ประกอบดว้ย  Louis Vuitton (932,000 ลา้นบาท) Hermes (630,100 ลา้นบาท) Gucci (416,800 

ลา้นบาท) Prada (308,400 ลา้นบาท) Rolex (259,200 ลา้นบาท) Chanel (229,700 ลา้นบาท) Cartier (206,700 

ลา้นบาท) Burberry (134,500 ลา้นบาท) Fendi (118,100 ลา้นบาท) และ Coach (105,000 ลา้นบาท)  ส่วนระดบั 

High – Street  เป็นตราสินคา้ท่ีมีราคาถกูกวา่ระดบัแรก ราคาประมาณ 1,500 – 10,000 บาท เป็นระดบัท่ีผูบ้ริโภค

ทัว่ไปสามารถเลือกซ้ือไดต้ามความตอ้งการ ซ่ึงลกัษณะของผูบ้ริโภคระดบั High – Street  เป็นกลุ่มวยัรุ่น และ

กลุ่มวยัท างาน เป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคญักบัสินคา้แฟชัน่ในระดบัมาก มีการแสวงหาสินคา้ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม 

และ ติดตามข่าวสารแฟชั่นต่างๆ ซ่ึงตราสินค้าในระดับน้ี ประกอบด้วย LongChamp  ZARA   Kipling   
Charles& Keith   Mango  Lyn   Elle  และNine West  เป็นตน้ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี, 2556)  

โดยอตัราการน าเขา้กระเป๋าแฟชัน่ มีมูลค่าการน าเขา้ประมาณ 3,000 ลา้นบาท ซ่ึงขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.63 

เป็นผลมาจากการน าเขา้ผลิตภณัฑป์ระเภท กระเป๋าเดินทาง  กระเป๋าถือ และกระเป๋าอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.18 
และ 7.55  ตลาดน าเขา้ท่ีส าคญั คือ ประเทศจีน อิตาลี และฝร่ังเศส (สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2557)  

ส าหรับงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัท าการศึกษากระเป๋าแฟชัน่ ระดบั High – Street  เน่ืองจากเป็นระดบัท่ีมีตราสินคา้เป็นท่ี

รู้จกัในสังคม  ราคาปานกลางผูบ้ริโภคระดบัล่าง และระดบัปานกลางสามารถเลือกซ้ือได ้ประกอบกบัลกัษณะ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการในการใชสิ้นคา้ท่ีทนัสมยั เป็นท่ีนิยม คุณภาพดี และมีความทนทาน ซ่ึงปัจจุบนั

ตลาดธุรกิจกระเป๋าแฟชั่นมีสภาพการแข่งขันรุนแรง ผู ้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมมากข้ึน จึงส่งผลให้

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นคนไทย และ คนต่างประเทศ ประสบปัญหายอดขายสินคา้ลดลง และเกิดการลอกเลียนแบบ

ไดง่้ายข้ึน ฉะนั้น ผูวิ้จยัจึงท าการศึกษาดา้นแรงจูงใจท่ีเก่ียวกบัการเป็นท่ียอมรับของคนในสังคม และการรับรู้ท่ี
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เก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารจากประเภทของส่ือ การตีความจากส่ือท่ีไดรั้บ และการตีความจากผลิตภณัฑ ์รวมถึง

พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความตอ้งการเป็นอย่างไร อาทิเช่น เกิดความจงรักภกัดี

ในตราสินคา้เดิม  เกิดการซ้ือซ ้ าในลกัษณะของกระเป๋าแบบเดิมหรือไม่ เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็น

แนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั เพ่ือลดการลอกเลียนแบบและเป็นการเพ่ิม

มูลค่าทางการตลาดให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งน าไปปรับใชใ้นการสร้างธุรกิจกระเป๋าแฟชัน่ให้มีคุณภาพ และเป็นท่ี
จดจ าของผูบ้ริโภค ทั้งในแง่ของผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไปกบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจ และการรับรู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ รูปแบบ สีสัน ขนาดและโปรโมชั่นต่างๆของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจ และการรับรู้กบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภค ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือน าขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าแฟชัน่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปเป็นกลุ่มเป้าหมายทาง

การตลาดไดใ้นอนาคต 

2. เพ่ือน าผลท่ีได้จากการศึกษาด้านแรงจูงใจและการ รับรู้ของผูบ้ริโภค ไปเป็นแนวทางในการออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3. เพ่ือน าผลท่ีได้จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชั่นของผูบ้ริโภค ไปเป็นแนวทางและน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการเพ่ิมยอดขายใหแ้ก่ธุรกิจกระเป๋าแฟชัน่ 

4. เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและการรับรู้กบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่
ของผูบ้ริโภค ไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 

5. เพ่ือน าข้อเสนอแนะส าหรับทฤษฎี   ส าหรับผู ้ประกอบการ และ ส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป ไป
ก าหนดการวางแผนส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างธุรกิจกระเป๋าแฟชัน่  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

             พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ลกัษณะหลกั ไดแ้ก่ การ
คน้หา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) และ การเลิกใช้สินคา้( 
Disposing) (Schiffman and Kanuk, 1987)  ซ่ึงงานวิจัยคร้ังน้ีเน้นขั้นตอนในการซ้ือเป็นหลกั (Purchase) เป็น
ขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในสินคา้นั้น ซ่ึงผูบ้ริโภคใหค้วามค านึงถึงตรายี่ห้อท่ีซ้ือ (Brand) ร้านคา้ท่ี
ซ้ือ (Vendor) ปริมาณท่ีซ้ือ (Quantity) เวลาท่ีซ้ือ (Timing) และวิธีการในการช าระเงิน (Payment-method)  
            มุ่งการตลาด (Marketing Concept)  เป็นส่ิงท่ีเช่ือว่าธุรกิจจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้จึงตอ้งมี
การพิจารณาถึงความจ าเป็นและความตอ้งการของตลาดเป้าหมายเสียก่อน จึงจะท าการผลิตสินคา้ โดยสินคา้นั้น
ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ไดดี้กว่าคู่แข่งขนั ความส าคญัของ
การตลาดอยู่ท่ีการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย (Segment) เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายมีความตอ้งการแตกต่างกนั  นักการ
ตลาดยงัตอ้งท าการเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Target) ท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดของกลุ่มและการแข่งขนัใน
ขณะนั้น จากนั้นนักการตลาดยงัตอ้งท าการศึกษาถึงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน ามาจดัสร้างสินคา้  
ช่องทางจดัจ าหน่าย การส่ือสาร โดยก าหนดต าแหน่งของสินคา้(Position) และท าการศึกษาส่ิงเหล่านั้นให้
ใกลเ้คียงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด (Kotler & Armstrong, 2004) 
           แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง ความตอ้งการท่ีไดรั้บการกระตุน้ของแต่ละบุคคล ท่ีตอ้งการหาความพึง
พอใจในเป้าหมาย ซ่ึงแรงกระตุน้(Drive) เป็นตวัท าใหเ้กิดการกระตุน้อยา่งรุนแรง เพ่ือใหไ้ดเ้กิดการตอบสนองท่ี
พอใจ (ยุพเรศ สอนสมบูรณ์, 2550) ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละบุคคลมีความคลา้ยคลึงกบัล าดบัความตอ้งการ
ของมาสโลว ์( Maslow ' s theory of Motivation ) ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจท่ีท าให้บุคคลแต่ละคนแสดงพฤติกรรมการ
บริโภคแตกต่างกนัออกมา  โดยงานวิจยัน้ีท าการศึกษาในขั้นท่ี 3 ของล าดบัความตอ้งการ 5 ขั้นของมาสโลว ์
กล่าวคือ การเป็นท่ียอมรับของคนในสังคม (Social Need)  เป็นความตอ้งการความเป็นมิตร ไดรั้บการยอมรับ
จากเพ่ือนร่วมงาน จากบุคคลในสงัคม และใหบุ้คคลอ่ืนยอมรับในความส าคญัของตน   
           การรับรู้ (Perception) คือ ส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บจากการกระตุน้ โดยอาศยัประสาทสัมผสัทั้ง 5 ประกอบกบั
ประสบการณ์ เพ่ือใชใ้นการเลือกรับ จดัระเบียบ และแปลความหมายของขอ้มูลท่ีไดรั้บตามความเขา้ใจของแต่
ละบุคคล แลว้เกบ็สะสมไวใ้นความทรงจ า  ซ่ึงการรับรู้มีกระบวนการรับรู้ 4 ขั้นตอน (George & Michael, 1993) 
ประกอบด้วย การเปิดรับส่ือ (Selective Exposure) การเลือกสนใจ(Selective Attention) การเลือกตีความ 
(Selective Comprehension) และ การเลือกจดจ า (Selective Retention)  ซ่ึงกระบวนการรับรู้ดังกล่าวผู ้วิจัย
ท าการศึกษา ในดา้นของการเปิดรับส่ือ(Selective Exposure) และการเลือกตีความ(Selective Comprehension) 
ซ่ึงการเลือกตีความ ผูว้ิจยัเน้นการเลือกตีความในด้านของการตีความจากส่ือท่ีได้รับ และ การตีความจาก
ผลิตภณัฑ ์  
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กรอบแนวความคิดของการวจิัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วธิีการศึกษา 

 ประชากรในการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง  ซ่ึงผูวิ้จยัท าการคดัเลือกกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือกระเป๋าแฟชั่น ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชส้ าหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ เพศหญิงท่ีมีอายุ 18 – 50 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์อยู่ประมาณ 214,057 คน ผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ 384 

คน โดยเทียบจากตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan ผูว้ิจยัจึง

ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับการวิจยัคร้ังน้ี 400 กลุ่มตวัอยา่ง 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล   โดยก าหนดพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ออกเป็น 6 เขต ซ่ึงประกอบด้วย เขต

ลาดพร้าว เขตดินแดง  เขตประเวศ  เขตบางนา  เขตธนบุรี และ เขตบางขุนเทียน   ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด  

 

 

แรงจูงใจ 
- ดา้นการเป็นท่ียอมรับของคนใน

สงัคม 
 

 

 

การรับรู้  
- ดา้นการเปิดรับข่าวสารจาก

ประเภทของส่ือ 
- ดา้นการตีความจากส่ือท่ีไดรั้บ 
- ดา้นการตีความจากผลิตภณัฑ ์ 

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 

- วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการขาย 
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การวิเคราะห์ขอ้มลู 
1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามและท าการคดัแยก
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก คดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เท่านั้น 
2. ท าการลงรหัส (Coding) โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรท่ีท าการศึกษา แล้วน าข้อมูลบันทึกลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
3. ท าการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ประกอบดว้ย  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดว้ย  
    2.1 Factor Analysis ใช้ในการทดสอบตัววดัของตัวแปร ด้านแรงจูงใจและการรับรู้กับพฤติกรรมการซ้ือ
กระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร วา่ตวัแปรดงักล่าวสามารถน ามาจดักลุ่มการประเมินใหม่ได้
หรือไม่ ซ่ึงการจดักลุ่มการประเมินใหม่นั้นผูวิ้จยัไดใ้ชว้ิธี Component Analysis โดยการก าหนดค่าComponent 
มากกว่า0.5 (Choo, 2002) และหาค่าความน่าเช่ือถือ(Reliability) เพ่ือทดสอบความน่าเช่ือถือของแต่ละกลุ่มการ
ประเมินใหม่ โดยก าหนดค่าความน่าเช่ือถือ ซ่ึงพิจารณาจากค่าCronbach’s Alpha ท่ีมากกว่า0.5 ข้ึนไป
(Garson,2012) จึงสามารถจดักลุ่มการประเมินใหม่ได ้
    2.2. One-Way ANOVA ใชใ้นการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มลูส่วนบุคคลทัว่ไปกบัพฤติกรรมการซ้ือ
กระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
   2.3 Regression Analysis ใชใ้นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและการรับรู้กบัพฤติกรรมการซ้ือ
กระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภควา่มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
      จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิง จ านวน 400 ราย มีช่วงอายุระหว่าง  18 – 39 ปี  มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทั และมีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 30,000 บาท ซ่ึงการซ้ือ
กระเป๋าแฟชั่นในแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชั่นเพ่ือใช้ส่วนตวัเป็นหลกั  โดย
ค านึงถึงความหลากหลายของประเภท ความหลากหลายของรูปทรง ความหลากหลายของขนาดกระเป๋า  มีการ
เปรียบเทียบราคากับคุณภาพ และตัดสินใจซ้ือเม่ือสินค้าลดราคา  50 % รวมถึงซ้ือกระเป๋าแฟชั่นตาม
ห้างสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง  ซ่ึงพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ในขา้งตน้สามารถบ่งบอกไดว้่ากลุ่มตวัอย่าง
ค านึงถึงประโยชน์และคุณสมบัติการใช้สินค้าเป็นหลกั ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ Kotler & Armstrong (2004) 
กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์  (Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของผู ้บริโภค  จึงมีผลท าให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ ซ่ึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคค านึงถึง ประกอบด้วย ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product 
Differentiation)  พิจารณาจากองค์ประกอบ  (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) ประกอบดว้ย 
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ประโยชน์พ้ืนฐาน รูปร่าง ลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  การก าหนดต าแหน่ง 
(Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์เพ่ือแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้
เป้าหมาย    โดยแรงจูงใจในการซ้ือกระเป๋าแฟชั่นของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มาจากความตอ้งการใช้กระเป๋า
แฟชัน่มีตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัของคนในสงัคม  ตอ้งการใชก้ระเป๋าแฟชัน่ท่ีมีลกัษณะไม่ซ ้าแบบใคร และ ตอ้งการ
แนะน าตราสินคา้ท่ีใชใ้หแ้ก่คนรอบขา้ง เพ่ือสร้างการเป็นท่ียอมรับของคนในสงัคม  นอกจากนั้นผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ดา้นแรงจูงใจท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการเป็นท่ียอมรับของคนในสังคม(Society)มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภค อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.001 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมี
แรงจูงใจในการใชก้ระเป๋าแฟชัน่ท่ีมีตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัของคนในสังคม เพ่ือสร้างการยอมรับ การดึงดูดความ
สนใจของคนรอบขา้ง แต่ไม่มีความตอ้งการเป็นผูน้ าดา้นกระเป๋าแฟชัน่ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของมาสโลว ์ไดก้ล่าวไวว้่า “มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่เสมอและไม่มีท่ีส้ินสุด เม่ือความตอ้งการใดไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ความตอ้งการอย่างอ่ืนก็จะเขา้มาแทนท่ี” และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ผกามาศ ไชยวิสุทธิกุล 
(2557) พบว่า ปัจจยัทางสังคมดา้นบทบาทและสถานะในดา้นการใชก้ระเป๋าเลียนแบบแบรนดเ์นมท าใหต้นเอง
รู้สึกว่ามีรสนิยมท่ีดีข้ึนในการเขา้สังคม  รวมถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฤทยั เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) 
พบว่า แรงจูงใจบนเฟซบุค ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจดา้นเหตุผลหรือแรงจูงใจดา้นอารมณ์ มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   ซ่ึง
กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ข่าวสารและโปรโมชัน่เก่ียวกบักระเป๋ารุ่นLimited Edition หรือเก่ียวกบัการให้ส่วนลด 
เช่น 30 – 70% ผ่านทางพนกังานขาย โดยพิจารณาว่าการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและโปรโมชัน่จากพนกังานขายมี
ความน่าเช่ือถือได ้ หรือแมก้ระทัง่การท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและโปรโมชัน่จากประสบการณ์ของตนเองเป็น
แหล่งท่ีถูกต้อง รวมถึงการพิจารณาว่าลักษณะของกระเป๋าแฟชั่นสามารถวัดบุคลิกภาพของผู ้ใช้ได ้   
นอกจากนั้นผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นการเปิดรับข่าวสารจากประเภทของส่ือ 
(Exposure) ดา้นการตีความจากส่ือท่ีไดรั้บ (Interpretation) และ การตีความจากผลิตภณัฑ ์(Product) พบว่า ดา้น
การรับรู้ของผูบ้ริโภคในดา้นการเปิดรับข่าวสารจากประเภทของส่ือ (Exposure) ไม่ว่าส่ือท่ีเปิดรับนั้นมาจาก
พนักงานขายโดยตรง  มาจากส่ือออนไลน์ หรือมาจากประสบการณ์ของคนรอบขา้ง ไม่มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภค รวมทั้ง การรับรู้ในดา้นการตีความจากส่ือท่ีไดรั้บ (Interpretation) 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05  แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ต่างกนัท าใหมี้การรับรู้ในแต่ละดา้น
ไม่แตกต่างกนั จึงส่งผลใหก้ารรับรู้ไม่ไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพญ็นิภา พรพฒันนาง
กรู (2551) พบว่า การเปิดรับข่าวสารทางส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศของวยัรุ่น ในระดับนัยส าคัญ  0.05 เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัค่อนขา้งต ่าในการมองเห็นพบปะ และ พูดคุยกบัส่ือต่างๆ  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกบั
งานวิจยัของ มณีวงษ์ หอมหวาน (2556) พบว่าการรับรู้ท่ีส่งผลต่อทศันคติการเลือกซ้ือสินคา้จากกิจการเพ่ือ
สังคมของโครงการหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัดา้นส่ือบุคคล ดา้น
ส่ือสั่งพิมพ ์ดา้นส่ืออิเล็กทรอนิกส์บนเวบ็ไซด์ ดา้นสินคา้ และดา้นนวตักรรม   อย่างไรก็ตาม การรับรู้ในดา้น
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การตีความจากผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภค อย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั 0.10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ต่างกนั ท าให้การรับรู้ในดา้นการ
ตีความจากผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั หรือกล่าวอีกนยั คือ การรับรู้ในดา้นการตีความจากผลิตภณัฑก์บัพฤติกรรม
การซ้ือกระเป๋าแฟชัน่มีทิศทางไปทางเดียวกนั     
          รวมถึง ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มลูส่วนบุคคลทัว่ไป ท่ีประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และ รายไดต่้อเดือน กบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋า
แฟชัน่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
      5.1 พฤตกิรรมการซ้ือกระเป๋าแฟช่ันของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
             จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภค สรุปไดว้่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการซ้ือ
กระเป๋าแฟชัน่เพ่ือใชส่้วนตวัเป็นหลกั โดยซ้ือกระเป๋าแฟชัน่หลากหลายประเภท ประกอบดว้ย ประเภทกระเป๋า
สตางค์  กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ เป็นตน้ มีการเปรียบเทียบราคากบัคุณภาพของกระเป๋า โดยตดัสินใจซ้ือ
กระเป๋าแฟชัน่ในช่วงลดราคา 50% และเลือกซ้ือตามหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง 
     5.2 แรงจูงใจและการรับรู้ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
           5.2.1 แรงจูงใจของผู้บริโภค 
      จากการศึกษาดา้นแรงจูงใจของผูบ้ริโภค สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในใชก้ระเป๋าแฟชัน่ท่ีมีตราสินคา้
เป็นท่ีรู้จกัของคนในสังคม และ ใชก้ระเป๋าแฟชัน่ท่ีมีลกัษณะไม่ซ ้ าแบบใคร เพ่ือสร้างการเป็นท่ียอมรับของคน
ในสังคม ของกลุ่มเพ่ือน หรือแมก้ระทัง่คนรอบขา้งในการดึงดูดความสนใจ เน่ืองจากความตอ้งการของกลุ่ม
ตวัอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด รวมถึงความตอ้งการในการแนะน าตราสินคา้ท่ีตนเองใชใ้หแ้ก่คนรอบขา้งอีกดว้ย     

           5.2.2 การรับรู้ของผู้บริโภค              
     จากการศึกษาขอ้มลูดา้นการรับรู้ท่ีเก่ียวกบัดา้นการเปิดรับข่าวสารจากประเภทของส่ือ ดา้นการตีความจากส่ือ
ท่ีได้รับ และด้านการตีความจากผลิตภัณฑ์ สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างเลือกเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบักระเป๋ารุ่น 
Limited Edition ผ่านทางพนกังานขาย และ การรับโปรโมชัน่เก่ียวกบัการใหส่้วนลด เช่น   30 – 70% ผ่านทาง
พนักงานขาย หรือกล่าวอีกนัยคือ กลุ่มตวัอย่างเลือกเปิดรับขอ้มูลข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆ แบบทางตรง 
(Direct) ซ่ึงพิจารณาจากการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารว่า การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและโปรโมชัน่จากพนกังานเป็น
แหล่งท่ีเช่ือถือได ้และ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและโปรโมชัน่จากประสบการณ์ของตนเองเป็นแหล่งท่ีถูกตอ้ง 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมาจากทัศนคติหรือประสบการณ์ของกลุ่มตวัอย่างในการซ้ือกระเป๋าแฟชั่น รวมถึงพิจารณาว่า
ลกัษณะกระเป๋าแฟชัน่สามารถวดับุคลิกภาพของผูใ้ชแ้ต่ละรายได ้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
ด้านพฤตกิรรมการซ้ือกระเป๋าแฟช่ันของผู้บริโภค 
       การท่ีกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมในการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่โดยเลือกสีสนัของกระเป๋าใหเ้ขา้กบัฤดูกาลนอ้ยท่ีสุด  
เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างอาจพิจารณาว่าการเลือกกระเป๋าแฟชัน่ควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัรูปร่างของตนเองหรือให้
เหมาะสมกบัลกัษณะการแต่งตวัมากกว่าการเลือกให้เขา้กบัฤดูกาล  ดงันั้น ควรออกแบบสีสันของกระเป๋าให้
เหมาะสมกบัรูปร่างและลกัษณะการแต่งตวัของกลุ่มตวัอย่าง  เพ่ือให้มีความทนัสมยัเขา้กบัในปัจจุบนั รวมทั้ง
การตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งไดท้ั้งในระดบัสูงและระดบัปานกลาง  
      ในการซ้ือกระเป๋าแฟชั่นตามส่ือออนไลน์ เช่น Facebook และ Instagram กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการซ้ือ
ผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายน้ีในระดบันอ้ยสุด  เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งอาจพิจารณาวา่การเลือกซ้ือกระเป๋าแฟชัน่
ตามส่ือออนไลน์ไม่สามารถสร้างความน่าเช่ือถือได ้ทั้งในเร่ืองของตวัสินคา้ และ การจดัส่งสินคา้ ดงันั้น ควร
สร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือใหแ้ก่กลุ่มตวัอย่างมากข้ึน เพ่ือรักษาลูกเดิมและเพ่ิมจ านวนของลูกใหม่ได้
อีกดว้ย  
ด้านแรงจูงใจของผู้บริโภค 
     ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั หรือมีความตอ้งการแบบไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอย่างมีแรงจูงใจในความต้องการเป็นผูน้ าดา้นกระเป๋าแฟชั่นน้อยท่ีสุด เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีอาจไม่มีความ
จ าเป็นในการด าเนินชีวิตของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันั้น ควรออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความแตกต่างในดา้นลกัษณะของ
กระเป๋า ดา้นวสัดุท่ีน ามาใช ้ ดา้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลวดลาย เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้แก่
กลุ่มตวัอยา่งและสร้างความโดดเด่นใหแ้ก่ธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ด้านการรับรู้ของผู้บริโภค 
     การท่ีกลุ่มตวัอย่างพิจารณาว่าการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและโปรโมชัน่จากส่ือออนไลน์เป็นแหล่งท่ีเช่ือถือได้
น้อยท่ีสุด อย่างท่ีได้กล่าวไวข้้างต้นว่า การซ้ือกระเป๋าแฟชั่นผ่านทางส่ือออนไลน์ไม่สามารถสร้างความ
น่าเช่ือถือได ้ในกรณีน้ีก็เช่นเดียวกนั กลุ่มตวัอย่างอาจพิจารณาว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บมีขอ้เท็จจริงมากแค่ไหน ขอ้มูล
ดงักล่าวเกินช่วงเวลาท่ีก าหนดหรือไม่   ดงันั้น ควรสร้างความน่าเช่ือถือใหม้ากข้ึน ในการแสดงขอ้มลูใหช้ดัเจน 
รวมถึงน าเสนอขอ้มูลข่าวสารและโปรโมชั่นท่ีจดัท าจากทางธุรกิจโดยตรง  เปรียบเสมือนเป็นการเพ่ิมช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และเพ่ิมยอดขายใหแ้ก่ธุรกิจอีกทางหน่ึง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     ควรแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัล่าง ระดบัปานกลาง และระดบัสูง เพ่ือท าการ
เปรียบเทียบว่าในแต่ละระดบักลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการซ้ือเป็นอย่างไร และมีปัจจยัใดท่ีมีส่วนร่วมในการซ้ือ
กระเป๋าแฟชัน่  
     ควรท าการศึกษาพฤติกรรมการใชก้ระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภคเพ่ิม นอกเหนือจากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ
เพียงอย่างเดียว เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงอตัราการซ้ือซ ้า อตัราความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคว่ามีความพึง
พอใจต่อกระเป๋าแฟชัน่นั้นอยา่งไร 
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การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ซ้ือกระเป๋าหนังผ่านช่องทางออฟไลน์กบั
กลุ่มผู้ซ้ือกระเป๋าหนังผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ความส าคญัของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด กรณศึีกษา กระเป๋าหนัง RAINBO BAG 
A Discriminant Analysis between customers on offline and online channel by 

using the marketing mix tools  Case Study RAINBO BAG, a leather bag 
 

มัลลกิา สุนทรสิริพงศ์1 และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 
Manlika Soonthonsiripong and Anuchat Chamchong 

  

บทคดัย่อ 
               งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและคน้หา
ความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถใชใ้นการจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 2 
กลุ่ม โดยสุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัผูท่ี้ซ้ือสินคา้
กระเป๋าหนงั RAINBO BAG จ านวน 200 คน โดยใชส้ถิติ Discriminant Analysis ในการจ าแนกความแตกต่าง 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนงั RAINBO BAG ผ่านช่องทางออฟไลน์มีความแตกต่างกบักลุ่มผูซ้ื้อ
กระเป๋าหนงั RAINBO BAG ผา่นช่องทางออนไลน ์ 
 
ค าส าคัญ: ผู้ ซ้ือกระเป๋าหนัง, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ช่องทางออฟไลน์, ช่องทางออนไลน์ 
 

Abstract 
               This research’s objective is to study the important of Marketing Mix tools and discriminate the 
RAINBO BAG’s customers between offline and online channel by using Area Cluster Sampling in Bangkok 
to collect 200 data of RAINBO BAG’s customers by questionnaires. The research tool is Discriminant 
Analysis for discrimination. The Result is that RAINBO BAG’s customers on offline channel and online 
channel are different.    
 
Keywords: Leather bag buyers,  Marketing Mix, Offline Channel, Online Channel 
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1. บทน า 
 

      อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัเป็นอุตสาหกรรมเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีความส าคญัต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ ส าหรับการผลิตเคร่ืองหนังในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตในลกัษณะการ

รับจา้งผลิต โดยผลิตให้กบับริษทัต่างชาติท่ีเขา้มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย แต่ในปัจจุบนัไดเ้ร่ิมมีการ

เปล่ียนแปลงเน่ืองจากตน้ทุนดา้นแรงงานท่ีสูงข้ึน ท าให้บริษทัต่างชาติเร่ิมยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืน

แทน ท าใหผู้ป้ระกอบการไทยจึงปรับรูปแบบการผลิตจากเดิมท่ีผลิตใหก้บัตราสินคา้ของต่างประเทศมาเป็นการ

ผลิตภายใตต้ราสินคา้ของตนเองมากข้ึน แต่เดิมการจ าหน่ายสินคา้ประเภทเคร่ืองหนงัต่างๆ จะมีลกัษณะการจดั

จ าหน่ายผา่นช่องทางร้านคา้ ผูบ้ริโภคมีโอกาสเห็นรูปแบบของสินคา้และสมัผสัวตัถุดิบก่อนท าการตดัสินใจซ้ือ

หรือท่ีเรียกกนัว่า “การซ้ือขายผ่านช่องทางออฟไลน์” แต่ในปัจจุบนัจากความกา้วหน้าของเทคโนโลยีท าให้

รูปแบบการซ้ือขายสินคา้เปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคหลายรายท่ีเลือกซ้ือสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ โดยเป็นการ

ซ้ือขายสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคอาจจะไม่เคยเห็นลกัษณะของสินคา้จริงมาก่อน และอาจจะไม่ไดเ้คยสัมผสัวตัถุดิบก่อน

ท าการเลือกซ้ือหรือท่ีเรียกว่า “การซ้ือขายผ่านช่องทางออนไลน์” ซ่ึงกระเป๋าหนงั RAINBO BAG ไดเ้ร่ิมก่อตั้ง

ธุรกิจในปี 2555 ก าลงัอยูใ่นขั้นเจริญเติบโตในวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์RAINBO BAG มีจุดเด่นคือ เป็นกระเป๋าหนงั

แท ้คุณภาพดี เนน้ฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีหลากหลาย มีราคาตั้งแต่ 1,000 ถึง 6,000 บาท จดัจ าหน่ายผ่าน 2 ช่องทาง 

ไดแ้ก่ ช่องทางออฟไลน์ และช่องทางออนไลน์ ดงันั้นงานวิจยัในคร้ังน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเพ่ิมยอดขายผลิตภณัฑ์

กระเป๋าหนงั RAINBO BAG และน าผลวิจยัท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนทางการตลาดส าหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งสอง

กลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนัได ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ี

กลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนัง RAINBO BAG ใช้ในการพิจารณาเลือกซ้ือและคน้หาความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด ท่ีสามารถใชใ้นการจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนงั RAINBO BAG 

ผ่านช่องทางออฟไลน์กบักลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนงั RAINBO BAG ผ่านช่องทางออนไลน์ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับจากการศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ สามารถเลือกใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมและน าไป

วางแผนทางการตลาดเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมยอดขายได้ และสามารถวางแผนทางการตลาดท่ีเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัช่องทางการซ้ือสินคา้ ส าหรับกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนงั RAINBO BAG ผ่านช่องทางออฟไลน์กบั

กลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนงั RAINBO BAG ผา่นช่องทางออนไลนท่ี์มีความแตกต่างกนัได ้

   

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การตลาด (Marketing) คือ “กระบวนการคน้หาความจ าเป็นหรือความตอ้งการของตลาดและมีการวิเคราะห์
ออกมาเป็นลกัษณะความตอ้งการในสินคา้ บริการ หรือความคิด แลว้น าเสนอผลิตภณัฑ ์ เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการนั้น” (Harry L. Hansen. 1977 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน.์ 2534) 
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     ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ “ตวัแปรทางการตลาดท่ีองคก์รสามารถควบคุมได ้ 4 
ประการ ประกอบดว้ย ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงของหรือบริการทั้งท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตนท่ีถกู
พฒันาข้ึนมา เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดและสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูซ้ื้อหรือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ั้น 
โดยผลิตภณัฑน์ั้นจะมีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์ (Product Life Cycle) โดยแบ่งเป็น 4 ขั้น คือ ขั้นแนะน า ขั้น
เจริญเติบโต ขั้นเจริญเติบโตเต็มท่ี และขั้นตกต ่า ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงมูลค่าของผลิตภณัฑร์ะหวา่งผู ้
ซ้ือและผูข้าย โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคา ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน คือ การตั้งราคาตามวตัถุประสงค์
ทางการตลาดขององคก์ร โดยเป็นปัจจยัท่ีองคก์รสามารถควบคุมได ้ และปัจจยัภายนอกซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีองคก์รไม่
สามารถควบคุมได ้ เช่น ความตอ้งการของผูบ้ริโภค การแข่งขนัของคู่แข่งขนั เป็นตน้ ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) หมายถึง กระบวนการในการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยหรือผูใ้ช้ และ การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กระบวนการเพ่ือส่ือสารขอ้มูลข่าวสารของสินคา้หรือบริการ เพ่ือชกัชวน
และโนม้นา้วใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการสินคา้หรือบริการ เพ่ือเตือนความทรงจ าใหผู้บ้ริโภคโดยในปัจจุบนัได้
พฒันามาเป็นแนวความคิดดา้นการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน หรือ Integrated Marketing Communication 
หรือ IMC ซ่ึงช่วยใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตน้ทุนต ่าลง ช่วยสร้างความภกัดีในตราสินคา้ และสร้าง
ผลกระทบไดดี้กวา่เพราะเป็นการใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายส่ือสารอยา่งสอดคลอ้งกนั”  (Philip Kotler. อา้งถึงใน ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน.์ 2534) 
     พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง “การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก 

(Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ (Dispose) ของสินคา้หรือบริการต่างๆ เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของตน” (Solomon. 2009 อา้งถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร. 2556 : 6) โดย

ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีบทบาทท่ีแตกต่างกัน ดังน้ี ผู้ ริเร่ิม (Initiator) คือ ผูท่ี้รับรู้ถึงความจ าเป็นหรือความ

ตอ้งการ และเสนอความคิดเก่ียวกบัความตอ้งการสินคา้หรือบริการ ผู้มีอิทธิพล (Influencer) คือ ผูท่ี้แสดงออก

โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แต่เขา้ไปมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ผู้ตัดสินใจ (Decider) คือ ผูท่ี้ตดัสินใจหรือเขา้ไปมี

ส่วนในการตดัสินใจว่าจะซ้ือหรือไม่ ผู้ ซ้ือ (Purchaser) คือ ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ โดยอาจเป็นผูใ้ช้เองหรือ

ไม่ไดใ้ชเ้องกต็าม ผู้ใช้ (User) คือ ผูท่ี้ใชสิ้นคา้หรือบริการโดยตรง โดยอาจจะเป็นผูซ้ื้อหรือไม่กไ็ด ้ 

     ปัจจัยก าหนดพฤติกรรมของผู้บริโภค ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน คือ ปัจจยัดา้นจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะส่วน

บุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การรับรู้ การเรียนรู้ ความตอ้งการและแรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ ค่านิยมและวิถี

ชีวิต และ ปัจจยัภายนอก คือ สภาพแวดลอ้มภายนอกของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค ไดแ้ก่ 

ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง วฒันธรรม และชนชั้นทางสังคม ปัจจัยต่างๆ น้ีเป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค 

     การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) หมายถึง “การท าการตลาดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการ

ซ้ือการขาย การโฆษณาหรือการวางแผนการตลาดผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต” โดยส่วนประสมทางการตลาด

แบบเดิมซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ส าหรับการตลาด
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ออนไลน์น้ีได้เพ่ิมเขา้มาอีก 2 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบท่ีเพ่ิมเขา้มา ไดแ้ก่ การให้บริการแบบเจาะจง 

(Personalization) และ การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) โดยรวมเรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน ์(Online Marketing Mix : 6P’s)        

     ตราสินค้า (Brand) หมายถึง “ช่ือ ขอ้ความ สัญลกัษณ์ รูปแบบหรือส่ิงเหล่าน้ีรวมกนั เพ่ือบ่งช้ีให้เห็นถึง

สินคา้หรือบริการ ท่ีแสดงถึงความแตกต่างจากคู่แข่งขนั”  องค์ประกอบของตราสินคา้ ไดแ้ก่ ช่ือตราสินค้า 

(Brandname) คือ ส่วนของตราท่ีเป็นช่ือหรือค าพูด หรือ ขอ้ความท่ีสามารถอ่านออกเสียงได,้ เคร่ืองหมายตรา

สินค้า (Brandmark) คือ สัญลักษณ์  รูปภาพ หรือรูปแบบประดิษฐ์ต่างๆ ตลอดจนสีสันท่ีปรากฎอยู่ใน

เคร่ืองหมายต่างๆ, เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) คือ ตราหรือส่วนหน่ึงของตราท่ีมีการจดทะเบียน เพ่ือ

ป้องกนัสิทธิตามกฏหมาย, โลโก ้(Logo) คือ เคร่ืองหมายท่ีแสดงสัญลกัษณ์ของกิจการหรือองค์กร ตราสินคา้ 

(Brand) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ช่ือตราสินคา้ และ เคร่ืองหมายตราสินคา้ (Brandname and Brandmark) และ

เม่ือน าตราสินคา้ไปจดทะเบียน จะเรียกว่า เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) โดยเคร่ืองหมายการคา้จะมีการใช้

สญัลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงกิจการหรือท่ีเรียกวา่ โลโก ้(Logo) โดยตราสินคา้จะท าใหผู้บ้ริโภคแยกความแตกต่างของ

สินคา้ชนิดเดียวกนัได ้ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ และเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั (Competitive Advantage) ใหก้บัองคก์รอีกดว้ย   

 
3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มนกัศึกษาถึงวยัท างานท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลางข้ึนไป โดยเป็นกลุ่ม
ผูซ้ื้อกระเป๋าหนัง ตราสินคา้ RAINBO BAG ผ่านช่องทางออฟไลน์ ไดแ้ก่ ร้านคา้ หรือ งานแสดงสินคา้ และ
กลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนงั ตราสินคา้ RAINBO BAG ผ่านช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ ส่ือสังคมออนไลน์หรือโซเชียล
มีเดีย เช่น Facebook และ Instagram เป็นตน้ จากขอ้มูลของสถาบนัวิจยัประชากรและสังคม ไดส้ ารวจพบว่า 
ประชากรซ่ึงอาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวง ได้แก่ จังหวดักรุงเทพมหานคร มีจ านวนประชากรโดยประมาณ 
7,980,000 คน (แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล) จากจ านวนประชากร
ทั้ งหมดเม่ือน าไปเปิดตารางเพ่ือค้นหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จากตารางส าเร็จรูปของ “Krejcie and Morgan 
(1970)” โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ะเป็นขนาดท่ีท าให้การประมาณการค่าสัดส่วนต่างๆของประชากรมี
ความคลาดเคล่ือนในระดบั +5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% หลงัจากการเปิดตารางพบว่าตอ้งเก็บขอ้มูล
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้ งส้ิน 384 คน แต่ผูวิ้จยัขอจ ากัดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เก็บข้อมูลเหลือจ านวน 200 คน 
เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นเวลาและงบประมาณ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวไดผ้่านเง่ือนไขในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
เคร่ืองมือทางสถิติ โดยจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดมีมากกว่า 5 เท่าของจ านวนตัวแปรต้นและจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างในแต่ละกลุ่มย่อยมีมากกว่า 20 คนและมีมากกว่าจ านวนค าถามท่ีใช้ในการถามเก่ียวกบัตัวแปรต้น
ทั้งหมดอย่างน้อย 1 คน โดยการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คนนั้น เม่ือมีการลดขนาดกลุ่มตัวอย่างลง 
หลงัจากการประเมินระดบัความคลาดเคล่ือนใหม่ ท าใหร้ะดบัความคลาดเคล่ือนเปล่ียนแปลงไปอยูท่ี่ + 6.93 % 
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โดยเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยเลือกใชค้ าถามรูปแบบปลายปิดจ านวน 
1 ชุด มีค าถามรวมทั้ งหมด 38 ขอ้ ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีดี ได้ใช้การเลือก
ตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยแบ่งกลุ่มพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครเป็น 3 เขต ไดแ้ก่ 
เขตกรุงเทพชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก โดยแบ่งเก็บขอ้มูลกบัผูซ้ื้อกระเป๋าหนัง ตราสินคา้ RAINBO BAG 
ผา่นช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ อยา่งละ 100 ชุด ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลจะวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติ Discriminant Analysis เพ่ือจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม โดยใชวิ้ธี Simultaneous เพ่ือสร้าง
สมการเสน้ตรง มีการตรวจสอบความสามารถในการจ าแนกกลุ่มโดยดูจากค่า Significance Level ของค่า Wilk’s 
Lambda ประเมินความถูกตอ้งโดยการเปรียบเทียบค่า Hit Ratio กบัค่า Proportional Chance Criterion หรือค่า 
Cpro โดยต้องมีค่า Hit Ratio มากกว่าเกณฑ์ 1.25 เท่าของค่า Cpro รวมถึงมีการประเมินค่า Discriminant 
Loading เฉพาะตัวแปรท่ีมี ค่าน้ีมากกว่า +  .40 จะถือว่าเป็นตัวแปรท่ีมีความส าคัญ  และ Standardized 
Discriminant Coefficient เพ่ือประเมินระดบัความส าคญัของตวัแปร 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงเป็นการอธิบายขอ้มูลท่ีเก็บดว้ย

แบบสอบถามจ านวน 200 ชุด โดยผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูท่ี้ซ้ือสินคา้กระเป๋าหนัง RAINBO BAG ผ่าน

ช่องทางออฟไลนห์รือช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่สามารถน าไปใชอ้า้งอิงแทนประชากรทั้งหมดได ้โดยผลจาก

การศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 195 

คน (ร้อยละ 97.5) มีอายรุะหวา่ง 23 – 27 ปีจ านวน 84 คน (ร้อยละ 42.0) รองลงมา มีอายรุะหวา่ง อายุ 28 – 32 ปี 

จ านวน 45 คน (ร้อยละ 22.5) มีสถานภาพโสดจ านวน 148 คน (ร้อยละ 74.0) มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จ านวน 144 คน (ร้อยละ 72.0) มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 109 คน (ร้อยละ 54.5) มีระดบัรายได้

เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 52 คน (ร้อยละ 26.0) และ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 43 
คน (ร้อยละ 21.5) 

     ส าหรับการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย ANOVA จะ

เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ พบว่า จากค าถามทั้งหมด 38 ขอ้เม่ือท า

การทดสอบหาความแตกต่างดว้ยค่า F-Ratio โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ (ค่า Significant) ท่ี 0.05 พบว่า

มีค าถามจ านวน 9 ขอ้ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ การรับรู้หรือสัมผสัคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์ก่อนตดัสินใจซ้ือ (Sig = .000) ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาท่ีจ าหน่ายในช่องทางท่ีเลือกมีการแสดง

ราคาท่ีชดัเจน (Sig = .002) ราคาท่ีจ าหน่ายในช่องทางท่ีเลือกมีการแสดงราคาท่ีถูกตอ้ง (Sig = .001) และระบบ

การช าระเงินในช่องทางท่ีเลือกมีความปลอดภยั (Sig = .000) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ ช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายท่ีท่านเลือกมีความน่าเช่ือถือ (Sig = .004) ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีท่านเลือกมีความ
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ปลอดภยั (Sig = .000) ช่องทางท่ีท่านเลือกสามารถเขา้ถึงไดง่้าย (Sig = .001) และช่องทางท่ีท่านเลือกสามารถ

เขา้ถึงไดต้ลอดเวลา (Sig = .036) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ ช่องทางท่ีเลือกมีการแนะน าสินคา้จากผู ้

ซ้ือสินคา้จริง (Customer Review) (Sig = .002) ซ่ึงทุกค าถามเป็นค าถามท่ีท าใหก้ลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนงั RAINBO 

BAG ผ่านช่องทางออฟไลน์กบักลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนงั RAINBO BAG ผา่นช่องทางออนไลน์มีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงจะขอแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่  1  ตารางแสดงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือกระเป๋าหนงั  
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ขนาดความ
แตกต่าง

ระหว่างกลุ่ม 

ขนาดความ
แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 
F-Ratio Sig. 

การรับรู้หรือสมัผสัคุณภาพของ
ผลิตภณัฑก่์อนตดัสินใจซ้ือผา่น
ช่องทางท่ีเลือก (Product) 

3.835 .7943 32.805 92.750 70.031 .000 

ราคาท่ีจ าหน่ายในช่องทางท่ีเลือกมี
การแสดงราคาท่ีชดัเจน (Price) 

4.265 .6835 4.205 88.750 9.381 .002 

ราคาท่ีจ าหน่ายในช่องทางท่ีเลือกมี
การแสดงราคาท่ีถูกตอ้ง (Price) 

4.345 .6695 4.805 84.390 11.274 .001 

ระบบการช าระเงินในช่องทางท่ี
เลือกมีความปลอดภยั (Price) 

4.495 .6650 9.245 78.750 23.245 .000 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีท่านเลือก
มีความน่าเช่ือถือ (Place)  

4.285 .6603 3.645 83.110 8.684 .004 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีท่านเลือก
มีความปลอดภยั (Place) 

4.405 .6657 6.845 81.350 16.660 .000 

ช่องทางท่ีท่านเลือกสามารถเขา้ถึง
ไดง่้าย (Place) 

4.005 .7194 5.445 97.550 11.052 .001 

ช่องทางท่ีท่านเลือกสามารถเขา้ถึง
ไดต้ลอดเวลา (Place) 

3.705 .8435 3.125 138.470 4.468 .036 

ช่องทางท่ีเลือกมีการแนะน าสินคา้
จากผูซ้ื้อสินคา้จริง (Promotion) 

3.625 .9481 8.405 170.470 9.762 .002 
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     นอกจากน้ียงัมีการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มด้วย Discriminant Analysis และ Discriminant 

Function ซ่ึงจะแสดงความสามารถในการตรวจสอบการจ าแนกกลุ่มของสมการเส้นตรง โดยวดัผลจากค่า 

Significance Level ของ Wilk’s Lambda ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกกลุ่มของ

สมการเส้นตรงในงานวิจยัน้ีอยู่ในเกณฑดี์ เพราะสมการเส้นตรงไดใ้ห้คะแนนใกลเ้คียงกนัส าหรับกลุ่มท่ีสังกดั
กลุ่มเดียวกนั และใหค้ะแนนแตกต่างกนัส าหรับกลุ่มท่ีสงักดัคนละกลุ่ม  

     ส าหรับการประเมินความถูกต้องในการพยากรณ์จะพิจารณาจากค่า Hit Ratio ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 83.5 % 

เปรียบเทียบกบัค่า Cpro ซ่ึงค านวณจากสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีสงักดักลุ่มท่ีหน่ึงจริงยกก าลงัสองบวกสัดส่วน

ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีสงักดักลุ่มท่ีสองจริงยกก าลงัสอง เท่ากบั 0.52 + 0.52 ซ่ึงสมการเสน้ตรงจะถือวา่มีความถกูตอ้ง

ในระดบัท่ียอมรับไดต่้อเม่ือ Hit Ratio มีค่ามากกว่าค่าของ Cpro อยู่อย่างน้อย 25 % หรือ 1.25 เท่าของ Cpro 

ดงันั้นค่า Cpro จะมีค่าเท่ากบั (0.52 + 0.52) x 1.25 (25%) = 62.5 %  ดังนั้นความถูกตอ้งในการพยากรณ์ (Hit 

Ratio) เท่ากับ 83.5 % มีค่ามากกว่าเกณฑ์ 1.25 เท่าของ Cpro ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 62.5 % แสดงให้เห็นว่าสมการ
เสน้ตรงน้ีมีความถกูตอ้งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

     การวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ของ Discriminant Analysis จะเป็นการแสดงปัญหาจากการ

พยากรณ์ท่ีมีความคลาดเคล่ือน ซ่ึงการพยากรณ์ท่ีมีความผิดพลาดเกิดข้ึน เม่ือพิจารณาจากคะแนน Cutting Score 

ท่ี 0 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีคะแนนนอ้ยกวา่ศูนยจ์ะเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋า

หนัง RAINBO BAG ผ่านช่องทางออฟไลน์ และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีคะแนนมากกว่าศูนยจ์ะเป็นผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าหนัง RAINBO BAG ผ่านช่องทางออนไลน์ จากรูปภาพท่ี 1 

(ดา้นซา้ย) จะแสดงใหเ้ห็นว่ามีการพยากรณ์ท่ีมีความคาดเคล่ือน ซ่ึงจากจ านวนแบบสอบถามช่องทางออฟไลน์

จ านวน 100 ชุดพบการพยากรณ์คาดเคล่ือนจ านวน 16 ชุด เพราะมีกราฟบางส่วนมีค่ามากกวา่ 0 และในรูปภาพท่ี 

1 (ดา้นขวา) จะแสดงใหเ้ห็นวา่มีการพยากรณ์ท่ีมีความคาดเคล่ือน ซ่ึงจากจ านวนแบบสอบถามช่องทางออนไลน์

จ านวน 100 ชุดพบการพยากรณ์คาดเคล่ือนจ านวน 17 ชุด เพราะมีกราฟบางส่วนมีค่านอ้ยกวา่ 0 ซ่ึงการพยากรณ์

ผิดพลาดมาจากขอ้จ ากดัดา้นเวลาและงบประมาณท าให้ไม่สามารถด าเนินการเก็บขอ้มูลให้มีจ านวนมากกว่าน้ี
ไดเ้พ่ือลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
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รูปที่  1    รูปภาพแสดงกราฟ Separate – Group Offline (ซา้ย) และ Group Online (ขวา) 
 
     ส าหรับการประเมินค่าจาก Discriminant Loading พบว่ามีค าถามท่ีมีค่า Loading มากกว่า +.40 ไดแ้ก่ การ
รับรู้หรือสมัผสัคุณภาพของผลิตภณัฑก่์อนตดัสินใจซ้ือผา่นช่องทางท่ีเลือก ซ่ึงมีค่าอยูท่ี่ -.633 ซ่ึงหมายถึงผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับการรับรู้หรือสัมผสัคุณภาพก่อนตัดสินใจซ้ือ และพิจารณาค าถามท่ีมีค่า 
Standardized Coefficients สูงสุด 5 อนัดบัแรกเรียงตามล าดบัความส าคญั (ไม่พิจารณาเคร่ืองหมาย) ไดแ้ก่ การ
รับรู้หรือสัมผสัคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนตดัสินใจซ้ือผ่านช่องทางท่ีเลือก (-.758) ระบบการช าระเงินใน
ช่องทางท่ีเลือกมีความปลอดภยั (.462) การให้การรับประกนัสินคา้ผ่านช่องทางท่ีเลือก (.386) การให้ส่วนลด
พิเศษผา่นการจ าหน่ายในช่องทางท่ีเลือก (-.344) และ การใหบ้ริการหลงัการขายท่ีดีผา่นช่องทางท่ีเลือก (-.283)  
     จากนั้นจึงน าค่าท่ีไดจ้ากตารางมาเปรียบเทียบกนั เพ่ือคน้หาค าถามส าคญัท่ีใชใ้นการจ าแนกกลุ่ม 2 กลุ่มพบว่า

มีค าถามส าคัญจ านวน 4 ข้อท่ีสามารถใช้ในการจ าแนก 2 กลุ่ม ดังน้ี (1) มีการรับรู้หรือสัมผสัคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์ก่อนตดัสินใจซ้ือผ่านช่องทางท่ีเลือก (ค าถามขอ้ท่ี 1 ในแบบสอบถาม) (2) ระบบการช าระเงินใน

ช่องทางท่ีเลือกมีความปลอดภยั (ค าถามขอ้ท่ี 14 ในแบบสอบถาม)  (3) ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีท่านเลือกมี

ความปลอดภยั (ค าถามขอ้ท่ี 18 ในแบบสอบถาม) และ (4) ช่องทางท่ีเลือกสามารถเขา้ถึงไดง่้าย (ค าถามขอ้ท่ี 23 
ในแบบสอบถาม) 
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รูปที่  2    รูปภาพแสดงกราฟค่าเฉล่ียของค าถามส าคญัท่ีใชใ้นการจ าแนก 2 กลุ่ม 

 

     จากกราฟดงักล่าวสามารถสรุปลกัษณะท่ีแตกต่างของแต่ละกลุ่มได ้ดงัน้ี 

     1. กลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนงั RAINBO BAG ผา่นช่องทางออฟไลน์ (Offline) จะใหค้วามส าคญัในเร่ืองของ “การ
รับรู้หรือสัมผสัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ก่อนตดัสินใจซ้ือ” มากกว่า กลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนงั RAINBO BAG ผ่าน
ช่องทางออนไลน ์(Online) ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

     2. กลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนัง RAINBO BAG ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) จะให้ความส าคัญในเร่ืองของ 
“ระบบการช าระเงินท่ีมีความปลอดภยั” “ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีความปลอดภยั” และ “ช่องทางการจ าหน่าย
ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย” มากกว่า กลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนัง RAINBO BAG ผ่านช่องทางออฟไลน์ (Offline) ซ่ึงเป็นปัจจยั
ดา้นราคา (Price) และช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

     ส าหรับปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) นั้นยงัไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู ้
ซ้ือกระเป๋าหนงั RAINBO BAG ผา่นช่องทางออฟไลนแ์ละช่องทางออนไลนไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนงั RAINBO BAG ผ่านช่องทางออฟไลน์กบักลุ่มผูซ้ื้อ
กระเป๋าหนัง RAINBO BAG ผ่านช่องทางออนไลน์พบว่ามีความแตกต่างกัน ดังน้ี กลุ่มผูซ้ื้อผ่านช่องทาง
ออฟไลน์ใหค้วามส าคญัในเร่ือง การรับรู้หรือสัมผสัคุณภาพของผลิตภณัฑก่์อนตดัสินใจซ้ือ ส่วนกลุ่มผูซ้ื้อผ่าน
ช่องทางออนไลน์ให้ความส าคญัในเร่ือง การแสดงราคาท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง ระบบการช าระเงินมีความปลอดภยั 
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีความน่าเช่ือถือ ปลอดภยั เขา้ถึงไดง่้าย เขา้ถึงไดต้ลอดเวลา และมีการแนะน าสินคา้
จากผูซ้ื้อสินคา้งานจริง (Customer Review) ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับวางแผนทางการตลาดของทั้งสอง
กลุ่ม ดงัน้ี   



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                       1999  
 

     ขอ้เสนอแนะส าหรับกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนงั RAINBO BAG ผา่นช่องทางออฟไลน ์(Offline) ไดแ้ก่ ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ (Product) ควรมุ่งเน้นการใช้หนังแทท่ี้มีคุณภาพ มีการตรวจสอบผลิตภณัฑ์ก่อนน าไปวางขายจริง 

เพราะเม่ือลูกคา้มาเลือกซ้ือสินคา้หากลูกคา้รับรู้ถึงคุณภาพของหนงัแทท่ี้ดี มีคุณภาพ รวมถึงรูปแบบท่ีสวยงาม 

เรียบร้อย ไม่มีต าหนิ จะช่วยให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ และส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงันั้น

การรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑส์ าหรับกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนงั RAINBO BAG ผ่านช่องทางออฟไลนจึ์งเป็นเร่ือง

ท่ีควรใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด  ปัจจัยด้านราคา (Price) ควรมีการแสดงป้ายราคาท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง รวมถึงการ

ช าระเงินต่างๆ พนกังานควรตรวจสอบการรับเงินสด การทอนเงินสด และบตัรเครดิตต่างๆ ให้ถูกตอ้ง เพ่ือให้

ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยมากท่ีสุด   ปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ควรมุ่งเน้นการขยายสาขาของร้านค้า 

RAINBO BAG ดงันั้นเพ่ือให้ลูกคา้เขา้ถึงร้านคา้ไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน ควรขยายสาขาไปเปิดในแหล่งของ

หา้งสรรพสินคา้ เช่น Terminal 21 หรือ Siam Square One เป็นตน้ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ควรให้ความส าคญักบัการอบรมพนกังานให้มีความรู้ เอาใจใส่ลูกคา้ มีการจดัโปรแกรมส่งเสริมการขาย เช่น 

การใหส่้วนลดพิเศษ เพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้รวดเร็วข้ึน นอกจากน้ีควรมีการจดัท าบตัรสมาชิก เพ่ือเก็บ

ฐานขอ้มูลของลูกคา้และน าเสนอการส่งเสริมการขายท่ีพิเศษเฉพาะลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก โดยออกแบบโปรแกรม

การสร้างความภกัดีและมุ่งรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึงการจดัท าบตัรสมาชิกควรท าทั้งสองช่องทาง โดย

ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือสินคา้ผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ได ้เพ่ือเพ่ิมโอกาสการขายสินคา้ทั้ง
สองช่องทาง 

     ขอ้เสนอแนะส าหรับกลุ่มผูซ้ื้อกระเป๋าหนงั RAINBO BAG ผา่นช่องทางออนไลน์ (Online) ไดแ้ก่ ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ (Product) ควรมุ่งเนน้การใหก้ารรับประกนัสินคา้ การการันตีคุณภาพของสินคา้ การให้บริการหลงั

การขายท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจใหก้บัผูซ้ื้อผ่านช่องทางออนไลน ์ปัจจัยด้านราคา (Price) ควรมีการแสดงราคาท่ี

ชดัเจน เป็นการแสดงราคาสุทธิ โดยเพ่ิมทางเลือกท่ีท าให้ลูกคา้รู้สึกปลอดภยัและสะดวกมากข้ึน โดยการจดั

ส่งผ่านเจา้หนา้ท่ีของบริษทัเอง ซ่ึงจะจดัส่งไดร้วดเร็วมากข้ึน และสามารถช าระเงินดว้ยเงินสดหรือบตัรเครดิต

ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีไดเ้ลย แต่อาจจะตอ้งมีการก าหนดระยะทาง รวมถึงหากซ้ือสินคา้ต ่ากวา่ยอดท่ีก าหนดอาจจะตอ้ง

มีการช าระเงินเพ่ิมเติม เป็นตน้ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ควรเพ่ิมความน่าเช่ือถือและท าให้

ลูกคา้เกิดความรู้สึกปลอดภยัมากข้ึน เช่น การจา้งพนกังานส่งของเองโดยตรงจะช่วยให้ลูกคา้มีความมัน่ใจมาก

ข้ึน ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ควรออกแบบโปรแกรมส่งเสริมการขายท่ีใหผู้ซ้ื้อสินคา้เขา้มา

แนะน าสินคา้ โดยมอบส่วนลดพิเศษส าหรับซ้ือสินคา้คร้ังต่อไป และเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ 

โดยออกแบบโฆษณาใหล้กูคา้รับรู้ถึงคุณภาพของหนงัแท ้โดยการน าผลิตภณัฑม์าทดสอบความทนทาน เป็นตน้ 

และควรมีทีมงานเฉพาะส าหรับการขายผา่นช่องทางออนไลน ์เพ่ือใหส้ามารถตอบค าถาม และแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 



 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                       2000  
 

     ขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

     ขอ้จ ากดัและอุปสรรคส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ขอ้จ ากดัดา้นเวลาและงบประมาณท าใหก้ารศึกษาในคร้ัง

น้ีมีการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างจ านวนเพียง 200 คนเท่านั้น ดงันั้นหากมีการศึกษาในคร้ังต่อไปอาจจะเพ่ิม

จ านวนกลุ่มตวัอย่างใหม้ากข้ึนซ่ึงอาจท าใหส้ามารถแยกความแตกต่างไดม้ากข้ึน รวมถึงการศึกษาในคร้ังน้ีเป็น

การศึกษากบักลุ่มตวัอย่างเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้และมีการซ้ือกระเป๋าหนงั ตราสินคา้ RAINBO BAG แลว้

เท่านั้น ไม่สามารถน าผลจากการวิจยัไปใชอ้า้งอิงกบักระเป๋าหนงัตราสินคา้ยี่หอ้อ่ืนได ้ดงันั้นหากผูท่ี้สนใจศึกษา

ในหัวขอ้การจ าแนกความแตกต่าง อาจท าการศึกษากบัผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้ของตราสินคา้นั้นๆ จะท าให้ได้
ขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง แม่นย  า และสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนทางการตลาดไดม้ากกวา่ 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อพฤตกิรรมการซ้ือรองเท้าบุรุษ 

The relationship between Brand Equity of Robinson Department Store in 
Bangkok andmenshoe’s purchasing behaviors 

ธันย์ชนก จารุบุณย์1และธีรนุช  พูลศักดิ์ศรีกจิ 2 

ThunchanokJarruboon andTheeranuchPusaksrikit 

บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ต่อพฤติกรรมการซ้ือรองเทา้บุรุษ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีมุ่งตอบวตัถุประสงค์ในการวิจยั คือ (1) 
เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรองเทา้บุรุษของลูกคา้หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั และ (2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของหา้งสรรพสินคา้โรบินสนัต่อพฤติกรรมในการซ้ือรองเทา้บุรุษโดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยและน าไปใช้เก็บกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการซ้ือรองเท้าบุรุษ ใน
หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 375 คน ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากห้างสรรพสินคา้โรบินสัน 7 
สาขา และในการค านวณกลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ Convenience Samplingส่วนการวิเคราะห์
ขอ้มูลใชห้ลกัการทางสถิติ คือ ค่าไคลส์แควร์ และค่าสมการถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) ผลการศึกษา พบวา่  

1. ผูซ้ื้อรองเทา้บุรุษจะมีความถ่ีในการซ้ือรองเทา้ต่อปี ประมาณ 4-6 เดือนต่อคร้ังมากท่ีสุด,ส่วนช่วงเวลาใน

การซ้ือรองเทา้บุรุษมากท่ีสุด คือ วนัเสาร์-อาทิตย ์และจะเลือกซ้ือรองเทา้บุรุษท่ีขายในหา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด 

2. การรับรู้คุณค่าตราสินคา้พบวา่ การตระหนกัถึงตราสินคา้- ผูซ้ื้อรองเทา้บุรุษมีระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก 

,การสร้างปัจจยัเช่ือมโยงกบัตรายี่ห้อ- ผูซ้ื้อรองเทา้บุรุษมีระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง ,การรับรู้คุณภาพ - ผูซ้ื้อ

รองเทา้บุรุษมีระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ,ความเช่ือถือในตราสินคา้ - ผูซ้ื้อรองเทา้บุรุษ มีระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบั

มาก และความภกัดีต่อตราสินคา้- ผูซ้ื้อมีระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก  

ค าส าคญั: การรับรู้คุณค่าในตราสินค้า, รองเท้าบุรุษ, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 
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This research is to study the relationship between Brand Equity of Robinson Department Store in 
Bangkok and men shoe’s purchasing behaviors. The objectives of this quantitative research are 1) to 
study the men shoe’s purchasing behavior of Robinson Department Store’s customer 2) to study the 
relationship between perceived brand value of Robinson brand and men shoe’s purchasing behavior.  

The questionnaire was used in this research with customer who comes to purchase men shoe in 7 
Bangkok branches of Robinson Department Store,with 375 responses. The sampling method is 
Convenience Sampling. This research also employs Chi Square and Multiple Regression as statistical 
analysis. The finding are; 

1. The men shoe’s purchasing frequency is once in every 4 -6  months, the peak days are Saturday and 
Sunday. Moreover, the customer preferred to buy men shoe from department stores. 

2. Brand Awareness level was high, Brand Association level was medium, Perceived Quality level was 
high, Brand Trust level was high and Brand Loyalty level was high 
 Keywords: Brand Equity, men shoe, Robinson Department Store 
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บริษทั หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน จ ากดั (มหาชน)ไดป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกประเภทหา้งสรรพสินคา้ใน
ประเทศไทย ในนาม "ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน"ก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 2522บริษทัมีสาขาเปิดให้บริการรวมกนั
ทั้งส้ิน 39สาขา แบ่งเป็น(1) สาขาในเขตกรุงเทพฯ7 สาขา (2) สาขาปริมณฑล 4สาขา และ(3) สาขาต่างจงัหวดั 
28สาขา และจะมีการขยายสาขามากข้ึนทุกปี เฉล่ียปีละ 5 สาขา เน่ืองจากห้างสรรพสินค้าโรบินสันมีความ
ตอ้งการท่ีจะขยายตลาด และเน่ืองจากไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากผูบ้ริโภคเร่ือยมา  

แต่เน่ืองจากยอดขายท่ีตกลงในปี 2557 ผูบ้ริหารของหา้งสรรพสินคา้โรบินสันจึงหามุมมองใหม่ๆ และ
หากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือดึงฐานลูกค้าให้กลบัมาในปี 2558 โดยท าการเจาะกลุ่มสินค้าประเภทรองเท้าทั้ งหมด 
เน่ืองจากสินคา้ประเภทอ่ืนๆ เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง นั้น หา้งสรรพสินคา้คู่แข่งกเ็นน้จ าหน่ายสินคา้เหล่าน้ีเป็น
หลกัและเม่ือลูกคา้มีความประสงค์จะซ้ือสินคา้เหล่าน้ี ลูกคา้ก็จะเลือกซ้ือในสถานท่ีท่ีตนสะดวกหรือคุน้เคย
ดงันั้นเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ให้แก่ลูกคา้ทางห้างสรรพสินคา้โรบินสันจึงไดเ้สนอกลยุทธ์ท่ีว่านึกถึงรองเทา้ตอ้ง
นึกถึงหา้งสรรพสินคา้โรบินสนั  

ถึงแม้ว่าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จะมุ่งเน้นการท าการตลาดต่างๆ ท่ีตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ริโภคและด าเนินรูปแบบตรงตามแนวโน้ม(Trend)ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมของกลุ่มบุรุษในปัจจุบนัแลว้ก็ตามแต่
ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน ยงัคงพบปัญหาดา้นห้างสรรพสินคา้คู่แข่งท่ีมีการจดัท ากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ 
เช่น  ด้านการลดราคา ด้านการโฆษณา คลา้ยคลึงกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จึงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการ
เปรียบเทียบคุณสมบติัต่างๆ เช่น คุณสมบติัของสินคา้ ราคาสินคา้ ความคงทน และความสวยงาม เป็นตน้ 

ดงันั้น จากปัญหาดงักล่าวท าให ้ผูวิ้จยัตระหนกัไดว้่า กลยทุธ์ทางการส่งเสริมการตลาดในปัจจุบนัของ
หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน ไม่เป็นกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการน าไปใชใ้นการบริหารจดัการลูกคา้ 
หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน จึงควรมีการสร้างการรับรู้คุณค่าในตราสินคา้เพ่ิมเติมข้ึนมา เพ่ือส่งผลให้กลุ่มลูกคา้
เกิดความจงรักภกัดี เกิดความตระหนกัรู้ในการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของสินคา้ต่างๆ ท่ีหา้งสรรพสินคา้โรบินสัน 
ได้มีการท าข้ึนมา โดยทั้ งน้ีผู ้วิจัยจึงท าการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรองเท้าบุ รุษของลูกค้า
หา้งสรรพสินคา้โรบินสันและความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของห้างสรรพสินคา้โรบินสันต่อ
พฤติกรรม ในการซ้ือรองเทา้บุรุษ ข้ึนมาเพ่ือสามารถพฒันารูปแบบรองเทา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ให้
เกิด value สูงสุดและเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการจัดท าแผนหรือกลยุทธ์ของการจ าหน่ายรองเท้าบุรุษ ท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆอนัจะส่งผลท าใหห้า้งสรรพสินคา้โรบินสนั สามารถรักษา
ฐานลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
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การศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของหา้งสรรพสินคา้โรบิน
สัน ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อพฤติกรรมการซ้ือรองเทา้บุรุษ ในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีการก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการ
วิจยั ประกอบดว้ย (1) การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ และ (2) พฤติกรรมการซ้ือรองเท้าบุรุษ ดังนั้น ผูวิ้จัยจึงได้
ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดดงัน้ี  

1. แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้โดยAaker (1991) Sarigöllü and Huang (2012), Hastak and 
Mitra (1996),Parasuraman, Zeithhaml and Berry (1988) และ Chaudhuri and Holbrook (2001) และจินตวีร์
เกษมศุข (2556: 1-2) ไดส้รุปว่า การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) โดยแบ่งออกเป็น 5 ประการ คือ (1) 
การตระหนกัรับรู้ถึงการมีอยู่ของสินคา้ (Brand Awareness) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคหรือกลุ่มลูกคา้จะพิจารณาว่า 
สินคา้ท่ีตนเองตอ้งการจะซ้ือนั้น เป็นสินคา้ท่ีมีคุณค่า และราคาเหมาะสมกบัการซ้ือมาใชห้รือไม่ มีประโยชน์ท่ี
เพียงพอต่อความคุม้ค่าท่ีจะซ้ือ เป็นตน้ (2) การสร้างปัจจยัเช่ือมโยงกบัตรายี่ห้อ (Brand Association) เป็นส่ิงท่ี
ผู ้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าจะมองว่า ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เป็นห้างท่ีมีช่ือเสียงอย่างไร จุดเด่นของ
ห้างสรรพสินคา้โรบินสันคือส่ิงใด และผูบ้ริโภคเคยไดรั้บรู้จากประสบการณ์ว่า เคยมาใชบ้ริการซ้ือสินคา้ใน
หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน แลว้ไดสิ้นคา้ท่ีดี มีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือไม่ ซ่ึงจะส่งผลท า
ใหผู้บ้ริโภคมองภาพลกัษณ์ของหา้งสรรพสินคา้โรบินสนัในทางบวกและลบต่อไป (3) การตระหนกัถึงคุณภาพ
ของสินค้า (Perceived Quality) เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมองว่า สินค้าท่ีจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เป็น
สินคา้ท่ีมีคุณภาพหรือไม่ มีความเหมาะสมเม่ือน าไปใช้งาน และเป็นสินคา้ท่ีมีมาตรฐาน ผ่านการรับรองจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นตน้ (4) ความเช่ือถือในตราสินคา้ (Brand Trust) เป็นส่ิง
ท่ีผูบ้ริโภคมองวา่ สินคา้ท่ีจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้โรบินสนั เป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง มีความน่าเช่ือถือในระดบั
สากล เช่น การซ้ือรองเทา้ ไนก้ี เป็นตน้ ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการยอมรับว่า เป็นรองเทา้กีฬาท่ีมีคุณภาพ และ
ผูบ้ริโภคจ านวนมากก็มีความเช่ือถือในตราสินคา้ดงักล่าว เป็นตน้ (5) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมองว่า ในการเขา้มาซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ ในห้างสรรพสินคา้โรบินสันนั้น ผูบ้ริโภคจะ
ไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเองในทุกๆ ดา้น ซ่ึงจะส่งผลท าให้เกิดภาพลกัษณ์ทางบวกต่อตรา
สินคา้ต่างๆ ท่ีจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้โรบินสัน และท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดี และเขา้มาใชบ้ริการใน
หา้งสรรพสินคา้โรบินสนัต่อไปในอนาคต และ ภาพลกัษณ์ คือ การแสดงออกถึงการรับรู้ของบุคคลต่างๆ ท่ีมีต่อ
สัญลกัษณ์ รูปภาพ หรือยี่ห้อตราสินคา้ต่างๆ เป็นตน้ และมีภาพลกัษณ์จะมีองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ภาพลกัษณ์ (image) ไดแ้ก่ (1) ภาพลกัษณ์องค์กร (Institution) ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีบุคคลจะมองว่า องค์กร
ทางการคา้ต่างๆ มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีโลโกท่ี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นหน่ึงเดียวของสินคา้และบริการ และหาก
องคก์รมีการน าเสนอภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี กจ็ะส่งผลท าใหบุ้คคลหรือกลุ่มลูกคา้ เกิดความเช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์
ต่างๆ เป็นต้น (2) ภาพลักษณ์ของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผู ้บริหาร หรือฝ่ายบริหาร (Management) (3) 
ภาพลกัษณ์ต่อการด าเนินการท่ีดีต่อผูบ้ริโภค (Action) ท่ีองค์กรทางการคา้ จะตอ้งมีการให้บริการท่ีตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคให้สูงสุด (4) มีการน าเสนอภาพลกัษณ์ท่ีดีงาม (Goodness) เพ่ือให้ความเช่ือมัน่ว่า 
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สินคา้และบริการขององคก์ร เป็นสินคา้ท่ีดี มีคุณภาพ และผูป้ระกอบการจะใหบ้ริการผูบ้ริโภคดว้ยความซ่ือสตัย ์
(5) บุคลากรสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูคา้ เป็นเสมือนตวัแทน ของภาพลกัษณ์องคก์ร เป็นตน้ 

2. พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ โดยSchiffman and Kanuk (1994) ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2539)Philip Kotler 
ผูวิ้จยัพบว่า ขั้นตอนของการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการต่างๆ นั้น เป็นผลมาจากการท่ีบุคคลจะตอ้งมีการรับรู้
ข่าวสาร หรือขอ้มูลต่างๆ และมีการพิจารณาถึงองค์ประกอบ เช่น การรับรู้คุณค่าของตราสินคา้ การรู้จกัตรา
สินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงการรับรู้คุณค่าตราสินคา้จะส่งท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ และมีความเช่ือถือว่า รองเทา้
บุรุษท่ีจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้โรบินสนัดงักล่าว จะเป็นสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ และมีความเช่ือมัน่ และท า
ให้ผูบ้ริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีต่อห้างสรรพสินค้าท่ีมีการจ าหน่ายรองเท้าบุรุษ ซ่ึงจะส่งผลท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความคิดหรือเกิดความตั้ งใจท่ีจะซ้ือรองเท้าบุ รุษในห้างสรรพสินค้าโรบินสันแห่งน้ีต่อไป และหาก
หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั ไดมี้การส่งเสริมหรือการสร้างการรับรู้วา่ การซ้ือรองเทา้ในหา้งสรรพสินคา้โรบินสัน 
จะไดรั้บรองเทา้บุรุษท่ีดี มีช่ือเสียง และมีราคาท่ีไม่แพง มีความคงทน ทนทาน ก็จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการซ ้ าต่อไปอนาคต ไดมี้การน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ คือ (1) การ
มองเห็นปัญหา (Perceived problems) ซ่ึงผูบ้ริโภคก่อนจะท าการซ้ือขายสินคา้และบริการต่างๆ ผูบ้ริโภคจะตอ้ง
มองก่อนวา่ สินคา้และบริการต่างๆ นั้น หากซ้ือมาแลว้จะมีปัญหาหรือไม่ อยา่งไร เช่น การซ้ือรองเทา้บุรุษ หาก
ผูบ้ริโภคพบวา่ รองเทา้บุรุษท่ีซ้ือมานั้น สามารถใชไ้ดใ้นนอ้ยคร้ัง ผูบ้ริโภคก็จะไม่เลือกซ้ือรองเทา้บุรุษท่ีมีราคา
สูง แต่จะเลือกซ้ือรองเทา้บุรุษท่ีมีราคาท่ีต ่ากว่า เป็นตน้ (2) การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) 2.1 การ
แสวงหาภายใน (Internal search) คือ เม่ือผูบ้ริโภคมีการพบปัญหาต่างๆ และสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได ้
ผูบ้ริโภคก็จะจดจ าหรือรับรู้ไดว้่า หากพบปัญหาต่างๆ จะมีกระบวนการแกไ้ขอย่างไร เช่น ในการซ้ือรองเทา้
บุรุษ เม่ือผูบ้ริโภคพบว่า รองเทา้ท่ีซ้ือมาตะเข็บส่วนในของรองเทา้ มีการขาด และในการซ้ือรองเทา้บุรุษคร้ัง
ต่อไป ผูบ้ริโภคก็จะมีการพิจารณาถึงความคงทน และมีการตรวจสอบถึงตะเข็บของรองเทา้ทุกจุด เพ่ือท าใหไ้ม่
เกิดเหตุการณ์ซ ้ ารอยกบัเหตุการณ์ในคร้ังแรก 2.2 การแสวงหาภายนอก (External search) เป็นกระบวนการท่ี
ผูบ้ริโภคไม่สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงหากผูบ้ริโภคมีการซ้ือรองเทา้บุรุษมาแลว้ หากพบว่า 
รองเทา้บุรุษเกิดการช ารุด เช่น บริเวณส้น หรือพ้ืนยางรองเทา้ ซ่ึงผูบ้ริโภคไม่สามารถแกไ้ขได ้ผูบ้ริโภคจะน า
รองเทา้บุรุษดงักล่าวมาใหร้้านคา้ หรือการบริการ ณ จุดขายเพ่ือเปล่ียนสินคา้ใหม่ ซ่ึงหากการบริการ ณ จุดขาย 
ไม่มีการเปล่ียนสินคา้ใหใ้หม่ หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ผูบ้ริโภคกจ็ะรับรู้วา่ บริการ ณ จุดขาย
ดงักล่าว ไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และอาจจะพิจารณาไม่มาซ้ือสินคา้และบริการในสถานท่ี
ดงักล่าวอีก (3) การประเมินทางเลือก (Evaluation) โดยผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้และบริการ ผูบ้ริโภคจะประเมินว่า 
สินคา้และบริการท่ีซ้ือมานั้น มีขอ้ดี หรือมีจุดเด่นของสินคา้ (Feature) ตรงกบัความตอ้งการของตนเอง หรือไม่ 
หากผูบ้ริโภคประเมินแลว้ สินคา้และบริการ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเองได ้ผูบ้ริโภคกจ็ะซ้ือ
สินคา้และบริการดงักล่าว (4) การตดัสินใจซ้ือ (Decision making) เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ
แลว้ว่า จะซ้ือสินคา้และบริการดงักล่าว แต่อาจมีปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐกิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง จนผูบ้ริโภคเกิด
การลงัเล ถึงแมว้่าจะตั้งใจซ้ืออยู่แลว้ ดงันั้นนกัการตลาดจึงควรลดความเส่ียงลง โดยการให้ผูบ้ริโภครับขอ้มูล
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ต่างๆ มีการช่วยเหลือ แนะน า และการบริการหลงัการขาย เพ่ือใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน (5) พฤติกรรม
หลงัการซ้ือ (Post-purchase Behavior) เน่ืองจากภายหลงัจากการซ้ือหากผูบ้ริโภคใช้สินคา้และบริการ แลว้มี
ความพึงพอใจ ก็จะเกิดการซ้ือซ ้ า และในทางตรงกนัขา้ม หากผูบ้ริโภค พบว่า สินคา้และบริการไม่ไดมี้คุณภาพ 
หรือมีมาตรฐานตามท่ีตนเองคาดหวงัไว ้กจ็ะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีไม่ดี และเปล่ียนใจไม่มาซ้ือสินคา้และ
บริการในสถานท่ีแห่งน้ีอีกต่อไป 

 

3. วธิีการศึกษา 

 การศึกษา เร่ือง “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของห้างสรรพสินคา้โรบิน
สนัในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อพฤติกรรมการซ้ือรองเทา้บุรุษ” ในคร้ังน้ี รูปแบบวิธีการศึกษาจะอาศยัวิธีการของ
งานวิจยัเชิงปริมาณ ท่ีจะแจกแบบสอบถามเพ่ือส ารวจการตดัสินใจซ้ือรองเทา้บุรุษ ของกลุ่มผูบ้ริโภคต่างๆ ใน
หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั เป็นตน้ โดยวิธีการศึกษาจะสามารถแบ่งออกเป็น 

1. การเกบ็ขอ้มลูปฐมภูมิ ประกอบดว้ย 

1.1 ประชากร คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการซ้ือรองเทา้บุรุษ ในห้างสรรพสินคา้โรบินสัน เขต
กรุงเทพมหานคร มียอดซ้ือเฉล่ีย จ านวน 11,997 คน ต่อเดือน 

  1.2 การสุ่มตวัอยา่งและกลุ่มตวัอยา่ง คือ  

   1.2.1 การสุ่มตวัอยา่ง กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้รองเทา้บุรุษ ในหา้งสรรพสินคา้โรบินสนั ใน
เขตกรุงเทพมหานคร รวม 7 สาขา ไดแ้ก่ สาขาสุขมุวิท, สาขาบางรัก, สาขาศรีนครินทร์, สาขารามอินทรา, สาขา
ลาดหญา้, สาขาพระราม 9 และสาขาบางแคจ านวน 375 คน 

1.2.2 ผูวิ้จยัจะใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างของKrejcie and Morgan โดยใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
Convenience Samplingคือการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ ์อาศยัความสะดวกของผูวิ้จยัเป็นหลกักลุ่มตวัอยา่งจะเป็น
ผูท่ี้เขา้มาซ้ือสินคา้ คือ รองเทา้บุรุษ ในหา้งสรรพสินคา้โรบินสนั โดยใหค้วามร่วมมือกบัผูวิ้จยัในการใหข้อ้มลู 

  1.3 ตวัแปร และการวดั 

1.3.1 ตวัแปรของการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย (1) ตวัแปรตน้ทางดา้นการรับรู้คุณค่าตรา
สินคา้ ใน 5 ดา้น คือ การตระหนกัรับรู้ถึงการมีอยู่ของสินคา้ (Brand Awareness) ,การสร้างปัจจยัเช่ือมโยงกบั
ตรายี่ห้อ(Brand Association) ,การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) , ความเช่ือถือในตราสินคา้ (Brand Trust ) 
และ ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) (2) ตวัแปรตาม พฤติกรรมการซ้ือรองเทา้บุรุษ หา้งสรรพสินคา้โร
บินสัน ตาม Model 6W 1H ของคอทเลอร์ (Kotler, 2003) คือ (1) กลุ่มเป้าหมาย (2) ประเภทของรองเท้า (3) 
เหตุผลในการซ้ือรองเทา้ (4) ผูมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของการซ้ือรองเทา้ (5) ช่วงเวลาในการซ้ือ
รองเทา้ (6) สถานท่ีซ้ือรองเทา้ และ (7) รูปแบบวิธีการซ้ือรองเทา้(7.1) ความถ่ีในการซ้ือรองเทา้ต่อเดือน (7.2) 
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จ านวนเงินในการซ้ือรองเทา้แต่ละคร้ัง (7.3)จ านวนคู่ท่ีซ้ือต่อคร้ังซ่ึงจะวิเคราะห์ตวัแปรตามเฉพาะรูปแบบ
วิธีการซ้ือ 

1.3.2 การวดัส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจะใช้มาตรวดัในรูปแบบของ Rating Scale ของลิ
เคิร์ท(Likert) คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

  1.4 เคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมือ 

1.4.1 เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม เร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้าของห้างสรรพสินค้าโรบินสันในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อพฤติกรรมการซ้ือรองเท้าบุรุษ ซ่ึงจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ (2) ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมการซ้ือรองเทา้บุรุษ (3) 
ปัจจยัทางดา้นการรับรู้คุณค่าในตราสินคา้ 

1.4.2 การทดสอบเคร่ืองมือ ผูวิ้จยัจะใชวิ้ธีการหาค่าความเท่ียงตรงและค่าความเช่ือมัน่ หากมีค่า 
Alpha มากกวา่ 0.50 แสดงวา่การทดสอบเคร่ืองมือดงักล่าว สามารถน าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจริงต่อไป 

  1.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และเอกสารทางวิชาการ
ต่างๆ  

2. การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ คือ การศึกษาถึงเอกสาร บทความทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งต่างๆ แลว้น ามาสรุปเป็นตวัแปรท่ีส าคญักบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของหา้งสรรพสินคา้โรบินสันต่อ
การตดัสินใจซ้ือรองเทา้บุรุษ  

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจะใชส้ถิติท่ีประกอบไปดว้ย (1) สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อย
ละ ค่าความถ่ีหรือจ านวนคน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (2) ค่าสถิติส าหรับการทดสอบสมมติฐาน 
ไดแ้ก่ ค่า X2และ Multiple Regression 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

                1. การสรุปผลการเก็บขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ คือ ผูซ้ื้อรองเทา้บุรุษส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 
31-40 ปีทากท่ีสุด,มีสถานภาพการสมรสแบบโสดมากท่ีสุด,มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด ,
มีการประกอบอาชีพพนกังานบริษทัมากท่ีสุด และมีรายไดป้ระมาณ 30,001-40,000 บาท มากท่ีสุด  

2. การสรุปผลขอ้มลูตามพฤติกรรมการซ้ือรองเทา้ พบวา่ ผูซ้ื้อรองเทา้บุรุษส่วนใหญ่จะมีความถ่ีในการ
ซ้ือรองเทา้ต่อปี ประมาณ 4-6 เดือนต่อคร้ัง ,ใชจ้ านวนเงินในการซ้ือรองเทา้แต่ละคร้ัง คือ 2,001-4,000 บาท , มี
จ านวนคู่ท่ีซ้ือต่อคร้ัง จ านวน 2 คู่ มากท่ีสุด และตนเองเป็นผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือรองเทา้บุรุษมากท่ีสุด ส่วนช่วงเวลา
ในการซ้ือรองเทา้บุรุษ คือ วนัเสาร์-อาทิตย ์และจะเลือกซ้ือรองเทา้บุรุษร้านคา้ท่ีขายในหา้งสรรพสินคา้  
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3. การสรุปผลตามขอ้มูลการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ พบว่า (1) การมีอยู่ของสินคา้ (Brand Awareness) ผู ้
ซ้ือรองเทา้บุรุษ มีระดบัการรับรู้อยู่ในระดบัมาก (2) การสร้างปัจจยัเช่ือมโยงกบัตรายี่หอ้(Brand Association) ผู ้
ซ้ือรองเทา้บุรุษ มีระดบัการรับรู้อยู่ในระดบัปานกลาง(3) การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) ผูซ้ื้อรองเทา้บุรุษ
มีระดบัการรับรู้อยู่ในระดบัมาก (4) ความเช่ือถือในตราสินคา้ (Brand Trust) ผูซ้ื้อรองเทา้บุรุษ มีระดบัการรับ
รู้อยูใ่นระดบัมาก และ (5) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ผูซ้ื้อมีระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก  

4. การสรุปผลตามสมมติฐานหลกัขอ้ท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือรองเทา้ 
โดยใช้สถิติไคล์สแควร์ พบว่า ปัจจยัทางด้านสถานภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือรองเท้า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

5. การสรุปผลตามสมมติฐานหลักข้อท่ี 2 ปัจจัยทางด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้า มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือรองเทา้ พบวา่  

 5.1 ปัจจยัทางดา้นการสร้างปัจจยัเช่ือมโยงกบัตรายี่ห้อ(Brand Association) และการรับรู้คุณภาพ 
(Perceived Quality) มีอิทธิพลต่อความถ่ีในการซ้ือรองเทา้ต่อปี 

 5.2 การตระหนักรับรู้ถึงการมีอยู่ของสินค้า (Brand Awareness) และความเช่ือถือในตราสินค้า 
(Brand Trust )มีอิทธิพลต่อจ านวนเงินในการซ้ือรองเทา้แต่ละคร้ัง 

 5.3 การตระหนักรับรู้ถึงการมีอยู่ของสินค้า (Brand Awareness) ,การรับรู้คุณภาพ (Perceived 
Quality)และความเช่ือถือในตราสินคา้ (Brand Trust ) มีอิทธิพลต่อจ านวนคู่ท่ีซ้ือต่อคร้ัง  

 การอภิปราย 

1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรองเทา้บุรุษของลกูคา้หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั พบวา่  

 1.1 ผูซ้ื้อจะมีพฤติกรรมการซ้ือรองเทา้บุรุษ ประมาณ 4-6 เดือนต่อคร้ัง เป็นผลมาจากคุณภาพของ
ผลิตภณัฑแ์ละรูปแบบสินคา้ใหม่ๆตรงกบั life style ของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาขายตลอดเวลา สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของอคัรพงศ์ เสริมกวินรักษ ์(2556) ท่ีพบว่า ในการท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือ และเกิดการตดัสินใจในการซ้ือ
นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการให้ความส าคัญกับรูปแบบของรองเท้าบุรุษ ความสวยงาม ความทนทาน 
คุณภาพต่างๆ เป็นตน้ เพ่ือท าใหผู้บ้ริโภคหรือผูซ้ื้อรองเทา้บุรุษ เกิดความประทบั และเกิดแรงจูงใจในการซ้ือให้
มากยิ่งข้ึน 

 1.2 ในการซ้ือสินคา้ประเภทรองเทา้บุรุษของหา้งสรรพสินคา้โรบินสัน ผูซ้ื้อจะมีการใชจ่้ายเงินใน
การซ้ือรองเทา้แต่ละคร้ัง คือ 2,001-4,000 บาท เน่ืองจาก รองเทา้บุรุษมีราคาตั้งแต่ 500 บาท จนถึงราคามากกว่า 
10,000 บาท ตามเกรดและสาขา แต่ซ่ึงราคาเฉล่ียจะอยูท่ี่ 2,000-3,000 บาท และประกอบกบัมีการใหส่้วนลดบาง
ช่วงเวลา เช่น ลด 20-30%ทั้งเคาน์เตอร์ เป็นตน้ซ่ึงมีส่วนลดทางราคาท่ีมากกว่าหา้งคู่แข่งอ่ืนๆในบางคร้ัง จึงท า
ให้เป็นทางเลือกให้กบัผูซ้ื้อไดอี้กทางหน่ึง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) ท่ี
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พบว่า หากสินคา้หรือรองเทา้บุรุษ มีคุณภาพท่ีทดัเทียมกนั ผูบ้ริโภคก็จะไม่เลือกซ้ือรองเทา้บุรุษท่ีมีราคาสูงกว่า 
แต่จะเลือกซ้ือรองเทา้บุรุษท่ีมีราคาท่ีต ่ากว่า เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบัอคัรพงศ์ เสริมกวินรักษ ์(2556) ท่ีพบว่า 
การค านึงถึงตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าของตราสินคา้รองเทา้ จะตอ้งให้ความส าคญักบัดา้นราคามา
เป็นอนัดบัแรก เพราะรองเทา้แต่ละยี่หอ้จะมีคุณภาพท่ีทดัเทียมกนั 

 1.3 ในการซ้ือรองเท้าบุรุษ ผูซ้ื้อจะมีการเลือกซ้ือรองเท้าจ านวน 2 คู่ต่อคร้ัง เน่ืองจาก ปัจจุบัน
ผูบ้ริโภคมี life style หลากหลายในแต่ละวนั ดงันั้นจึงตอ้งมีรองเทา้หลากหลายประเภท และประกอบกบัราคาท่ี
ไม่สูงมากเม่ือเทียบกบัคุณภาพสินคา้ และมีการจดัท ารายการส่งเสริมการขายเช่น 1 แถม 1 จึงท าให้ผูซ้ื้อหรือ
ผูบ้ริโภคสนใจท่ีจะไดร้องเทา้มากกว่า 1 คู่ และเพ่ือความหลากหลายท่ีมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
อคัรพงศ ์เสริมกวินรักษ ์(2556) ท่ีพบว่า ในการจ าหน่ายรองเทา้เพ่ือใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อนั้น 
จะตอ้งให้ความส าคญักบัดา้นราคา หรือlife style ของผูซ้ื้อ ซ่ึงเม่ือผูซ้ื้อมีการพิจารณาแลว้ว่า ตนควรมีรองเทา้
มากกว่า 1 คู่ เพ่ือสอดคลอ้งกบั life style ปัจจุบนัพร้อมกบัไดรั้บส่วนลดท่ีมาก ก็จะท าให้ผูซ้ื้อเกิดความสนใจท่ี
จะซ้ือรองเทา้ มากกวา่ 1 คู่ 

 1.4 ในการซ้ือรองเทา้บุรุษนั้น ผูซ้ื้อจะเป็นผูเ้ลือกเองวา่ จะซ้ือรองเทา้บุรุษแบบใด ยี่หอ้ใด ข้ึนอยูก่บั
การรับรู้ หรือจากประสบการณ์ท่ีตนเองไดรั้บมา และผูซ้ื้อจะมาซ้ือรองเทา้ในช่วงวนัเสาร์ - อาทิตย ์เป็นจ านวน
มาก เน่ืองจากว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะเป็นขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนกังานเอกชน ซ่ึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งท างานในวนัจนัทร์-ศุกร์ เป็นตน้ และมกัจะซ้ือรองเทา้ในห้างสรรพสินคา้โรบินสันเน่ืองจากลูกคา้เกิด
ความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการหลงัการขาย เช่น การน ารองเทา้เขา้มาเปล่ียน หรือซ่อมแซมเม่ือเกิดการช ารุด
เป็นตน้ และมีการสะสมแตม้ The 1 Card 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของหา้งสรรพสินคา้โรบินสันต่อพฤติกรรม 
ในการซ้ือรองเทา้บุรุษ ผลการศึกษา พบวา่  

 2.1 ปัจจยัทางดา้นการสร้างปัจจยัเช่ือมโยงกบัตรายี่ห้อ(Brand Association) และการรับรู้คุณภาพ 
(Perceived Quality) มี อิท ธิพลต่อความ ถ่ีในการซ้ือรองเท้าต่อปี  เป็นผลมาจากผู ้ซ้ื อจะมีการรับ รู้ว่า 
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีมีการจ าหน่ายรองเท้าบุรุษท่ีสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อได ้และสินคา้ต่างๆ ในห้างฯ แห่งน้ี ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีมีการรับประกนัถึงคุณภาพ และ
มาตรฐาน อีกทั้งยงัมีการซ่อมแซมใหใ้นระยะเวลาประกนัดว้ย จึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการสร้างการรับรู้ และท า
ใหผู้ซ้ื้อเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ต่างๆ จากหา้งสรรพสินคา้โรบินสัน เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอคัร
พงศ ์เสริมกวินรักษ ์(2556) ท่ีพบว่า ในการท าใหผู้ซ้ื้อเกิดการรับรู้คุณภาพ และรับรู้ว่าสินคา้ของตราสินคา้ของ
องคก์ร มีคุณภาพแลว้ ก็จะท าใหผู้ซ้ื้อตอ้งการมาซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ ในท่ีน้ี และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของก่ิงไผ ่เพชรกาฬ (2556) ท่ีพบวา่ การท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้คุณภาพ และคุณค่าในตราสินคา้นั้น จะท าให้
เป็นแรงจูงใจในการซ้ือ และหากผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้และบริการไปแลว้ ปรากฏวา่ สินคา้และบริการนั้น เป็น
สินคา้ท่ีดี มีคุณภาพ ไม่ท าใหผู้บ้ริโภคผิดหวงั ก็จะท าใหเ้กิดพฤติกรรมในการซ้ือซ ้ าต่อไปในอนาคต อีกทั้ง จาก
การศึกษาของพงศ์ศิริ ค าขันแก้ว (2555) และอรนารา ดวงแข (2555) จะพบว่า ในการน าส่วนประสมทาง
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การตลาดเขา้มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์มีมาตรฐาน ก็จะท าใหผู้บ้ริโภค เกิดความสนใจท่ีจะ
ซ้ือสินคา้ต่างๆ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานมากกวา่การซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีต ่ากวา่ (เกรดต ่า) แต่มี
ราคาท่ีใกลเ้คียงกนั เป็นตน้ 

 2.2 ปัจจยัทางดา้นการตระหนกัรับรู้ถึงการมีอยู่ของสินคา้ (Brand Awareness) และความเช่ือถือใน
ตราสินคา้ (Brand Trust ) มีอิทธิพลต่อจ านวนเงินในการซ้ือรองเทา้แต่ละคร้ัง พบว่า จ านวนเงินในการซ้ือสินคา้
ประเภทรองเท้านั้น ผูบ้ริโภคจะมองว่า รองเท้าบุรุษท่ีจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้โรบินสัน เป็นรองเทา้ท่ีมี
คุณภาพ จึงท าให้รองเทา้บุรุษท่ีจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้โรบินสัน เป็นรองเทา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ อีกทั้งเม่ือ
พิจารณาจากรูปแบบคุณภาพ ราคา และส่วนลดของรองเทา้บุรุษท่ีจ าหน่าย จะพบวา่ มีความคุม้ค่าท่ีจะซ้ือรองเทา้ 
เพราะหา้งโรบินสัน สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการในการใชง้านแต่ละประเภทของผูซ้ื้อได ้สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของอคัรพงศ ์เสริมกวินรักษ ์(2556) ท่ีพบว่า ผูท่ี้ด  าเนินการในธุรกิจรองเทา้บุรุษ จะตอ้งมีการพิจารณา
ถึงความคุม้ค่า และมีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ คือ รองเทา้บุรุษ แต่ละประเภท เพ่ือท าให้เกิดความ
เป็นท่ีนิยม และเกิดการส่งเสริมการตลาดเพ่ือต่อยอดในการซ้ือรองเทา้บุรุษคู่อ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต  

 2.3 การตระหนักรับรู้ถึงการมีอยู่ของสินค้า (Brand Awareness),การรับรู้คุณภาพ (Perceived 
Quality) และ ความเช่ือถือในตราสินคา้(Brand Trust ) มีอิทธิพลต่อจ านวนคู่ท่ีซ้ือต่อคร้ัง พบว่า การท่ีผูบ้ริโภคมี
การซ้ือรองเทา้บุรุษ จากห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จะพิจารณาจากการรับรู้ว่ารองเทา้บุรุษนั้น เป็นรองเทา้ท่ีมี
ความสวยงาม คงทน มีคุณภาพท่ีดี มีการใชว้สัดุท่ีดี และมีความสะดวกสบายในการใส่เดินต่างๆ ประกอบกบั
ราคา และการส่งเสริมการขายท่ีมีส่วนลดท่ีน่าสนใจ จึงส่งผลท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการพิจารณาว่า ควรจะซ้ือ
รองเทา้จ านวนก่ีคู่ และควรจะซ้ือรองเทา้เพ่ือเขา้กบั life style และการใชใ้นงานใดบา้ง สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของก่ิงไผ ่เพชรกาฬ (2556) ท่ีพบวา่ ความช่ืนชอบตราสินคา้ และเอกลกัษณ์ตราสินคา้ อยู่ในระดบัดี จะส่งผลท า
ให้ผูบ้ริโภคมีการเลือกซ้ือสินคา้มากกว่า 1 คู่ เช่น ในการออกแบบรองเทา้ล าลอง หากรองเทา้ล าลองมีความ
สวยงาม และมีคุณภาพท่ีทดัเทียมกนั อีกทั้งมีราคาท่ีพอกนัหรือมีส่วนลดเช่น 1 แถม 1 ก็จะท าใหเ้กิดการกระตุน้
ให้ผูซ้ื้อท าการซ้ือรองเทา้ท่ีมากกว่าจ านวน 1 คู่ได ้และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพงศ์ศิริ ค าขนัแกว้ (2555) 
และอรนารา ดวงแข (2555) ท่ีพบวา่ การเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จะส่งผลท าใหผู้ข้ายรองเทา้บุรุษ สามารถ
ขายสินคา้ประเภทรองเทา้บุรุษไดม้ากยิ่งข้ึน และหากมีการบอกต่อ กจ็ะท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้าไดใ้นอนาคต 

5. สรุปผลการศึกษา 

 สรุปผล 

 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรองเทา้บุรุษของลูกคา้ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน ส่วนใหญ่จะซ้ือรองเทา้ท่ี
ตรงกบัความตอ้งการหรือ life style ของตน และหากมีสินคา้ตรงตามแนวโนม้ตลาดท่ีมีคุณภาพใหม่ๆเขา้มา ใน
ราคาท่ีเหมาะสม ประกอบกับมีการจดัท ารายการส่งเสริมการขายด้วยแลว้ ก็จะท าให้ผูบ้ริโภคตัดสินใจซ้ือ
รองเทา้บุรุษมากกวา่ 1 คู่ และพบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่จะมาซ้ือรองเทา้ในช่วงวนัเสาร์ – อาทิตย ์เป็นจ านวนมาก จึง
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ควรเนน้การส่งเสริมการขายและการท าการประชาสัมพนัธ์ในช่วงดงักล่าว เพ่ือกระตุน้การซ้ือรองเทา้บุรุษให้
มากข้ึน  

 และดว้ยผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของห้างสรรพสินคา้โรบินสัน ไม่ว่าจะเป็นดา้นการมีอยู่
ของสินคา้ ,การสร้างปัจจยัเช่ือมโยงกบัตรายี่หอ้,การรับรู้คุณภาพ ,ความเช่ือถือในตราสินคา้ และความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ ของห้างสรรพสินคา้โรบินสันแลว้ จึงท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกคุม้ค่าและมัน่ใจท่ีจะซ้ือรองเท้าบุรุษท่ี
หา้งสรรพสินคา้โรบินสนัแห่งน้ี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในคร้ังนี้ 

1. หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน ควรจะตอ้งมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุรุษ โดยท าการ
แจกแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการ และความคาดหวงัต่อการซ้ือรองเทา้บุรุษภายในหา้งสรรพสินคา้โรบิน
สัน แลว้น าขอ้มูลต่างๆ เขา้มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัการบริหารงาน และ
ตอบสนองต่อการกระตุน้ใหผู้ซ้ื้อเกิดการซ้ือรองเทา้บุรุษต่อไปในอนาคต 

2. ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน ควรจะตอ้งมีการฝึกอบรมและให้ความรู้กบัพนกังานต่างๆ ท่ีเขา้มาดูแล
รับผิดชอบงานทางดา้นการขายรองเทา้บุรุษให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือท าให้เกิดการแนะน าสินคา้ คือ รองเทา้บุรุษ ท่ี
ถกูตอ้ง มีการน าเสนอขอ้มลูและใหค้วามรู้เก่ียวกบัรองเทา้รุ่นนั้นๆแก่ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี อนัจะส่งผลท าใหผู้ ้
ซ้ือไม่ตอ้งคิดเอง และมัน่ใจในตวัสินคา้ท่ีจะซ้ือ สามารถเปรียบเทียบจุดดี จุดเด่นของรองเทา้บุรุษแต่ละแบบได ้
และมีการน าเสนอระบบการส่งเสริมการตลาดหรือการให้ส่วนลดต่างๆ ต่อไป เพ่ือท าให้เกิดการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูซ้ื้อ และเกิดการซ้ือถึงซ้ือซ ้าต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในคร้ังต่อไป 

1. เพ่ือให้เกิดความถูกตอ้งของขอ้มูล และความหลากหลายของขอ้มูล ควรมีการจดัท าแบบสัมภาษณ์ 
เพ่ือสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอย่างเพ่ิมข้ึน เพ่ือท าใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึก และไดข้อ้มูลท่ีสามารถน าไปเปรียบเทียบกบั
ขอ้มูลในเชิงปริมาณ อนัจะส่งผลท าให้เกิดแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้
ของห้างสรรพสินคา้โรบินสัน ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อพฤติกรรมการซ้ือรองเทา้บุรุษท่ีดี และให้สามารถ
น าไปพฒันาสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

2. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีท าธุรกิจ หรือท ากิจการเช่า
สถานท่ีในหา้งสรรพสินคา้โรบินสนั เพ่ือท าใหผู้ป้ระกอบการหา้งสรรพสินคา้โรบินสนั และผูป้ระกอบการ
ร้านคา้อ่ืนๆ มีความเขา้ใจและทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิ่งข้ึน และสามารถน าขอ้มลูต่างๆ มาท า
การเปรียบเทียบเป็นจุดเด่น จุดดอ้ยของการบริหารจดัการร้านจ าหน่ายรองเทา้บุรุษระหวา่งหา้งสรรพสินคา้โร
บินสนั กบัร้านคา้ท่ีมาเช่าสถานท่ีในหา้งสรรพสินคา้โรบินสันต่อไปในอนาคต 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดกบั
พฤตกิรรมการเข้าใช้บริการร้านแมงป่อง 1989 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พิชญา ศศิวงศ์1 และ ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์2 

บทคดัยอ่ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ของ

ผูบ้ริโภคในการเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่อง 1989 และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่อง 1989 รวม

ไปถึงเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้าน

แมงป่อง 1989 ซ่ึงท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจาก ผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่อง  จ านวน 210 คน 

ในกลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่องท่ี

ไม่แตกต่างกนั และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีพฤติกรรมในการเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่องท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps กบัพฤติกรรม

ในการเข้าใช้บริการร้านแมงป่อง ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กัน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความพึงพอใจในดา้น

บุคคลหรือพนกังานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และในดา้นผลิตภณัฑน์อ้ยท่ีสุด  

ค าส าคัญ: ระดบัความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps, พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่อง 

Abstract 
The study aimed to examine the levels of satisfaction on the service marketing mix (7Ps) of consumers to 

using the services of Mangpong 1989’s stores; to examine the behavior of using the services of Mangpong 1989’s 
stores; and to examine the relationships between the levels of satisfaction on the marketing mix and the behavior of 
using the services of Mangpong 1989’s stores. The data were collected from 210 people. The sample with different 
genders, marital statuses, educations and occupations has the same behavior in using the services of Mangpong 1989’s 
stores, while the sample with different ages and average monthly incomes has different behaviors of using the services 
of Mangpong 1989’s stores. The results showed that there is an overall relationship between the levels of satisfaction 
on the service marketing mix (7Ps) of consumers to use the services of Mangpong 1989’s stores. The sample provided 
the highest level of satisfaction for personnel, followed by place and product (least).   
Keywords: levels of satisfaction, service marketing mix (7Ps), behavior of using the services of Mangpong 
1989’s stores  
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1.บทน า 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาบทบาทในชีวิตประจ าว ันของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก และความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีความรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ดว้ยเหตุน้ีมนุษย์จึงตอ้งปรับตัวให้ทันกบัการ
เปล่ียนแปลง อินเตอร์เน็ตมีบทบาทส าคญัท่ีช่วยในการติดต่อส่ือสารและการเขา้ถึงขอ้มลูและมีแนวโนม้เพ่ิมมาก
ข้ึน ซ่ึงดูไดจ้ากขอ้มูลท่ีมีการใชอิ้นเตอร์ในประเทศไทยเป็นจ านวนมากข้ึน หมวดท่ีนิยมใหค้วามส าคญัมาเป็น
อนัดบัแรกอยูใ่นเร่ืองความบนัเทิง ดงัภาพท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 

 

 

Figure 1 แสดงสถิติจ านวนผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 

ท่ีมา: http://internet.nectec.or.th/ 

 

 

Figure 2 แสดงหมวดเวบ็ไซตท่ี์คนใหค้วามสนใจ 

ท่ีมา: http://truehits.net/awards2011/ 

 

http://internet.nectec.or.th/
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 บริษทัแมงป่องของเรากเ็ป็นหน่ึงในธุรกิจบนัเทิงท่ีอยูม่าอยา่งยาวนานกวา่ 25 ปีช่องทางการจดัจ าหน่าย
ของแมงป่องมีกระจายอยูต่าม หา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ ช๊อปป้ิงพล่าซ่าท่ีมีศกัยภาพรวมถึงมีการปรับเปล่ียน
อยูต่ลอดเวลาเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยีและความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละยคุสมยั ดว้ยการเป็นผูน้ า
ในการเปล่ียนมว้นวีดิโอ เทปคาสเซ็ท เลเซอร์ดิสก ์ใหเ้ป็นแผ่น VCD DVD และ Blu-ray รวมถึงยงัเป็นผูถื้อ
ครองลิขสิทธ์ิและจ าหน่ายสินคา้ส าเร็จรูป เพลงสากล ภายนตร์ไทย สารคดีต่างๆ เช่น Discovery, National 
Geographic และ Animal Planet ซ่ึงจ านวนยอดผูใ้ชอิ้นเตอร์เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการใหค้วามส าคญัหมวดดา้น
บนัเทิง แต่ไม่ไดส่้งผลในทางบวกกบับริษทัแมงป่องมากนกั แต่ในทางกลบักนัเหมือนเป็นทางเลือกใหผู้บ้ริโภค
มีทางเลือกในการเขา้ถึงตวัภาพยนตร์และเพลงมากข้ึนทั้งในเร่ืองของการรับชมผา่นทางอินเตอร์เน็ต ดูหนงั
ออนไลน ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัแมงป่อง ท าใหร้ายไดล้ดลง ดงัภาพท่ี 3  

 

 

Figure 3 แสดงรายไดจ้ากขายสุทธิในปี ค.ศ.2011-2013 

 ผูว้ิจยัตอ้งการท าการศึกษาเพ่ือวดัระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้าน แมงป่อง 1989 ของผูบ้ริโภค

อยา่งท่ีแทจ้ริง และน าขอ้บกพร่องมาวิเคราะห์ใหรู้้ถึงสาเหตุของปัญหาและหาทางแกไ้ขรวมถึงช่วยเพ่ิมจ านวนเพ่ิม

จ านวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการร้านแมงป่องใหม้ากข้ึน และสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของลกูคา้ได ้

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในการเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่อง 

1989 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่อง 1989 

3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้

บริการร้านแมงป่อง 1989 
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2.ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจเป็นความชอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยแต่ละคนก็มีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัออกไป
ข้ึนอยูก่บั ความพอใจและความในส่ิงนั้นๆสามารถมีการเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ จากท่ีเคยพอใจในส่ิงนั้นพอเวลา
ผา่นมาช่วงระยะเวลาหน่ึงอาจจะท าใหค้วามพึงพอใจในส่ิงนั้นลดลงหรืออาจเกิดความไม่พอใจดงันั้นโดยอาจม
เราจึงตอ้งท าการศึกษาส่ิงใดท่ีสามารถท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจเกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าและการ
บริการลกูคา้แต่ละคนมีความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั  

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิการบริการ 

 ธุรกิจการบริการจะต้องมีแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps เพ่ือไวเ้ป็น
แนวทางหรือนโยบายในการวางแผนก าหนดกลยทุธ์เพ่ือท่ีจะตอบสนองตามความตอ้งการลกูคา้ 

 1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ถา้มองในเร่ืองของการส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4Ps ผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีเราส่ง
มอบใหล้กูคา้อาจเป็นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งและไม่สามารถจบัตอ้งได ้ 

 2.ดา้นราคา ในมุมมองดา้นราคาโดยลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างตวัเงินกบัคุณค่าของสินคา้และการ
บริการท่ีไดรั้บมานั้น ถา้มองวา่คุณค่ามากกวา่กจ็ะท าใหต้ดัสินใจซ้ือสินคา้หรือการบริการ  

 3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นกิจกรรมท่ีท าใหสิ้นคา้และการบริการของเราสามารถไปถึงมือลูกคา้
หรือใหล้กูคา้ไดรั้บความสะดวกสบายรวมถึงคุณค่าจากสินคา้และการบริการ ดงันั้นในการคน้หาช่องทางซ่ึงเป็น
ส่ิงส าคญัจะท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ 

 4.ด้านส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีให้ความส าคัญในการติดต่อส่ือสารกับลูกค้า โดยมี
เป้าหมายให้ลูกคา้ทราบถึงขอ้มูลข่าวสารโดยให้เกิดพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้และบริการรวมถึงทศันะคติ
ทางบวก 

 5.ดา้นบุคคลหรือพนกังาน จะตอ้งมีการคดัเลือก ฝึกอบรม ท าใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจเพ่ือท่ีจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีมีซ้ือสินค้าและการบริการและโดยท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานจะต้องมี
ความสามารถและความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อลกูคา้ 

 6.ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์หรือส่ิงลูกคา้สามารถสังเกตเห็น
เป็นส่ิงท่ีจะพยายามส่ือให้กับลูกคา้รับรู้ถึงภาพลกัษณ์การบริการไดอ้ย่างชัดเจน โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวมทั้งทางกายภาพและรูปแบบการบริการเพ่ือตอบสนองใหก้บัลกูคา้ 

 7.ดา้นกระบวนการ เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการท างานวิธีการปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีจะน าเสนอ
มอบใหก้บัลกูคา้ จะตอ้งมีความถกูตอ้ง รวดเร็ว และท ายงัไงใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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แนวคิดทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมส่วนใหญ่มาจากส่ิงเลา้หรือส่ิงกระตุน้ท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมนั้น รวมถึงความพึงพอใจในตวั
สินค้าและการบริการเป็นตัววดัท่ีท าให้ลูกค้าแสดงพฤติกรรม ถ้าผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการซ้ือและการบริการนั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Cronin,Brady และHult (2000) ไดพู้ดถึงความพึงพอใจไวว้่า 
ในการท าการตลาดการบริการส่ิงท่ีส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจะท าให้ลูกคา้เกิดความคุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายท่ีตอ้ง
เสียไปเพ่ือแลกกบัความพึงพอใจ ซ่ึงลูกคา้นั้นจะท าการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า ของการบริการนั้นซ่ึงถา้คุณค่า
สูงกว่าก็จะส่งผลท าให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรมท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าและการบริการนั้ น  Zeithmal,Berry และ 
Parasuramanไดก้ล่าว ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม คือ ส่ิงท่ีลูกคา้ไดแ้สดงพฤติกรรมออกมาซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
บริการ ซ่ึงท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เป็นส่ิงท่ีผูข้ายต้องมอบให้กับลูกค้า โดยมี 3 ค าถามท่ีช่วยในการวดั
พฤติกรรมดงัน้ี1) มอบในส่ิงท่ีดีให้กบัลูกคา้ ก็จะท าให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก 2) ท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ
และท าใหเ้กิดการแนะน าลกูคา้คนอ่ืนมาใชบ้ริการ 3) ท าใหล้กูคา้เกิดความภกัดี และนึกถึงเป็นทางเลือกแรก 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 สุรเชษฐ สุภา (2546) ศึกษาความพึงพอใจของลูกต่อบริการโรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จากผลการศึกษาพบวา่ในปัจจยัดา้นดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจ 
ไดแ้ก่ ภาพยนตร์มีใหเ้ลือกชมหลายประเภท ภาพยนตร์ท่ีก ากบัโดยผูก้  ากบัท่ีมีช่ือเสียง ภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายเป็น
ภาพยนตร์ท่ีมีเทคนิคการถ่ายท าดีน่าสนใจ ปัจจยัด้านราคาท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจไดแ้ก่ ราคาบัตรชม
ภาพยนตร์มีหลายระดับ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีส่งผลท าให้เกิดความพึงพอใจ ได้แก่ จ านวน
ช่องทางจ าหน่ายตัว๋มีเพียงพอ สะดวกในการเดินทาง มีท่ีจอดรถและปลอดภยั ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ี
ส่งผลท าให้เกิดความพึงพอใจ ไดแ้ก่ การโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์ปัจจยัดา้นบุคลหรือพนกังานท่ีส่งผลท าให้
เกิดความพึงพอใจ ไดแ้ก่ พนกังานพูดจาไพเราะสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัหนงัและการบริการได ้และในดา้น
ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพท่ีส่งผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจ ไดแ้ก่ การตกแต่งท่ีสวยงาม สะอาดหอ้งน ้ามีเพียงพอ
ส าหรับผูใ้ชบ้ริการ 

 วนัวิสา บุญพิมพ ์(2548) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือวีซีดี
ภาพยนตร์ลิขสิทธ์ิของประชากรในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความส าคัญในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือวีซีดีภาพยนตร์ลิขสิทธ์ิ พบว่าปัจจัยท่ีให้ความส าคัญท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ได้แก่ หาซ้ือไดง่้ายและร้านมีความน่าเช่ือถือ รองลงมาอนัดบัสอง คือ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ไดแ้ก่ 
คุณภาพความคมชดั มีลิขสิทธ์ิถกูกฎหมาย อนัดบัสามไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด
เป็นอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร, โทรทศันแ์ละเวบ็ไซต ์ 

 เพชรนภา ไสยสมบติั (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีต่อการตดัสินใจ ซ้ือหรือเช่าวีซีดีในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
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ตดัสินใจเช่าหรือซ้ือวีซีดี พบว่า ตวัแปรดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการบริการและให้ความรู้ 
และ ดา้นกระบวนการ ส่งผลท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือการเช่าวีซีดี 

กรอบแนวคิด 

 ตวัแปรตน้                             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.วธิีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีต้องการศึกษาในการวิจัย คือ กลุ่มผู ้ท่ี เคยเข้าไปใช้บริการร้านแมงป่อง ในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 3,086,987 คนต่อปี ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้ าการพยากรณ์จากยอดขายรวม 463,048,000 บาทต่อปี 
ลูกคา้โดยส่วนใหญ่จะซ้ือแผ่นวีซีดีท่ีถูกลิขสิทธ์ิ ราคาเท่ากบั 150 บาทต่อคน (วนัวิสา บุญพิมพ์ : 2548) โดย
เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่าง คือ ตารางการก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan 
(1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 0.05 หรือ 5% จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง
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จ านวน 384 คน จึงท าการก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ี 210 คน ผูวิ้จยัมีความประสงคจ์ะท าการเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งประมาณ 210 คน เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในดา้นของงบประมาณและระยะเวลาในการท าการวิจยั  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการสุ่มกลุ่มตวัอย่างส าหรับการท าวิจยัในคร้ังน้ีใช้วิธีเลือกสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Random sampling) 

1. การสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) แบ่งตามโครงสร้างการแบ่งเขตของกรุงเทพมหานคร 50 
เขตแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง 9 เขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต ้10 เขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ 7 เขต 4. 
กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก 9 เขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ 8 เขต 6. กลุ่มกรุงธนใต ้7 เขต 

2. การ สุ่ มตัวอย่ างแบบ ง่าย   (Simple Random Sampling) สุ่ ม ใน เขตในแต่ละก ลุ่มจับฉลาก  1  เขต  1
หา้งสรรพสินคา้ในแต่ละกลุ่มเพ่ือเป็นตวัแทนเก็บขอ้มูล 1). กลุ่มกรุงเทพกลาง ไดแ้ก่ เขตพญาไท บ๊ิกซีสะพาน
ควาย 2). กลุ่มกรุงเทพใต ้ไดแ้ก่ เขตยานาวา เซ็นทรัลพระราม 3 3). กลุ่มกรุงเทพเหนือ ไดแ้ก่ เขตลาดพร้าว 
เซ็นทรัลลาดพร้าว 4). กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก ไดแ้ก่ เขตบางกะปิ เดอะมอลลบ์างกะปิ 5). กลุ่มกรุงธนเหนือ 
ไดแ้ก่ เขตบางกอกนอ้ย เซ็นทรัลป่ินเกลา้ 6). กลุ่มกรุงธนใต ้ไดแ้ก่ เขตบางขนุเทียน เซ็นทรัลพระราม 2 

3. การสุ่มแบบก าหนดจ านวนตัวอย่าง (Quota Sampling) โดยแต่ละพ้ืนท่ีจะเก็บจ านวนกลุ่มตัวอย่างเฉล่ีย
เท่าๆกนั 35 ชุดจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 210 ชุด  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านแมงป่อง เป็น
ค าถามปลายปิด แบบมีใหเ้ลือกไดห้น่ึงตวัเลือก มีทั้งหมดจ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัวดัระดบัความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของผูท่ี้เขา้
มาใช้บริการร้านแมงป่อง เป็นค าถามปลายปิดใช้มาตรวดัแบบ Likert-Scale จ านวน 30 ขอ้ให้เลือกตอบตาม
ระดบั ความพึงพอใจมากนอ้ย 5 ระดบั คือ พอใจอยา่งยิ่ง = 5, พอใจ = 4, เฉยๆ = 3, ไม่พอใจ = 2, ไม่พอใจอย่าง
ยิ่ง = 1 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการร้านแมงป่อง เป็นค าถามปลายปิดใช้มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale จ านวน 7 ขอ้ให้เลือกตอบตามระดบั ความเป็นไปได ้5 ระดบัคือ เป็นไปไดแ้น่นอน = 5, น่าจะ
เป็นไปได ้= 4, ไม่แน่ใจ = 3, ไม่น่าจะเป็นไปได ้= 2, เป็นไปไม่ไดแ้น่นอน = 1 
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ส่วนท่ี 4 เป็นการสอบถามความคิดเห็นในเร่ืองของปัญหาและขอ้เสนอแนะของการใชบ้ริการร้านแมงป่อง เป็น
ค าถามปลายเปิด 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัจะใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์เบ้ืองต้นจะเป็น สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ การแจกแจง
จ านวน ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ในส่วนของค าถามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นตน้ ส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ประกอบไปดว้ยค่าสถิติ F-test (Anova) T-test Cronbach’s Alpha และ Linear Correlation Coefficient 
ส าหรับค าถามในส่วนท่ี 2 และ 3 ซ่ึงเป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s และพฤติกรรม
การเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่อง 1989 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

สรุปผลการวจัิย 

 จากผลการวิเคราะห์การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดกบั
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่อง 1989 ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
56.2 ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.3 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
53.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.9 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน / ลูกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 55.2 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 25,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
31.9 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการบริการ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามพึงพอใจ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการบริการรายขอ้พบว่า ดา้นผลิตภณัฑใ์ห้ความพึงพอใจในเร่ืองช่ือเสียง
ของค่ายท่ีผลิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 3.44) ดา้นราคาใหค้วามพึงพอใจในเร่ืองผลิตภณัฑต์อ้งมีราคาใหเ้ลือกหลาย
ระดบั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 3.55) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความพึงพอใจในเร่ืองตอ้งมีท่ีจอดรถสะดวก
และปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 3.75) ดา้นส่งเสริมการตลาดให้ความพึงพอใจในเร่ืองทางร้านต้องมีการ
ส่งเสริมการขายผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์, หนงัสือพิมพ,์ โบร์ชวัร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 3.66) ดา้นบุคคลหรือ
พนักงานให้ความพึงพอใจในเร่ืองของการแต่งกายของพนักงานตอ้งมีความเรียบร้อย (Uniform) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั ( = 3.76) ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพใหค้วามพึงพอใจในเร่ืองของบรรยากาศภายในร้านแมงป่องตอ้ง
มีการตกแต่งสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  = 3.74) และดา้นกระบวนการให้ความพึงพอใจในเร่ืองของตอ้งมี
เทคโนโลยีในการเก็บขอ้มูลลูกคา้ท่ีทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 3.60) เรียงล าดบัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
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กลุ่มตวัอย่างให้ความพึงพอใจในเร่ืองของบุคคลหรือพนกังานมาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือเร่ืองช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และใหค้วามพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองของผลิตภณัฑ ์

 3. พฤติกรรมในการเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่อง 1989 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ไปใชบ้ริการ
ท่ีร้านแมงป่องมีพฤติกรรมรายขอ้พบว่าในดา้นลูกคา้กลบัมาใช้บริการอีกในเร่ืองของจ านวนคร้ังท่ีเขา้มาใช้
บริการมากข้ึน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ( = 4.28) เร่ืองการแนะน าใหค้นอ่ืนใหม้าใชบ้ริการในเร่ืองของจะมีการแนะน าให้
คนอ่ืนเขา้ไปใชบ้ริการท่ีร้านแมงป่อง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 4.45) และมีความภกัดีในเร่ืองของนึกถึงร้านแมงป่อง
เป็นทางเลือกแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( = 3.51) กลุ่มตวัอย่างจะมีพฤติกรรมในการเขา้ใชบ้ริการท่ีร้านแมงป่องจะ
แนะน าใหค้นอ่ืนเขา้ไปใชบ้ริการท่ีร้านแมงป่องเป็นอนัดบัแรก 

 4. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมในการเขา้ไปใชบ้ริการร้านแมง
ป่อง 1989 จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านแมง
ป่องไม่แตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นท าให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก ดา้นการแนะน าให้คนอ่ืนมาใชบ้ริการ 
ดา้นความภักดี และจ าแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มท่ีมีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านแมงป่องท่ี
แตกต่างกนัในดา้นท าใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการอีกและดา้นเกิดความภกัดี รวมถึงจ าแนกตามรายได ้พบว่ากลุ่มท่ี
มีรายไดต่้างกนัมีพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่องแตกต่างกนัในดา้นท าใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก 

 5. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมใน
การเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่อง 1989 ผลจากการศึกษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นการบริการ 7P’s ใน
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนักงาน ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ มีความสมัพนัธ์ท าใหเ้กิดพฤติกรรมในการเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่อง 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

5. สรุปผลอภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางตลาดดา้นการบริการกบัพฤติกรรมในการเขา้
ใชบ้ริการร้านแมงป่อง 1989 ผลการศึกษาอภิปรายไดด้งัน้ี อายท่ีุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการเขา้ใชบ้ริการร้าน
แมงป่องท่ีแตกต่างกนัในดา้นลกูคา้กลบัมาใชบ้ริการอีกจะอยูใ่นช่วงอาย ุ31 - 40 ปี และอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มี
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง จะสมคัรสมาชิกของร้านมากกว่าช่วงอาย ุต ่ากว่า 20 ปี, 20 – 30 ปี และมากกว่า 
50 ปี ส่วนในเร่ืองของความภักดีอยู่ระหว่างช่วงอายุ 20 – 30 ปี, 31 – 40 ปี  และ 41 – 50 ปี มีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัในเร่ือง จะไม่ไปใชบ้ริการร้านอ่ืนจะมีความภกัดีมากกว่าช่วงอายุ ต ่ากว่า 20 ปีและมากกว่า 50 ปี 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุคนธ์ทิพย ์ศรี
จนัทร์ (2546) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชนในจงัหวดัมหาสารคาม 
พบวา่กลุ่มท่ีมีอายตุ่างกนั ส่งผลใหพ้ฤติกรรมในการชมภาพยนตร์ของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 
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 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่องท่ีแตกต่างกนัในดา้นความ
ภกัดีจะอยู่ในระดบัการศึกษา อนุปริญญา / ปวส. และปริญญาตรี มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง จะไม่ไปใช้
บริการร้านอ่ืนจะมีความภกัดีมากกว่า มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. และปริญญาโท สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สุคนธ์ทิพย์ ศรีจนัทร์ (2546) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชนในจังหวดั
มหาสารคาม พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหพ้ฤติกรรมในการชมภาพยนตร์ของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่องท่ีแตกต่างกนัในดา้นลูกคา้กลบัมาใช้
บริการอีกส่วนมากจะอยู่ในอาชีพ ขา้ราชการ และธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง จะ
สมคัรสมาชิกของร้าน มากกว่าอาชีพ นักเรียน / นักศึกษา, พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษทัเอกชน / 
ลกูจา้ง 

 รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการเขา้ใชบ้ริการร้านแมงป่องท่ีแตกต่างกนัในดา้น 

ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีกส่วนมากจะมีรายไดอ้ยู่ท่ี 20,001 – 25,000 บาท, 25,001 – 30,001 บาท และ 30,001 – 
35,000 บาท มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง มีความตั้งใจท่ีจะมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป มากกว่ากลุ่มคนท่ีมี
รายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท, 10,001 – 15,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท และ 35,001 – 40,000 บาท พบว่า
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุคนธ์ทิพย ์ศรีจนัทร์ 
(2546) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชนในจงัหวดัมหาสารคาม พบวา่กลุ่มท่ี
มีรายไดต่้างกนัส่งผลใหพ้ฤติกรรมในการชมภาพยนตร์ของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัไป 

 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่าผลการวิจยักลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการในเร่ืองของ 
คุณภาพของแผ่นฯ ไม่มีรอย คมชัดทั้งภาพและเสียงค านึงถึงแผ่นฯมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมายและมีความ
หลากหลายของส่ือบนัเทิง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรเชษฐ สุภา (2546) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่มีความพึงพอใจในเร่ือง 
ภาพยนตร์มีใหเ้ลือกชมหลายประเภท 

 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้านราคา กลุ่มตวัอย่างต้องการให้ความส าคัญในเร่ืองของ ราคาของ
ผลิตภัณฑ์ถูกกว่าร้านอ่ืนมีความเหมาะสมและมีให้เลือกหลายระดบัมีการแสดงป้ายราคาให้ลูกคา้เห็นอย่าง
ชดัเจนรวมถึงมีการแจง้ราคาส่วนลดสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรเชษฐ สุภา (2546) พบว่าปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดดา้นราคาท่ีส่งผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจไดแ้ก่ในเร่ืองของ ราคาบตัรชมภาพยนตร์มีหลายระดบั 

 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพบวา่จากผลการวิจยักลุ่มตวัอย่างตอ้งการใน
เร่ืองของ ทางร้านตอ้งมีการจดัหมวดหมู่แยกของประเภทสินคา้ไวอ้ย่างชดัเจนให้ลูกคา้มีความสะดวกในการ
เดินทาง ใกลแ้หล่งชุมชนจดัใหมี้การใหข้อ้มูลข่าวสารผ่านเวบ็ไซต ์เพ่ิมจ านวนร้าน และจ านวนสาขามาก และ
ค านึงท่ีจอดรถสะดวกและปลอดภยัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรเชษฐ สุภา (2546) ปัจจยัท่ีท าให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจท่ีตั้งตอ้งสะดวกในการเดินทาง มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและปลอดภยั 
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 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการขายพบว่าจากผลการวิจยักลุ่มตวัอย่างตอ้งการในเร่ือง
ของ บริษทัมีการส่งเสริมการขายผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์, หนงัสือพิมพ,์ โบร์ชวัร์, รวมถึงมีการจดัท าบตัร
สมาชิกมีการจดัโปรโมชั่นสะสมแตม้แลกของรางวลั และมีการลดราคาสินคา้เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัวิสา บุญพิมพ์ (2548) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือวีซีดีภาพยนตร์ลิขสิทธ์ิของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีส่งผลท าให้เกิดความพึงพอไดแ้ก่ มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์, โฆษณาทางโปสเตอร์, โฆษณา
ผา่นส่ือนิตยสาร, โทรทศันแ์ละเวบ็ไซต ์และในเร่ืองการสะสมแตม้แลกของรางวลัท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั 

 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นบุคคลหรือพนกังานพบว่าผลการวิจยักลุ่มตวัอย่างตอ้งการในเร่ือง
ของ พนกังานของร้านจะต้องมีความรู้และให้ขอ้มูลแนะน าเก่ียวกบัสินคา้ไดดี้มีการบริการเป็นมิตรอธัยาศยัดี 
พดูจาไพเราะรวมถึงจ านวนของพนกังานตอ้งเพียงพอในการใหบ้ริการสามารถแกไ้ขปัญหาภายในร้านไดดี้และ
มีการแต่งกายของพนักงานมีความเรียบร้อยใส่ Uniform ของร้านชัดเจนสอดคลอ้งกับของ ชลิดา โกยแก้ว 
(2554) ศึกษาแนวทางการพฒันาการตลาดของธุรกิจร้านเช่าวีซีดี กรณีศึกษา จังหวดัภูเก็ต พบว่าปัจจยัด้าน
บุคลากรมีส่วนส าคญัใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจโดยท่ี พนกังานตอ้งเตม็ใจใหบ้ริการเม่ือลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ 

 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพพบว่าผลการวิจยักลุ่มตวัอย่างตอ้งการใน
เร่ืองของ ภายในร้านแมงป่องตอ้งมีความสะอาดมีบรรยากาศภายในร้านแมงป่องมีการตกแต่งสวยงามรวมถึงมี
ภายในร้านยงัตอ้งค านึงแสงสว่างและมีการเปิดภาพยนตร์ไวห้นา้ร้าน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรเชษฐ สุภา 
(2546) ปัจจยัน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีส่งผลท าให้เกิดความพึงพอใจในเร่ืองของ การตกแต่งท่ีสวยงาม
สถานท่ีภายนอกโรงภาพยนตร์ และใหมี้ความสวา่งสวยงามจะช่วยดึงดูดลกูคา้ 

 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นกระบวนการพบว่าผลการวิจยักลุ่มตวัอย่างตอ้งการในเร่ืองของ ทาง
ร้านตอ้งมีการจดัระบบคน้หารายการสินคา้เพ่ือตรงตามความตอ้งการของลูกคา้รวมถึงมีกระบวนการท างาน
บริการท่ีรวดเร็วมีความเป็นมืออาชีพและมีเทคโนโลยีท่ีช่วยในการเก็บขอ้มูลลูกคา้ท่ีทันสมยัอยู่ตลอดเวลา 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพชรนภา ไสยสมบติั (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือเช่าวีซีดี 
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานีว่า พบวา่ ดา้นกระบวนการมีอิทธิต่อการตดัสินใจซ้ือหรือ
เช่าวีซีดีส่งผลท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือการเช่าวีซีดี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี้ 

จากผลการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน แมงป่อง 1989 ขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางน าผลในการวิจยัไปใชด้งัน้ี กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองของคุณภาพของแผน่ฯ ไม่มีรอย คมชดัทั้งภาพและ เน่ืองจากเร่ือง
ของคุณภาพของแผ่นฯ ไม่มีรอย คมชดัทั้งภาพและเสียงมีความพึงพอใจค่าเฉล่ียน้อย (Mean = 3.17) ในดา้น
ผลิตภัณฑ์จึงท าให้ทางร้านแมงป่องปรับปรุงในการพฒันา ทางผูบ้ริหารอาจจะตอ้งการวิธีมาตรการในการ
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ตรวจสอบสินคา้ มีการทดลองตรวจเช็คสินคา้ใหเ้รียบร้อยก่อนท าการส่งมอบใหผู้บ้ริโภค รวมถึงมีการตรวจเช็ค
รับประกนัสินคา้ในช่วงระยะเวลาหน่ึงเพ่ือให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่าทางร้านแมงป่องของเรามีการตอบสนองความ
ตอ้งการให้กบัผูบ้ริโภคไม่น้อยไปกว่าคู่แข่งขนั ประกอบกบัให้ความส าคญัผลิตภณัฑ์ดา้นอ่ืน โดยมองว่าใน
อนาคตควรมีการปรับเปล่ียนระบบเพราะในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทอย่างมากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
นิยมหันไปดูหนังออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตมากข้ึน ทางเราควรน าความทนัสมยัมาปรับใช้โดยให้คนท่ีเป็น
สมาชิกสามารถดูหนงัออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายของทางร้านแมงป่องโดยเสียค่าใชจ่้ายเพียงเลก็นอ้ย เป็นการ
เพ่ิมทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค ดึงดูดกลุ่มผูบ้ริโภคใหม่ๆให้เขา้มาเป็นสมาชิก ช่วยแกไ้ขปัญหาแผ่นฯท่ีละเมิด
ลิขสิทธ์ิและเพ่ิมยอดขายรายไดใ้หก้บัทางร้านแมงป่องเพ่ิมสูงข้ึน 

 ดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในเร่ืองของราคาผลิตภณัฑถ์ูกกว่าร้านอ่ืนมีความพึงพอใจนอ้ย 
(Mean = 3.37) จึงท าใหผู้บ้ริหารตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพราคามีการตรวจเช็คราคาของคู่แข่งขนัอยูต่ลอดเวลา 
โดยอาจจดัใหมี้ส่วนลดราคาสินคา้ส าหรับผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการแจง้ราคาของคู่แข่งอยูต่ลอดเวลา เพ่ือเป็น
การประหยดัตน้ทุนในการส ารวจราคาตลาด รวมถึงมีการออกกลยุทธ์ดา้นราคาลดราคาสินคา้ในช่วงท่ีมีคนเขา้
ร้านนอ้ยเพ่ือเป็นการกระตุน้ดึงดูดใหเ้ขา้มาในร้านแมงป่อง 

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในเร่ือง ความสะดวกในการเดินทาง ใกล้
แหล่งชุมชนมีความพึงพอใจนอ้ย (Mean = 3.55) โดยหาวิธีแกไ้ขควรเพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัผูท่ี้จะมา
ใช้บริการร้านแมงป่องโดยทางร้านเพ่ิมในส่วนของท่ีจอดรถให้เพียงพอผูบ้ริโภคสามารถโทรเข้ามาบอก
พนกังานของร้านเพ่ือท่ีจะท าการส ารองท่ีจอดรถใหก้บัลูกคา้ ประกอบกบัในปัจจุบนัร้านแมงป่องมีจ านวนสาขา
รวมทั้งหมด 37 สาขา แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 30 สาขาและตามต่างจงัหวดัอีก 7 สาขาควรมีการเปิด
สาขาตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของทางบริษทั เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการเขา้ถึง
ใหก้บัลกูคา้ และสร้างความพึงพอใจในส่วนน้ีเพ่ิมมากข้ึน 

 ดา้นส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในเร่ืองของ การจดัท าบตัรสมาชิกมีความพึงพอใจ
นอ้ย (Mean = 3.47) ควรปรับปรุงสร้างความพึงพอใจสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจนอ้ยในเร่ืองการจดัท า
บตัรสมาชิกเน่ืองจากไม่สามารถกระตุน้หรือสร้างความแตกต่างใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงการเป็นสมาชิกของร้านแมง
ป่อง ควรมีการจดัการส่งขอ้มลูข่าวสารอพัเดตขอ้มูลโปรโมชัน่ต่างๆของทางร้านจะมีการแจง้เตือนทางโทรศพัท์
, E-mail และคอยเอาใจใส่ส าหรับลกูคา้ท่ีเป็นสมาชิกของทางร้านใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

 ดา้นบุคคล หรือ พนักงาน กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในเร่ืองของ พนักงานบริการเป็นมิตรและ
อธัยาศัยดี พูดจาไพเราะมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด (Mean = 3.52) มีการฝึกอบรมพนักงานโดยควรจะมีการ
จ าลองสถานการณ์การพูดคุยกบัลูกคา้ และรวมถึงการแกไ้ขปัญหาให้มีความเป็นมาตรฐาน ประกอบกบัทาง
บริษัทให้ความส าคัญพนักงานเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการท างานต่างๆ จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานให้พนกังานทุกคนรู้จกัมากข้ึน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนตามความเป็นจริง
และความสามารถ ค านึงถึงค าท่ีวา่พนกังานมีความสุขจากการท างานส่งผลใหก้ารท างานและการบริการออกมาดี 
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 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในเร่ืองของ การเปิดภาพยนตร์ไวห้นา้ร้าน 
เพ่ือให้สะดุดตาและดึงดูดลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยท่ี สุด (Mean = 3.47) โดยปกติทั่วไปท่ี เข้ามาใน
หา้งสรรพสินคา้ค านึงถึงการมาซ้ือสินคา้ไม่ไดค้  านึงถึงการมาร้านแมงป่อง อาจท าใหก้ารเปิดภาพยนตร์ไวห้นา้
ร้านไม่สามารถกระตุน้ดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาภายในร้านได ้ดงันั้นควรมีวิธีการโดยการใหใ้หมี้การจดัตกแต่งร้าน
ตามเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลบอลโลกให้มีการจดัตกแต่งร้านเขา้กบังานเทศกาล เป็นตน้เพ่ือให้มีความแปล
ใหม่แตกต่างไปจากเดิมรวมถึงสามารถช่วยดึงดูดผูบ้ริโภคเขา้มาซ้ือสินคา้ภายในร้าน 

 ดา้นกระบวนการ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในเร่ืองของ กระบวนการใหบ้ริการรวดเร็วและมีความ
เป็นมืออาชีพมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (Mean = 3.49) ทางผูบ้ริหารแมงป่องตอ้งหาวิธีปรับเปล่ียนแกไ้ขในทุกๆ
เดือนควรจะตอ้งมีการทดสอบกระบวนการให้บริการของพนักงานอยู่ตลอดเวลาให้มีความเป็นมาตรฐานท่ี
รวดเร็ว สร้างความรู้สึกใหผู้บ้ริโภคมีความพึงพอใจมากท่ีสุด รวมถึงมีการติดตามผลตอบรับจากลูกค้าท่ีมาใช้
บริการเพ่ือน ามาปรับแกก้ระบวนการท างานภายในร้าน 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตามระดับความพงึพอใจทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาด 

Cluster Analysis of Customer’s Satisfaction by using Level of Marketing Mixed 

Factor Case Study : Customer of Kasikornbank’s credit card in Bangkok 

ฝนทพิย์ ทพิย์สุวรรณ1 และ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์2 
Fonthip Thipsuwan and Dr. Jaratchwahn Jantarat 

บทคดัย่อ 
               การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตามระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นการสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสอบถาม ทั้งน้ีในการสอบถามใหผู้ใ้ชบ้ริการจากกลุ่มตวัอย่างโดยการ

เลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) และน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม

ทางสถิติ คือ Cluster Analysis ผลการแบ่งกลุ่มโดยใชค้วามพึงพอใจ สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 

คือกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีพึงพอใจปานกลาง โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 51.50 กลุ่มท่ี 2 คือกลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีพึง

พอใจมาก มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 35.00 และกลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีพึงพอใจนอ้ย โดยมีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 13.50 ของผูใ้ชบ้ริการทั้งหมด  

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract 
              The purpose of this research was to study the satisfaction of  the Kasikorn bank’s credit card users in 
Bangkok, Thailand. This study examined customer’s satisfaction by using Marketing mix 7Ps, consisted of 
Product. Price, Place, Promotion, People, Process and Physical evident and apply these factors to the research. 
Based on this study can separated customers in 3 groups. The first group, 51.50% reported with medium level 
of customer’s satisfaction. The second group, 35% reported with high level and the third group, 13.50% 
reported with low level of customer’s satisfaction.  
 

Keywords: satisfaction, Marketing mix7Ps  
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1. บทน า 
 

   เน่ืองจากการซ้ือขายท่ีเหมาะกบัการใชชี้วิตท่ีเร่งรีบของผูค้นในยคุปัจจุบนั ท่ีมีเวลาค่อนขา้งจ ากดั โดย

การซ้ือสินคา้และบริการผา่นการใชบ้ริการผา่นบตัรเครดิตบตัรเครดิตเป็นบตัรประเภทท่ีเปิดโอกาสใหผู้ถื้อบตัร

สามารถช าระค่าสินค้า และบริการได้ แบบไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดในทันที โดยเป็นการจ่ายเงินภายหลงัใน

ก าหนดระยะเวลา และรูปแบบท่ีมีการตกลงกนัในสัญญาเอาไว ้โดยมีวงเงินส่วนบุคคลท่ีแต่ละคนจะสามารถใช้

จ่ายไดใ้นแต่ละเดือนก าหนดอยู ่ซ่ึงปัจจุบนัมีบริการเสริมและกลยุทธ์ท่ีหลากหลายเพ่ือดึงดูดใหล้กูคา้ใชบ้ตัรของ

ตน อาทิเช่น การแบ่งระดบัและสิทธิการใชบ้ตัร การสะสมแตม้เม่ือใชจ่้ายผ่านบตัร การสะสมไมลเ์พ่ือใชใ้นการ

เดินทางดว้ยเคร่ืองบิน การแลกสิทธิพิเศษและส่วนลดต่างๆ เม่ือใชจ่้ายผ่านบตัรตามช่วงระยะเวลาและร้านคา้

ต่างๆ เป็นตน้ และเน่ืองจากธุรกิจบตัรเครดิตในประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้

คาดหมายไดว้่าความตอ้งการเงินทุนของผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตอนัใกล ้อย่างไรก็ดีการ

แข่งขนัระหวา่งผูอ้อกบตัรเครดิตต่างๆ ทั้งท่ีเป็นสถาบนัการเงินและท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน ท าใหเ้กิดความเส่ียง

เก่ียวกบัการรักษาคุณภาพของลูกคา้บตัรเครดิต นอกจากน้ีกลไกการก ากบัดูแลซ่ึงในปัจจุบนัยงัมีความแตกต่าง

กนัระหว่างผูป้ระกอบการทั้งสองประเภท เป็นส่ิงท่ีผูมี้อ  านาจหน้าท่ีภาครัฐควรให้ความสนใจเพ่ือให้มัน่ใจว่า

ธุรกิจประเภทน้ีไดรั้บการดูแลดว้ยมาตรฐานเดียวกนัและมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิด

จากการผนัผวนทางเศรษฐกิจในอนาคต (ทริสปริทศัน์,ฉบบัท่ี6 31 มีนาคม 2546) การตอบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการใหไ้ดถู้กตอ้งและทนัเวลาตอ้งอาศยัความเขา้ใจในตวัผูใ้ชบ้ริการแต่ละกลุ่มท าใหก้ารวดัความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นส่ิงท่ีองคก์รต่างๆ ให้ความส าคญัมากข้ึนเพ่ือท่ีจะสร้างมาตรฐานการให้บริการท่ีดีแก่

ผูใ้ชบ้ริการเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจ ดงันั้นจากการขยายตวัของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตในประเทศไทยมีอตัราท่ี

เพ่ิมข้ึนท าให้ธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัประกอบธุรกิจบตัรเครดิตท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non-Bank) ต่างให้

ความส าคญัในการท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์บตัรเครดิตให้เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีอ านวยความสะดวกสบาย

ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการมากยิ่งข้ึน ท าใหเ้กิดการแข่งขนัในการใหบ้ริการและแคมเปญการตลาดของผูป้ระกอบการบตัร

เครดิตท่ีออกมากระตุน้ตลาดขยายฐานบตัรใหม่และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆเพ่ือรักษาฐานลกูคา้เดิมไว ้ท า

ให้เกิดความหลากหลายในการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต อีกทั้งปริมาณการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตมีเพ่ิมสูงข้ึน

ทุกปี และเน่ืองจากทางธนาคารกสิกรไทยมีการวางกลยุทธ์การตลาดท่ีจะเพ่ิมรายไดเ้พ่ิมข้ึนดงักล่าวดว้ยการ

พฒันาให้หลากหลาย และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่ม รวมทั้งเน้นคุณภาพของบริการ

เพ่ือใหล้กูคา้เกิดประสบการณ์ท่ีดีและกลบัมาใชซ้ ้ า และการจดักิจกรรมทางการตลาดแก่ลูกคา้เฉพาะกลุ่มมากข้ึน

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ลูกคา้ เช่น การจดักิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ

ลกูคา้เป็นตน้ จึงท าใหผู้วิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทยใน
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เขตกรุงเทพมหานคร ตามระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

แบ่งกลุ่มน้ีไปเป็นแนวทางเพ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างเหมาะสม และ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยในโอกาสต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามระดบัความพึงพอใจท่ีมี
ต่อส่วนประสมทางการตลาด  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการวดัระดบัความพึงพอใจ ไปปรับปรุงและพฒันาการกระบวนการให้บริการ เพ่ือให้

ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

2.   สามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ช้บริการ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการให้บริการเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการแก่ผูใ้ชบ้ริการ

แต่ละกลุ่ม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7P 

     ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps  Payne (1993) อา้งถึงใน ชยัสมพล ชาวประเสริฐ( 2547) 

ให้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการจะมีความแตกต่างกนัออกไปกล่าวคือ จะตอ้งมีก่ีเน้นถึง 

พนกังาน กระบวนการใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงทั้ง 3 ส่วนนั้นเป็นปัจจยัในการส่งมอบบริการ 

ดงันั้นส่วนประสมทางการตลาดจึงประกอบไปดว้ย 7Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่วย การ

ส่งเสริมการตลาด พนกังาน กระบวนการใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ หลกั 7Ps เป็นแนวคิดส าหรับ

การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ของสินคา้และบริการในดา้นการตลาดโดยพิจารณาจากปัจจยั 7 ประการ โดย Philip 

Kotler กลยทุธ์ทางการตลาดแบบ7Psประกอบดว้ยกลยทุธ์การบริหารจดัการทั้งหมด 7 ขอ้ ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 1.ผลิตภณัฑ ์(Product) ส าหรับงานบริการจะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขต และคุณภาพของบริการรวมไปถึง

การรับประกนัและบริการหลงัการขาย 

 2. ราคา (Price) เน่ืองจากราคามีส่วนในการท าให้บริการต่างๆมีความแตกต่างกนั ดังนั้น ราคาและ

คุณภาพของการบริการจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั 
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 3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ท่ีตั้งของผูใ้ห้บริการและความยากง่ายในการเข้าถึง รวมถึงการ

ติดต่อส่ือสาร  

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไดแ้ก่ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ในรูปแบบอ่ืนๆ 

 5. บุคคล (People) ในธุรกิจบริการนั้น ตงับุคลากรนอกจากจะตอ้งท าหนา้ท่ีให้บริการแลว้ยงัตอ้งท า

หน้าท่ีขายงานบริการไปพร้อมๆกนัดว้ย ดงันั้น บุคลากรจึงจ าเป็นจอ้งมีบุคลิกท่ีดี พูดจาดี เพ่ือช่วยเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ 

 6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) อาจรวมถึงสถานท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการ

ให้บริการ ความพร้อมของสถานท่ี และอุปกรณ์ จะท าให้การบริการดูน่าเช่ือถือและไดรั้บความไวว้างใจจาก

ลกูคา้ 

7. กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการส่ง

มอบบริการ กระบวนการคดัสรรทรัพยากรบุคคล กระบวนการในการจดัซ้ือ จดัหา กระบวนการเบิกจ่ายพสัดุ 

เป็นตน้  

เพญ็รุ่ง องัคณาวรกุล (2548) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิต ศึกษากรณี : 

ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)ศึกษาพฤติกรรมการบตัรเครดิตของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการ

บตัรเครดิตของธนาคารยไูนเตด็ โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ จ าแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ต่อการใช้บริการบัตรเครดิต จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาดา้นย่อยพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกายภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

พนักงานท่ีให้บริการ ดา้นกระบวนการให้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นค่าใชจ่้ายอยู่ใน

ระดบัปานกลาง จากพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต พบว่ามีการใชบ้ตัรเครดิตซ้ือสินคา้และบริการประมาณ 1-5 

คร้ังต่อเดือน ไม่นิยมใชบ้ตัรเครดิตในการกดเงินสด มียอดใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 5,001-

10,000 บาท ช าระค่าใชจ่้ายบตัรเครดิตแบบเต็มจ านวน สถานท่ีใชบ้ตัรเครดิตคือหา้งสรรพสินคา้ ลูกคา้สะดวก

ในการช าระค่าบตัรเครดิตผา่นเคาเตอร์ธนาคาร และจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจต่อการ

ใชบ้ริการบตัรเครดิตท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารท่ีต่างกนั อยา่ง

มีนยัส าคญัท่ีระกบั .05 ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้ต่างกนั มีระดบัความ

พึงพอใจต่อการใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม” 

 

ประชากรท่ีจะศึกษา    ประชากรกลุ่มยอ่ย 

ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 ตวัแปรท่ีจะใชใ้นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย(ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 

   ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  

 ผลิตภณัฑ ์(product)  

 ราคา (price)  

 การจดัจ าหน่าย (place)  

 การส่งเสริมการตลาด (promotion)  

 บุคคล (people)  

 ลกัษณะทางกายภาพ (physical evidence) 

 กระบวนการ (process) 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั 

 
 
 
 
 

กลุม่ที่ 1 

กลุม่ที่ 3 ... 

กลุม่ที่ 2 
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3. วธิีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากร (Population) ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลจ านวนผูถื้อบตัรเครดิตเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกบั

ผูใ้ชบ้ัตรเครดิตในปัจจุบนัมีการถือครองบตัรเครดิตมากกว่าหน่ึงใบจึงอาจเกิดความคลาดเคล่ือนจากค่าจริง 

ดงันั้น การก าหนดกลุ่มตวัอย่างจะใช้ขอ้มูลจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7,791,000 คน 

(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, กรกฎาคม2556)และจ านวนบตัรเครดิตทั้งหมดของธนาคารกสิกรไทยขอ้มูล ณ ส้ินปี 

2556 ซ่ึงมีอยู่จ  านวน 3,250,000 ใบ โดยน าขอ้มูลทั้ง 2 ส่วนมาใชใ้นการประมาณการ ดงันั้น เม่ือใชส้ัดส่วนของ

จ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงสามารถประมาณการไดว้่ามีผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร
กสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 391,950คน (3,250,000x12.06%)                                                       

การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 

1970) ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 384 คน แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัดา้นเวลา

ในการรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงขอลดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป็น 200 คน จึงค านวณหาระดบัความคลาดเคล่ือน
ใหม่ไดท่ี้ ±6.93% 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่าง (Sampling Technique) ในการศึกษาคร้ังน้ีใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างดว้ยเทคนิควิธีอาศยั

ความสะดวก (Convenience Sample) ด้วยการสุ่มแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตัวอย่างของผูใ้ช้บริการบัตร

เครดิตธนาคารกสิกรไทยตามสาขาของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 220 ชุดและน าขอ้มูล

ท่ีไดม้าวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานการศึกษาคือ ดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรม ส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) นอกจากน้ี เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ผูวิ้จยัจะท าการสุ่มแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชค้ าถามคดักรอง (Screening Question) ว่าเป็นผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิต

ของธนาคารกสิกรไทยหรือไม่กรณีท่ีทางผูต้อบแบบสอบถามเป็นสมาชิกบตัรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย ทาง
ผูวิ้จยัจึงจะท าการตอบแบบสอบถามในส่วนถดัไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจะใช้วิธี Cluster 

Analysis โดยมี 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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1. การวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน  

 1.1 ปัจจยัพ้ืนฐานของแต่ละบุคคลใชวิ้ธีค านวณหาความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใน

การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 1.2 วิเคราะห์ค่าต ่ าสุด (Minimum) และ ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1.3 การก าหนดตวัแปรย่อยเชิงปริมาณ โดยพิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ในการวิเคราะห์ขอ้มลู  

   1.4 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค านึงถึงกลุ่มย่อยท่ีต้องการจากการแบ่งกลุ่มโดยการวิเคราะห์

ระยะห่างระหวา่งส่ิงท่ีตอ้งการแบ่งกลุ่ม  

2. การจดักลุ่มความพงึพอใจ โดยใช้วธีิ Cluster Analysis 

 2.1 การแบ่งกลุ่ม 2 ขั้นตอนคือ Hierarchical เพ่ือเลือกจ านวนกลุ่ม และตามดว้ย Partitioning เพ่ือใช้

จ าแนกคนลงในกลุ่มยอ่ย 

       2.2 วิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) ใช้วิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหวา่งกลุ่มของแต่ละตวัแปร เพ่ือใหไ้ดค่้าท่ีต ่ากวา่ 0.05 เพ่ือน ามาแบ่งกลุ่มยอ่ยพร้อมตั้งช่ือกลุ่ม 

       2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านลักษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่ม โดยใช้ตาราง Crosstab ไขว้กับข้อมูล

ส่วนบุคคล (Bio) โดยจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษาประเภทบัตรเครดติ ความ

พงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดแล้วใช้วธีิการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มด้วย Chi‐square Test  

 4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 ผลการศึกษา จากผลการวิเคราะห์แบบ K-mean จากผลการท า ANOVA และน าตวัแปรท่ีมีค่า Sig ท่ี

ระดับต ่ากว่า 0.05 และค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับความพึงพอใจในส่วนประสมทาง

การตลาด ทั้ง 7 ดา้น ดงัน้ี   

 กลุ่มท่ี 1 ดา้นสินคา้พบว่า มีความพึงพอใจในเร่ืองของความสะดวกในการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือซ้ือสินคา้/

บริการ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.89 ดา้นราคาพบกว่า มีความพึงพอใจในอตัราดอกเบ้ียจากการเลือกผ่อนช าระสินคา้/

บริการ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.30 ดา้นช่องทางการใหบ้ริการพบว่า มีความพึงพอใจในเร่ืองจ านวนสาขาท่ีให้บริการมี

เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.87 ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบว่า มีความพึงพอใจในเร่ืองสิทธิ

ประโยชน์ของบตัรท่ีท่านถือตรงตามความตอ้งการในการใชง้าน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.79 ดา้นการใหบ้ริการพบว่า มี

ความพึงพอใจในเร่ืองความสุภาพของพนกังานท่ีใหบ้ริการ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.80 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการพบว่า 

มีความพึงพอใจในเร่ืองการรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.76  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
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พบว่า มีความพึงพอใจในเร่ืองความทนัสมยัของแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือ (K-Mobile Banking) 

โดยมีค่าเฉล่ีย 3.84 

 กลุ่มที่ 2 ดา้นสินคา้พบวา่ มีความพึงพอใจในเร่ืองของความสะดวกในการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือซ้ือสินคา้/

บริการ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.36 ดา้นราคาพบกว่า มีความพึงพอใจในความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการ
ติดตามทวงถามหน้ี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.14 ด้านช่องทางการให้บริการพบว่า มีความพึงพอใจในเร่ืองความ

หลากหลายของช่องทางการให้บริการ เช่น สาขาของธนาคาร โทรศพัท์ โซเชียลเนตเวิร์ค อีเมล ์เป็นตน้ โดยมี

ค่าเฉล่ีย 4.43 ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบว่า มีความพึงพอใจในเร่ืองสิทธิประโยชนข์องบตัรท่ีท่านถือตรงตาม

ความตอ้งการในการใชง้าน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.26 ดา้นการใหบ้ริการพบวา่ มีความพึงพอใจในเร่ืองความสุภาพของ

พนกังานท่ีใหบ้ริการ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.37 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการพบวา่ มีความพึงพอใจในเร่ืองการใหบ้ริการ

สอบถามขอ้มูลผ่านระบบอตัโนมติัตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีค่าเฉล่ีย 4.41  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพพบว่า 

มีความพึงพอใจในเร่ืองการใหบ้ริการสอบถามขอ้มลูผา่นระบบอตัโนมติัตลอด 24 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ีย 4.79 

กลุ่มที่ 3 ดา้นสินคา้พบว่า มีความพึงพอใจในเร่ืองของความสะดวกในการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือซ้ือสินคา้/

บริการ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.07 ดา้นราคาพบกว่า มีความพึงพอใจในความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปี และ

ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการขอออกบตัรทดแทน กรณีบตัรสูญหาย ช ารุด โดยมีค่าเฉล่ีย 2.89  ดา้น

ช่องทางการให้บริการพบว่า มีความพึงพอใจในเร่ืองความสะดวกสบายในการช าระเงิน ผ่านช่องทางการต่างๆ 

เช่น K-Mobile Banking K-Cyber Banking ตัดบัญชีอตัโนมติัช าระผ่านสาขาของธนาคาร โดยมีค่าเฉล่ีย 3.93 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่ มีความพึงพอใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ของบตัรท่ีท่านถือตรงตามความตอ้งการ

ในการใชง้าน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.30 ดา้นการให้บริการพบว่า มีความพึงพอใจในเร่ืองความสุภาพของพนกังานท่ี

ใหบ้ริการ และความรู้ในการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับตัรเครดิตของพนกังานธนาคาร โดยมีค่าเฉล่ีย 3.04 ดา้น

กระบวนการใหบ้ริการพบวา่ มีความพึงพอใจในเร่ืองการรักษาขอ้มลูความลบัของลกูคา้ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.44 ดา้น

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพพบว่า มีความพึงพอใจในเร่ืองความทนัสมยัของแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ 

(K-Mobile Banking) โดยมีค่าเฉล่ีย 3.96  

เม่ือแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตตามระดบัความพึงพอใจฯแลว้ สามารถจ าแนกออกเป็น  3 กลุ่ม และน ามา
ไขวก้บัขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตาราง Cross-tab พบวา่ขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ดว้ยการท า Chi-square ในดา้นปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ อาชีพ รายได ้และขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต พบวา่ในด้านของเพศ เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบวา่ไดค้่า Chi-Square = 7.324, Asymp. Sig. (2-sided) 0.026 จึงสรุป
ได้ว่า เพศท่ีต่างกันไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัท่ี 0.05 ในด้านของอายุความสัมพนัธ์ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบวา่ไดค้่า Chi-
Square = 29.319, Asymp. Sig. (2-sided) 0.000 จึงสรุปได้ว่าอายุท่ีต่างกันมีความสัมพนัธ์ต่อระดับความพึงพอใจ
ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ในด้านของสถานภาพ เม่ือทดสอบระดบัความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั0.05 พบวา่ไดค้่า 
Chi-Square 13.626, Asymp. Sig. (2-sided) .001 จึงสรุปไดว้า่ สถานภาพท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความพึง
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พอใจของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ในด้านของ
ระดบัการศึกษา เม่ือทดสอบระดบัความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ไดค้่าChi-Square 5.901, Asymp. Sig. (2-
sided) .207 จึงสรุปไดว้า่ ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัไม่มีความสมัพนัธ์ต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิต
ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี  0.05 ในด้านอาชีพ  เม่ือทดสอบระดับ
ความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัยะส าคญั0.05 พบว่าไดค่้า Chi-Square = 26.391, Asymp. Sig. (2-sided) 0.001 จึงสรุป
ไดว้า่อาชีพท่ีต่างกนัมีความสมัพนัธ์ต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทยในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัท่ี 0.05 ในด้านรายได้ ระดบัความสัมพนัธ์ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า
ได้ค่า Chi-Square = 22.023, Asymp. Sig. (2-sided) 0.015 จึงสรุปได้ว่า รายได้ท่ีต่างกันมีความสัมพนัธ์ต่อระดับ
ความพึงพอใจ ต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05 ในด้านยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉลี่ยต่อเดือน  ระดบัความสัมพนัธ์ท่ี
ระดับนัยส าคญั 0.05 พบว่าไดค้่า Chi-Square = 26.391, Asymp. Sig. (2-sided) 0.001 จึงสรุปได้ว่ายอดใช้จ่ายผ่าน
บตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความพึงพอใจ ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ในด้านวธีิการ
ช าระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ระดบัความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ไดค้่า Chi-Square = 42.719, Asymp. 
Sig. (2-sided) 0.000 จึงสรุปไดว้า่วธีิการช าระค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีต่างกนัมีความสมัพนัธ์ต่อระดบัความพึงพอใจ 
ต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัท่ี 0.05 และในด้านของสถานที่ใช้บัตรเครดิต เม่ือทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 พบว่าไดค้่า Chi-Square = 30.871, Asymp. Sig. (2-sided) 0.001 จึงสรุปไดว้า่สถานท่ีใชบ้ตัรเครดิตท่ีต่างกนัมี
ความสมัพนัธ์ต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัท่ี 0.05 

 

5.  สรุปผลการศึกษา  
 
ส่วนที่  1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงมากกวา่เพศชาย อยูใ่นกลุ่มอายรุะหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บาท กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้
บริการบตัรทอง ความถ่ีในการใชบ้ตัร 1-5 คร้ังต่อเดือน มียอดใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต 5,001-10,000 บาทต่อเดือน 
เลือกเง่ือนไขการช าระขั้นต ่า10% โดยการช าระเงินผ่านเคา้ทเ์ตอร์ของธนาคาร โดนสถานท่ีใชบ้ตัรมากท่ีสุดคือ
หา้งสรรพสินคา้ และจากการวิเคราะห์ Chi-Square test พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ สถานภาพ อาชีพ และ
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นพฤติกรรมเร่ืองยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน เง่ือนไขการช าระบัตรเครดิต 
วิธีการช าระค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต และสถานท่ีใช้บตัรเครดิต มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 2 ส่ิงท่ีคน้พบจากลกัษณะกลุ่มตวัอย่างในระดบัของความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ์พบว่า มี

ความพึงพอใจในความสะดวกในการใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือซ้ือสินคา้/บริการ ค่าเฉล่ีย (4.08) ดา้นราคาพบว่ามีความ

พึงพอใจในอตัราดอกเบ้ียจากการเลือกผ่อนช าระสินคา้/บริการ ค่าเฉล่ีย (3.49) ดา้นการใหบ้ริการพบว่าพึงพอใจ

ในความสะดวกสบายในการช าระเงิน  ผ่านช่องทางการต่างๆ เช่น K-Mobile Banking K-Cyber Banking ตัด
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บญัชีอตัโนมติัช าระผ่านสาขาของธนาคาร ค่าเฉล่ีย (4.06) ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบว่าสิทธิประโยชน์ของ

บตัรตรงตามความตอ้งการในการใชง้าน ค่าเฉล่ีย (3.89) ดา้นการให้บริการของสาขาพบว่ามีความพึงพอใจใน

ความสุภาพของพนักงานท่ีให้บริการ ค่าเฉล่ีย (3.90) ดา้นการให้บริการของ Call Center มีความพึงพอใจใน

น ้ าเสียงของผูใ้ห้บริการขอ้มูล ค่าเฉล่ีย (3.74) ดา้นกระบวนการให้บริการพบว่า มีความพึงพอใจในการรักษา

ขอ้มูลความลบัของลูกคา้ ค่าเฉล่ีย (3.85) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไปพบว่า มีความพึงพอใจในความ

ทนัสมยัของแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ (K-Mobile Banking) ค่าเฉล่ีย (4.15) 

ส่วนที่ 3 การแบ่งกลุ่มโดยใชค้วามพึงพอใจ สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่ม 1 ช่ือผูใ้ชบ้ริการท่ีพึงพอใจปานกลาง มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 51.50 

กลุ่ม 2 ช่ือผูใ้ชบ้ริการท่ีพึงพอใจมาก มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 35.00 

กลุ่ม 3 ช่ือผูใ้ชบ้ริการท่ีพึงพอใจนอ้ย มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 13.50 

 ข้อเสนอแนะ  

 1. เพ่ิมความรู้ และความเขา้ใจในผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตกบัพนกังานท่ีตอ้งใหบ้ริการลกูคา้ ทั้งทาง Call 

Center และพนกังานสาขา โดยสามารถใหค้วามรู้แก่พนกังานโดยการฝึกอบรม หรือแจง้ขอ้มูลใหม่ๆเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑใ์หพ้นกังาน หรืออาจท าการเปิดช่องทางการติดต่อท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตโดยตรงโดย

สามารถจดัท าขอ้มลูออนไลนผ์่านเวบ็ไซด,์ อพัเดทขอ้มลูใหม่ๆ ใหล้กูคา้ทางอีเมล ์เป็นตน้  

 2. ควรท่ีจะประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลายของธนาคารใหม้ากข้ึน 

เพ่ือท่ีจะใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บรู้ถึงช่องทางการใหบ้ริการต่างๆ ของธนาคาร 3. เพ่ือท่ีจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความ

พึงพอใจสูงสุดในการใชบ้ริการบตัรเครดิต ธนาคารควรน าเร่ืองท่ีไดรั้บความพึงพอใจในระดบันอ้ยไปปรับปรุง 

และพฒันาการใหบ้ริการท่ีดีมากยิ่งข้ึน 
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การวเิคราะห์องค์ประกอบความพงึพอใจของผู้พกัอาศัยอพาร์ทเม้นท์ในด้าน          
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ กรณศึีกษา อพาร์ทเม้นท์ในเขตบางขุนเทียน 
Factor analysis on satisfaction components of apartment residents based on 

service marketing mix theory case of apartments in BangKhunThian district 
นิรมล พพิฒัน์สวสัดิ์1 และ ธนธร วชิรขจร2 

Niramon Phiphatsawat and Thanathorn Vajirakachorn 
 

บทคดัย่อ 
               การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ทท่ี์มีต่อปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดบริการและเพ่ือสร้างตัววดัในการประเมินความพึงพอใจในด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ท ์จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 201 คน ผลการศึกษาพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายรุะหวา่ง 20 - 30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จากการวิเคราะห์ปัจจยั
สามารถแบ่งกลุ่มจากค าถามท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ การให้บริการและการส่งเสริมการตลาด 
(Factor 1) ค่าบริการและสภาพแวดลอ้ม (Factor 2) ท าเลท่ีตั้ง (Factor 3)  
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, อพาร์ทเม้นท์ 
 

Abstract 
               This research aims to study satisfaction levels of apartment residents on the service marketing mix (7Ps) 
factors and to create an indicator to evaluate satisfaction in service marketing mix of apartment residents. The 
survey were obtained from 201 apartment residents in the study area. The results indicated that, the majority of 
the respondents were females, single, aged between 20 - 30 years, possessed Bachelor's degree, worked as officers 
in private companies, and gained average monthly family income in the range of 10 ,000 - 20,000  baht. A factors 
analysis method identified 3 factors namely service and promotion ( factor 1) , service fees and environment  
(factor 2) and location. (Factor 3) 
 
Keywords: Satisfaction, Service marketing mix, Apartment 
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1. บทน า 
 
     ในปัจจุบนัตลาดธุรกิจอพาร์ทเมน้ทมี์การแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง ทั้งจากผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจอพาร์ทเมน้ทร์าย
ใหม่ท่ีเขา้สู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง และการแข่งขนัจากโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆ ท่ีมีราคาไม่สูงนกั ท าใหผู้ท่ี้เคยเช่า
ท่ีพกัหันมาซ้ือแทนการเช่าอยู่อาศยั รวมถึงการซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่าเช่นกนั ท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจ 
อพาร์ทเม้นท์ จ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือรองรับการแข่งขันท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าตลาดอพาร์ทเม้นท์ใน
กรุงเทพมหานครจะมีการแข่งขันท่ีรุนแรงในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา แต่ยังคงสามารถขยายตัวได้อีกในอนาคต และ
การเปิดเสรีการค้า AEC กเ็ป็นอีกปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมความต้องการอพาร์ทเม้นท์ ดังน้ันจึงยังมีโครงการอพาร์ท
เม้นท์หลายโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และมีก าหนดแล้วเสร็จในปี 2014 - 2015 (Surachet, 2556) ซ่ึงตลาดอ
พาร์ทเมน้ทใ์นเขตบางขุนเทียนนั้นมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงเช่นกนั ผูป้ระกอบการอพาร์ทเมน้ทเ์ร่ิมเผชิญกบัปัญหาใน
เร่ืองของจ านวนหอ้งเช่าท่ีมีจ านวนสูงกวา่ความตอ้งการ พาราไดซ์อพาร์ทเมน้ทน์ั้น ตั้งอยูใ่นเขตบางขุนเทียนก าลงั
ประสบกบัปัญหาขาดทุน รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย เน่ืองจากพบว่าผูเ้ช่ามีอตัราการยา้ยออกสูงข้ึน ซ่ึงตั้งแต่เปิด
กิจการจะมีผูใ้ชบ้ริการหอ้งพกัเตม็แทบทุกหอ้ง แต่ในตน้ปี 2014 มีอตัราการยา้ยออกมากข้ึนผิดปกติ จ านวนหอ้งวา่ง
สูงข้ึนและติดต่อกนัในระยะเวลาหลายเดือน จึงท าใหกิ้จการขาดรายไดใ้นส่วนของหอ้งพกัท่ีวา่งไปและยงัมีรายจ่าย
ดา้นบุคลากรต่างๆ ท่ีตอ้งจ่ายต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือน ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจากผูเ้ช่าไม่พึงพอใจในการใชบ้ริการ ใน
ด้านต่างๆเช่น ด้านลกัษณะทางกายภาพของอพาร์ทเม้นท์ ท่ีขาดการบ ารุงรักษา การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีเพียงการติดป้ายว่า “มีห้องว่างให้เช่า” ท่ีบริเวณหน้าอพาร์ทเมน้ท์เท่านั้น ความสามารถของ
ผูบ้ริหารท่ีเป็นการบริหารงานในแบบครอบครัว ขาดวิสัยทศัน์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนกลยุทธ์ และ
ความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งรายใหม่ท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงคู่แข่งเหล่าน้ีมีความสามารถในการ
สร้างความแตกต่างและความแปลกใหม่ใหแ้ก่ธุรกิจอยูเ่สมอ 
     ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงท าการศึกษาการวิเคราะห์องคป์ระกอบของความพึงพอใจผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ทใ์น
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ กรณีศึกษา อพาร์ทเมน้ท์ในเขตบางขุนเทียน เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วิจยัมาก าหนดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา วางแผนปรับเปล่ียน กลยทุธ์ และ นโยบายการใหบ้ริการ เพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ทม์ากยิ่งข้ึน เพ่ือรักษาผลก าไรของกิจการใหค้งอยูแ่ละเพ่ือ
รักษาฐานลกูคา้เดิมและเพ่ิมลกูคา้ใหม่  
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ทท่ี์มีต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
2. เพ่ือสร้างตวัวดัในการประเมินความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ท ์
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปปรับเปล่ียนกลยทุธ์การบริหารและนโยบายการบริการ ของ อพาร์ทเมน้ท์ 
2. เพ่ือแกไ้ขปัญหา ปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ในดา้น หอ้งพกั ราคา การส่งเสริมการตลาด ท าเลท่ีตั้ง 
บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการ และลกัษณะทางกายภาพ ไดต้รงความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ท ์
3. เพ่ือท่ีจะสามารถรักษาฐานลกูคา้เดิมและท าใหมี้ลกูคา้ใหม่เพ่ิมมากข้ึน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความพงึพอใจ 

 

     วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่
เหมือนกนั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการคาดหวงัของแต่ละบุคคล ถา้คาดหวงัมากและไดรั้บการตอบสนองสูง จะท าให้มีความ
พึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้ม เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้อาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจ  
     อดุลย ์จาตุรงคกุล (2546) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกพึงพอใจหรือผิดหวงัอนั
เกิดจากการเปรียบเทียบผลหรือการปฏิบติังานของผลิตภณัฑก์บัความคาดหมายของเขา 
     Maslow (1954 อา้งถึงใน รมยช์ลี สุวรรณชัยรักษ์, 2550) มาสโลวไ์ดต้ั้งทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ เป็นผูท่ี้คิดคน้
เร่ืองล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยแ์ละเช่ือว่ามนุษยมี์ความตอ้งการซ่ึงความตอ้งการน้ีจะมีอยู่ตลอดเวลาและไม่
ส้ินสุด ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป แนวคิดดงักล่าวเป็นท่ี
ยอมรับกนัทัว่ไป ตามทฤษฎีของมาสโลวไ์ดแ้บ่งล าดบัขั้นของความตอ้งการ (Hierarchy of Needs) ไว ้5 ขั้นจากต ่า
ไปสูง ดงัน้ี 
1.ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการพ้ืนฐานเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความ
ตอ้งการปัจจยัส่ี ความตอ้งการการยกยอ่ง  
 2.ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่าความตอ้งการอยู่รอด เช่น ตอ้งการ
ความปกป้องคุม้ครองจากอนัตรายต่างๆ ตอ้งการความมัน่คงในการท างาน 
3. ความตอ้งการดา้นสังคม (Social needs) เป็นความตอ้งการทั้งการใหแ้ละการไดรั้บความรัก เช่น ความตอ้งการให้
ไดก้ารยอมรับ ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม  
4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) เป็นความต้องการการเคารพยกย่องและ นับถือจากสังคม เช่น 
ความส าเร็จ ศกัด์ิศรี ความสามารถ สถานะท่ีดี และมีช่ือเสียงในสงัคม 
5. ความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization needs) เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ล่ะ
บุคคล เช่น ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอยา่งประสบความส าเร็จ ความตอ้งการเป็นนกัร้องหรือนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 
     สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงาน
ทางการตลาด ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีกิจการนั้นสามารถท่ีควบคุมได ้โดยท่ีกิจการในทางธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีความเหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด 
     กุลวดี คูหะโรจนานนท์ (2545) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัท่ีสามารถด าเนินการควบคุม
ได ้และสามารถท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มนั้นๆได ้เพ่ือท าให้
กิจการนั้นอยู่รอดหรืออาจจะเรียกไดว้่าส่วนประสมการตลาดนั้นเป็นเสมือนเคร่ืองมือในทางการตลาดท่ีถูกน ามาใช้
เพ่ือท่ีจะสนองความตอ้งการของลกูคา้หรือผูบ้ริโภคของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ 
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     Kotler (2003 อา้งถึงใน อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) กล่าวว่า องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) เป็น
ตวักระตุน้ทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงท่ีนกัการตลาดน ามาเสนอเพ่ือเรียกร้องความสนใจ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดได  ้ลกัษณะของผลิตภัณฑ์เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและการประเมินเพ่ือการ
ตดัสินใจ  
2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือ
ผูบ้ริโภคท าการประเมินทางเลือกและท าการตดัสินใจ  
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูข้ายไปยงัผูบ้ริโภค  
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ เพ่ือจูง
ใจให้เกิดความต้องการโดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ (Etzel, Walker and 
Stanton, 2001)  
     พฒันา ศิริโชติบณัฑิต (2546) กล่าวว่า การค านึงถึงเพียง 4P’s ยงัไม่เพียงพอการท่ีธุรกิจจะประสบความส าเร็จตอ้งมี
เพ่ิมข้ึนมาอีก 3P’s รวมเป็น 7P’s เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัการธุรกิจบริการท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างไปจากสินค้า
ประเภทอ่ืน ดงัต่อไปน้ี 
5. บุคลากร (People) ส าหรับธุรกิจบริการตอ้งให้ความส าคญัต่อการคดัเลือกบริการ การฝึกอบรมพนักงาน เพ่ือท่ีจะ
สร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง  
6. กระบวนการบริการ (Process) พนกังานท่ีมีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการลูกคา้ ท าใหเ้กิดกระบวนการท่ีสามารถส่ง
มอบบริการท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากกระบวนการบริการโดยทัว่ไปแลว้จะมีหลายขั้นตอน และขั้นตอนจะตอ้งง่ายแก่การปฏิบติั 
7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ประกอบดว้ย อาคาร การตกแต่งสถานท่ี ลานจอดรถ การตกแต่งภายใน ส่ิง
ต่างๆเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใช้เป็นเคร่ืองหมายแทนคุณภาพในการให้บริการ โดยลูกคา้จะตอ้งอาศยัส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2547) 
 
2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
     ชาคริต วุฒิสุขุม  (2554) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลงานวิจยัพบว่า ปัจจยัทั้งหมดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัเอกชนของ
นกัศึกษาอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัเอกชนของนกัศึกษามากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ 
ระยะทางระหว่างท่ีพกักบัมหาวิทยาลยั ค่าเช่าท่ีพกัและรายไดข้องนกัศึกษา โดยปัจจยัท่ีนกัศึกษามีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ระยะทางระหวา่งท่ีพกักบัมหาวิทยาลยั  สภาพแวดลอ้มรอบๆท่ีพกัและความสะอาดของ
ท่ีพกั ปัญหาท่ีนกัศึกษาประสบในการพกัอาศยัในท่ีพกัมากท่ีสุด คือ ปัญหาท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ  
     ศกัด์ิทวี จิตไพศาลวฒันา (2554) ไดท้ าการศึกษา ปัจจยัการตดัสินใจเช่าอพาร์ตเมน้ต์ในเขตพุทธมณฑลสาย 4 
จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้ผูเ้ช่าตดัสินใจเช่าอนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ดา้นท าเลท่ีตั้งโครงการสะดวกใกลท่ี้ท างาน/สถานศึกษาการเดินทางและคมนาคมสะดวก ล าดบัท่ี  2 ดา้น
คุณภาพของโครงการและประโยชน์ใชส้อยมีความสะดวกและจ านวนท่ีจอดรถยนต์ ล  าดบัท่ี  3 ดา้นการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการขายมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัและ ดา้นราคาและเง่ือนไขการ
ช าระเงินคือราคาค่าเช่าหอ้งพกัเม่ือเทียบกบัคุณภาพเป็นล าดบัสุดทา้ย  
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ทใ์นเขตบางขนุเทียน จากขอ้มลูการประมาณการประชากร
แฝงของเขตบางขนุเทียน จ านวน 70,270 คน (การประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือจดัการตวัช้ีวดั, 2556) 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ท์ในเขตบางขุนเทียน บริเวณพระราม 2 ซอย 69 ก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ (Krejcie and Morgan, 1970) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 382 คน ระดบั
ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดับ ±5% ภายใต้ระดับความเช่ือมั่น (Confidence Level) ท่ี95% แต่
เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและงบประมาณ มีลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งลง เป็น 212 คน  
     การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจและเก็บรวบรวม
ขอ้มูล เร่ิมท าการเก็บขอ้มูลในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 โดยสถานท่ีเก็บขอ้มลูคือ อพาร์ทเมน้ทใ์นเขตบางขุนเทียน 
ถนนพระราม 2 ซอย 69 จ านวน 10 แห่ง จ านวนแบบสอบถามท่ีเกบ็ขอ้มูลคิดเป็น 50% ของจ านวนหอ้งทั้งหมดของ
แต่ละอพาร์ทเมน้ท ์
     การวิเคราะห์ขอ้มูล น าขอ้มูลมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใชค่้าร้อยละ
วดัผลในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัอพาร์ทเมน้ท ์
ใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานวดัผลความพึงพอใจ ใช้เคร่ืองมือ Factor Analysis ในการการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ และตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างกนัในกลุ่มตวัแปรทั้งหมด และพยายามอธิบายความสัมพนัธ์ท่ี
พบโดยสมมติให้ตวัแปรเหล่านั้นมีองค์ประกอบพ้ืนฐานบางอย่างร่วมกนั เพ่ือลดจ านวนตวัแปรท่ีมีองค์ประกอบ
ร่วมกนัใหอ้ยูใ่นรูปแบบ Factor ใหม่ ใช ้One-way ANOVA วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามกบักลุ่ม Factor  

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พฤตกิรรมการเช่าห้องพกัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.7 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
69.7 อายุระหว่าง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.2 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.8 มีอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 61.7 มีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.8 พกัอาศยั
จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.8 ตัวผูพ้ ักเองเป็นผู ้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเช่าห้องพัก คิดเป็นร้อยละ 76.6  มี
ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัระหว่าง 6 เดือน - 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.8 ราคาค่าเช่าต่อเดือนระหว่าง 2,000 - 3,000 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจในด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ปัจจยัดา้นห้องพกั จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอนัดบัแรก คือ ความปลอดภยัของ
ห้องพกั ค่าเฉล่ีย 3.57 รองลงมา คือ ความสะอาดของห้องพัก ค่าเฉล่ีย 3.54, ขนาดของห้องพกั ค่าเฉล่ีย 3.51,
เฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งพกั ค่าเฉล่ีย 3.24 และอนัดบัสุดทา้ย ระเบียง / บริเวณส าหรับตากผา้ ค่าเฉล่ีย 3.09 
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     ปัจจยัดา้นราคา จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอนัดบัแรก คือ ค่าน ้ าประปา ค่าเฉล่ีย 
3.40 รองลงมา คือ ค่าไฟฟ้า ค่าเฉล่ีย 3.36, ค่าเช่าห้องพกั ค่าเฉล่ีย 3.33, เงินมดัจ าห้องพกั ค่าเฉล่ีย 3.15 และอนัดบั
สุดทา้ย ค่าปรับกรณีอุปกรณ์เสียหาย ค่าเฉล่ีย 3.04 
     ปัจจยัด้านท าเลท่ีตั้ ง จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอนัดับแรก คือ ท าเลท่ีตั้งใกล้
ศูนยก์ารคา้/ตลาดสด ค่าเฉล่ีย 3.65 รองลงมา คือ ความสะดวกในการเดินทาง ค่าเฉล่ีย 3.64, ท าเลท่ีตั้งใกลท่ี้ท างาน 
ค่าเฉล่ีย 3.50, ความเงียบสงบปราศจากเสียงรบกวน ค่าเฉล่ีย 3.43 และอนัดบัสุดทา้ย ความสะดวกในการจอดรถ 
ค่าเฉล่ีย 3.43 
     ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอนัดบัแรก คือ การ
รักษาความปลอดภยัเช่น กลอ้งวงจรปิด ค่าเฉล่ีย 3.35 รองลงมา คือ เคเบ้ิลทีวีในห้องพกั ค่าเฉล่ีย 3.24 , ป้ายช่ือ 
อพาร์ทเมน้ท์เห็นชัดสังเกตง่าย ค่าเฉล่ีย 3.16 , การประชาสัมพนัธ์ เช่น ป้ายประกาศ ค่าเฉล่ีย 3.01 และอนัดับ
สุดทา้ย พนกังานตอ้นรับใหค้ าแนะน าเพ่ือช่วยในการตดัสินใจเช่าพกั ค่าเฉล่ีย 3.00 
     ปัจจยัดา้นพนกังาน จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอนัดบัแรก คือ ความเท่าเทียมกนัใน
การดูแลลกูคา้ของพนกังาน ค่าเฉล่ีย 3.30 รองลงมา คือ ความสุภาพของพนกังาน ค่าเฉล่ีย 3.28 , มนุษยสัมพนัธ์ของ
พนักงาน ค่าเฉล่ีย 3.23 , การให้ข้อมูลเก่ียวกบัการเข้าพกัของพนักงาน ค่าเฉล่ีย 3.10 และอนัดบัสุดท้าย ความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการของพนกังาน ค่าเฉล่ีย 2.98 
     ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ อนัดบัแรก คือ ความ

ถูกต้องแม่นย  าในการค านวณค่าสาธารณูปโภค ค่าเฉล่ีย 3.52 รองลงมา คือ การรับฟังข้อร้องเรียน/ค าแนะน า 

ค่าเฉล่ีย 3.43 , ความสะดวกในการรับจดหมายไปรษณีย ์ค่าเฉล่ีย 3.39 , ความรวดเร็วในการซ่อมบ ารุง ค่าเฉล่ีย 3.32 

และอนัดบัสุดทา้ย การตอ้นรับลกูคา้ ค่าเฉล่ีย 3.17 

     ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ อนัดบัแรก คือ ความ

มัน่คงแข็งแรงของอาคาร ค่าเฉล่ีย 3.62 รองลงมา คือ ความสะอาดของอาคาร ค่าเฉล่ีย 3.46 , การออกแบบตกแต่ง

ของอาคาร ค่าเฉล่ีย 3.43 , ความเหมาะสมเพียงพอของท่ีจอดรถ ค่าเฉล่ีย 3.29 และอนัดบัสุดทา้ย การแต่งกายของ

พนกังาน ค่าเฉล่ีย 3.18 
 
การสร้างตวัวดัในการประเมนิความพงึพอใจในด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้พกัอาศัยอพาร์ทเม้นท์ 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู เพ่ือจดักลุ่มปัจจยัการประเมินความพึงพอใจข้ึนมาใหม่ดว้ยวิธี Factor Analysis  

     การคดัเลือกค าถามท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส่วนใหญ่มีค่าใกลเ้คียง 1 ซ่ึงหมายความว่า

การแจกแจงขอ้มูลมีลกัษณะเป็นโคง้ปกติ ถือว่าเป็นการน าเสนอตวัแทนท่ีดี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของค าถามท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ในท่ีน้ีมีค่าตั้งแต่ 0.883-1.157 

     การเลือกจ านวนองค์ประกอบย่อย ใช้หลักการ Principle Component Analysis จากปัจจัยท่ีมีค่า Eigenvalue 

มากกว่า 1 ซ่ึงเกณฑน้ี์จะไดจ้ านวน 5 Factor ท่ีค่า 1.292 และพิจารณาจากค่า Cumulative % มากกว่าร้อยละ 60 ซ่ึง

เกณฑน้ี์จะไดจ้ านวน 3 Factor ท่ีค่า 62.479 และจากกราฟ Scree plot เทียบใหเ้ห็น Factor ท่ีจะไม่น ามาใชอ้ย่างเห็น

ไดช้ดั จากการพิจารณาขอ้มลูทั้ง 3 เกณฑจึ์งควรเลือกจ านวน 3 Factor  
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     การหมุนแกนองค์ประกอบย่อย (Factor Rotation) และการตีความองค์ประกอบย่อย พบว่ามีค าถามท่ีมีค่า 
Loading ต ่ากว่า 0.5 จึงจ าเป็นตอ้งน าออกจากการวิเคราะห์ และมีค าถามท่ีมีค่า loading สูงบน Factor มากกวา่ 1 ตวั 
จึงจ าเป็นตอ้งน าออกจากการวิเคราะห์ ดงันั้นจึงแบ่งออกเป็น 3 Factors  เพ่ือน ามาสร้างตวัวดัในการประเมินความ
พึงพอใจ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     ดา้นการให้บริการและการส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนกังาน , 
พนกังานตอ้นรับให้ค าแนะน าเพ่ือช่วยในการตดัสินใจเช่าหอ้งพกั , การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้พกัของพนกังาน, 
การประชาสัมพนัธ์ ป้ายประกาศ , การแต่งกายของพนักงาน , ป้ายช่ืออพาร์ทเมน้ท์เห็นชดัสังเกตุง่าย , ความเท่า
เทียมกนัในการดูแลลูกคา้ของพนกังาน , เคเบ้ิลทีวีในห้องพกั , มนุษยส์ัมพนัธ์ของพนักงาน , การตอ้นรับลูกคา้ , 
ความสุภาพของพนักงาน , เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกั และการรักษาความปลอดภยั จากการศึกษาพบว่า ระดบั
การศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ซ่ึงแตกต่างกบั ผลงานวิจยัของ ศกัด์ิทวี จิตไพศาลวฒันา (2554) ท่ี
ท าการศึกษา ปัจจยัการตัดสินใจเช่าอพาร์ตเมน้ต์ในเขตพุทธมณฑลสาย 4 จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ตเมน้ตไ์ม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามของอพาร์ทเมน้ต์ในเขตพุทธมณฑลสาย 4 จงัหวดันครปฐม ส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษา มีระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา จึงท าใหก้ารตดัสินใจและความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 
     ดา้นค่าบริการและสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย ค่าไฟฟ้า , ค่าน ้ าประปา , ความมัน่คงแข็งแรงของอาคาร , การ
ออกแบบตกแต่งของอาคาร , ค่าเช่าห้องพกั , ความปลอดภยัของห้องพกั , ความถูกตอ้งแม่นย  าในการค านวณค่า
สาธารณูปโภค , ขนาดของห้องพกั และความสะดวกในการรับจดหมายไปรษณีย ์ จากการศึกษาพบว่า อาชีพ
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ศรีนวล มีสาตรพงษ ์(2553) ท่ีท าการศึกษา 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการกับการตัดสินใจของผู ้เช่าห้องเช่าในหมู่บ้านไทยธานี ซอย 17 เขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้ช่าห้องท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ในการ
ตดัสินใจเลือกเช่าแตกต่างกนั อาจเป็นเพราะ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีไลฟ์สไตล์
ชอบความสะดวกสบาย หรูหรา จึงท าให้มีความคาดหวงัสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ท่ีส่วนใหญ่จะมีความสมถะ มธัยสัถ ์ใชชี้วิตแบบเรียบง่าย 
     ดา้นท าเลท่ีตั้ง ประกอบดว้ย ท าเลท่ีตั้งใกลศู้นยก์ารคา้ / ตลาดสด , ท าเลท่ีตั้งใกลท่ี้ท างาน และความสะดวกใน
การเดินทาง จากการศึกษาพบวา่ สถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั อายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ
แตกต่างกนั จ านวนผูพ้กัอาศยัแตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั และระยะเวลาท่ีพกัอาศยัแตกต่างกนัมีความ
พึงพอใจแตกต่างกนั ซ่ึงแตกต่างกบัผลงานวิจยัของ ณัฐกฤตา ชิดนอก (2551) ท่ีท าการศึกษา ความพึงพอใจการใช้
บริการของผูพ้กัอาศยั อพาร์ทเมน้ท ์บริษทัณรงคแ์มนชัน่ จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายแุตกต่างกนัและ
จ านวนสมาชิกในห้องพกัต่างกนั มีความพึงพอใจการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะผูต้อบแบบสอบถาม 
กรณีศึกษา อพาร์ทเมน้ท์ในเขตบางขุนเทียน ดงักราฟท่ี 4.3 นั้น ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 51-60 ปี มี
จ านวนทั้งหมด 1 คน มีค่าเฉล่ียต ่า และอายุ 61 ปีข้ึนไป มีจ านวนทั้งหมด 1 คน มีค่าเฉล่ียสูง ซ่ึงผลท่ีไดน้ั้นอาจไม่
สมบูรณ์เพียงพอ 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

     จากผลการศึกษาการวิเคราะห์องคป์ระกอบความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ทใ์นดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ กรณีศึกษา อพาร์ทเมน้ท์ในเขตบางขุนเทียนนั้น เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นห้องพกั 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอนัดบัแรก คือ ความปลอดภยัของห้องพกั  ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอนัดบัแรก คือ ค่าน ้าประปา ดา้นท าเลท่ีตั้ง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอนัดบัแรก คือ ท าเล
ท่ีตั้งใกลศู้นยก์ารคา้/ตลาดสด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอนัดบัแรก คือ การ
รักษาความปลอดภยั เช่น กลอ้งวงจรปิด ดา้นพนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอนัดบัแรก คือ ความเท่า
เทียมกนัในการดูแลลูกคา้ของพนกังาน ดา้นกระบวนการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ อนัดบัแรก 
คือ ความถูกตอ้งแม่นย  าในการค านวณค่าสาธารณูปโภค ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจ อนัดบัแรก คือ ความมัน่คงแข็งแรงของอาคาร ทั้งน้ีจากการแข่งขนัท่ีมีมากข้ึนในปัจจุบนั ผูป้ระกอบการ
เก่ียวกบั อพาร์ทเมน้ท์ จึงควรพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการของผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ทม์ากยิ่งข้ึน และรักษาฐานลกูคา้เดิมและลกูคา้ใหม่เพ่ิมข้ึน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
1. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามนั้นพกัอาศยัอพาร์ทเมน้ท์อยู่ในช่วงระหว่าง 6 เดือน - 1 ปีเป็น
ส่วนมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ทน์ั้นมีพฤติกรรมการยา้ยหรือเปล่ียนท่ีอยูค่่อนขา้งบ่อย จึงควรมีโปรโมชัน่
เพ่ือดึงดูดใจให้ผูเ้ช่าพกัอาศยัอยู่เป็นระยะเวลานาน เช่น ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ท์นานครบ 2 ปี จะไดรั้บส่วนลดค่าเช่า
หอ้งพกั ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแกไ้ขปัญหาของการยา้ยออก หลีกเล่ียงการประสบกบัปัญหาห้องพกัว่าง ท่ีส่งผลให้เกิดการ
ขาดรายไดค่้าเช่าหอ้งพกั อีกทั้งยงัเป็นการการจูงใจใหก้บัผูเ้ช่าหอ้งพกัรายใหม่ 
2. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ในดา้นหอ้งพกั ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ทมี์ความพึงพอใจต่อระเบียง / บริเวณส าหรับตากผา้ อยู่
ในอนัดบัสุดทา้ย จึงควรเพ่ิมบริเวณพ้ืนท่ีส าหรับตากผา้ โดยมีราวตากผา้ส่วมรวมใหก้บัผูเ้ช่าหอ้งพกั หรือ มีบริการ
ร้านซกัรีดกเ็ป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงจะเป็นการลดขอ้จ ากดัต่างๆของหอ้งพกัใหผู้เ้ช่าหอ้งพกัได้
มีทางเลือกมากข้ึน 
3. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ในดา้นราคา ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ทมี์ความพึงพอใจต่อค่าปรับกรณีอุปกรณ์เสียหาย อยู่ใน
อนัดบัสุดทา้ย จึงควรมีการแจง้รายละเอียดราคาค่าปรับกรณีอุปกรณ์เสียหายก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหผู้เ้ช่า
ห้องพกัทราบและตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนการตกลงเซ็นต์สัญญาเช่าห้องพกั เพ่ือให้ผูเ้ช่าไดท้ าการเขา้ใจและ
ระมดัระวงัในการใชอุ้ปกรณ์ หรือ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในหอ้งพกั ซ่ึงจะเป็นการลดความไม่พึงพอใจท่ีเกิดจากการ
เขา้ใจไม่ตรงกนั ความไม่ชดัเจนของรายละเอียดค่าปรับต่างๆ 
4. จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ ในดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ทมี์ความพึงพอใจต่อพนกังานตอ้นรับให้
ค าแนะน าเพ่ือช่วยในการตดัสินใจเช่าพกั อยู่ในอนัดบัสุดทา้ย จึงควรอบรมทกัษะของพนกังานตอ้นรับในการให้
ค าแนะน าและขอ้มูลส าหรับการเขา้พกั เช่น กิริยามารยาทให้มีความสุภาพเรียบร้อย สามารถตอบค าถามลูกคา้ได้
เป็นอยา่งดี และควรช้ีแจงรายละเอียดขอ้ดี - ขอ้เสีย ของอพาร์ทเมน้ทน์ั้นๆ ตามความจริง เพ่ือใหลู้กคา้รับทราบก่อน
การตดัสินใจเช่าหอ้งพกั ซ่ึงจะเป็นการลดความไม่พึงพอใจท่ีเกิดข้ึนหลงัการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัแลว้ 
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5. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ในด้านพนักงาน ผูเ้ช่า อพาร์ทเมน้ท์มีความพึงพอใจต่อความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการของพนกังาน อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย จึงควรอบรมพนกังานใหมี้ความใส่ใจในการใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจ 
และมอบรางวลัใหก้บัพนกังาน ซ่ึงจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานใหก้บัพนกังาน อีกทั้งควรหมัน่สอบถาม
ความคิดเห็นและขอ้เสนอะแนะต่างๆ จากผูเ้ช่าพกัอาศยัอย่างสม ่าเสมอ พร้อมปรับปรุงแกไ้ขปัญหาโดยเร็วท่ีสุด 
เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดความผิดพลาดหรือเกิดความไม่พึงพอใจของผูเ้ช่า  
6. จากการศึกษาท่ีพบว่า ในดา้นกระบวนการบริการ ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ทมี์ความพึงพอใจต่อการตอ้นรับลูกคา้ อยู่ใน
อนัดบัสุดทา้ย จึงควรเนน้การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอ้นรับลูกคา้ โดยควรจะมีพนกังานท่ีพร้อมใหข้อ้มลูส าหรับ
การเขา้พกัอยู่ตลอดเวลาประจ าอยูท่ี่อพาร์ทเมน้ทใ์นบริเวณส าหรับติดต่อหอ้งพกั ซ่ึงอพาร์ทเมน้ทโ์ดยส่วนใหญ่นั้น
จะเป็นเพียงการติดป้าย มีหอ้งวา่งใหเ้ช่าพร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หติ้ดต่อเท่านั้น ส่งผลใหบ้างคร้ังอาจเกิดปัญหาลูกคา้
โทรศพัทไ์ปไม่ติด สายไม่วา่ง หรือไม่มีผูรั้บ ท าใหอ้าจตอ้งเสียลกูคา้ส่วนน้ีไป  
7. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ในดา้นท าเลท่ีตั้ง ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ทมี์ความพึงพอใจต่อความสะดวกในการจอดรถ อยู่
ในอนัดบัสุดทา้ย จึงควรจดัระเบียบพ้ืนท่ีส าหรับจอดรถ โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบ เช่น 1 ห้องพกั จ ากดัการจอด
รถยนต์ได้เพียง 1 คัน และท าการบันทึกหมายเลขทะเบียนรถกับหมายเลขห้องพกัและเบอร์ติดต่อ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชนใ์นการติดต่อเจา้ของรถไดอ้ยา่งรวดเร็ว หากเกิดปัญหารถยนตจ์อดกีดขวางทางเขา้ - ออก 
8. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ท์มีความพึงพอใจต่อการแต่งกายของ
พนกังาน อยู่ในอนัดบัสุดทา้ย จึงควรก าหนดเคร่ืองแต่งกายของพนกังานให้แต่งกายอย่างสุภาพ สะอาด เรียบร้อย 
หรืออาจจะเป็นยูนิฟอร์ม เช่น เส้ือโปโลสกรีนช่ือของอพาร์ทเม้นท์ ซ่ึงจะท าให้ผู ้ท่ีมาติดต่อขอเช่าห้องพัก
สงัเกตเห็นไดง่้ายวา่เป็นพนกังานของอพาร์ทเมน้ท ์ 

ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. ในการศึกษาคร้ังน้ีพบอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการเก็บขอ้มูลของแบบสอบถาม โดยกรณีท่ีน าแบบสอบถามไปฝาก
ไวก้บัผูดู้แลอพาร์ทเมน้ทต่์างๆใหช่้วยด าเนินการแจกแบบสอบถามใหผู้เ้ช่าอพาร์ทเมน้ทใ์นแต่ละหอ้งพกันั้น ผูเ้ช่า
ห้องพกัส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร ท าให้แบบสอบถามท่ีไดรั้บนั้นไม่ค่อยมีคุณภาพ จึงตอ้งท า
การเก็บขอ้มูลใหม่ตอ้งเสียเวลาในการด าเนินการและค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรใชวิ้ธีการ
แจกแบบสอบถามเป็นรายบุคคลจึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด  
2. ในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัท่ีท าการศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ทใ์นดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดบริการเท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาสาเหตุและปัจจยัทางดา้นต่างๆ ท่ีท าใหผู้เ้ช่าพกัอาศยัมี
แนวโนม้ท่ีจะยา้ยไปอยู่ท่ีอ่ืน ซ่ึงผลการศึกษาจะทราบถึงแรงจูงใจและปัญหาท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจยา้ยท่ีพกัอาศยั 
เพ่ือให้ทราบสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา และน ามาเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาด  ปรับปรุงกลยุทธ์
การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัมากยิ่งข้ึน 
3. ในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในการเก็บขอ้มูลของแต่ละอพาร์ทเมน้ท์ เช่น ลกัษณะ ขนาด ราคาของหอ้งพกั ซ่ึง
ผูป้ระกอบการบางรายใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น จึงท าใหต้อ้งสอบถามจากผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ทเ์พ่ิมเติม อาจส่งผลใหข้อ้มูล
ท่ีไดรั้บมาบิดเบือน 
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การจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม นักศึกษาหญงิสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
นักศึกษาหญงิสถาบันอดุมศึกษารัฐ โดยใช้ปัจจยัด้านความต้องการต่อส่วนประสมทาง

การตลาด 7P's เมื่อซ้ือเส้ือนักศึกษาหญงิ กรณศึีกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Exploring the difference between public university female students' and private 

university students' needs toward the marketing mix (7P) when purchasing 
student uniform: the case study of Universities in Bangkok. 

ณฐมน  ปกรณ์คุโณดม1 และ ดร. พนัธิตรา  ปัทมานนท์2 

Nathamon  Pakornkunodom and Dr. Pantitra  Putamanonda  

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือการจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม นกัศึกษาหญิงสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และนกัศึกษา
หญิงสถาบนัอุดมศึกษารัฐ โดยใชปั้จจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P's เม่ือซ้ือเส้ือนกัศึกษา
หญิง กรณีศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 
กลุ่มรวม 200 ชุด จากนั้นท าการประมวลผล โดยค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ Discriminant Analysis จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีความตอ้งการปัจจยัส่วน
ประสมทาง การตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ือง ราคา พนกังาน ผลิตภณัฑ ์สถานท่ี
จดัจ าหน่าย 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ความแตกต่าง 

Abstract 
The research studied about Exploring the difference between public university female students' and private 
university students' needs toward the marketing mix (7P) when purchasing student uniform: the case study of 
Universities in Bangkok.  This research had applied the survey research method where questionnaires were used 
as a tool. The sample two groups, 200 samples. To Analyze the data.  The statistics use for data analysis is 
frequency, percentage, standard deviation, and Discriminant Analysis.  The result of this research showed that the 
sample of two groups is different. There are the price people product and place. 
 
Keywords: Marketing mix, Difference 
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1. บทน า 

     เส้ือนกัศึกษาหญิง เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนกัศึกษาหญิงระดบัอุดมศึกษา และในปัจจุบนั พบว่า "ประเทศไทยเป็น
เพียงหน่ึงในส่ีประเทศในโลกท่ีมีการบงัคบัใชเ้คร่ืองแบบนกัศึกษา (ไทย ลาว กมัพชูา เวียดนาม)" (P.Kla, 2556 : 2) 
ธุรกิจร้านคา้ปลีกซ้ือมาขายไปเส้ือนกัศึกษาหญิง จึงยงัเป็นธุรกิจท่ีขายดีมากในช่วงเปิดเทอม ส่วนช่วงธรรมดา กพ็อ
ขายได้บ้าง เพราะนักศึกษาไม่นิยมใส่เส้ือผ้าเก่าๆ  เวลาจะซ้ือของมาขายนั้ น เราควรหาข้อมูลให้แน่ใจว่า 
สถาบนัอุดมศึกษาให้ใส่อะไร แบบไหน มีบงัคบัซ้ือเส้ือนักศึกษาในสถานศึกษาหรือไม่ และมีร้านคา้ท่ีขายเส้ือ
นกัศึกษาหญิง จ านวนก่ีร้าน และขายราคาเท่าไหร่ หากร้านคา้ไม่ขายตดัราคากนั อยา่งไรช่วงเปิดเทอมกส็ามารถขาย
ไดดี้ ธุรกิจน้ีอาจจะตอ้งพบเจอปัญหาในเร่ืองสินคา้คงเหลือ หากเหลือเยอะเกินไป จะตอ้งรอขายเปิดเทอมไปแลว้ 
ซ่ึงจะไดเ้งินสดชา้ ฉะนั้นธุรกิจควรมีการวางแผนการสั่งซ้ือในปริมาณท่ีขายให้หมด และตอ้งคอยติดตามข่าวสาร
ทางคณะ และสถาบนัการศึกษา ว่าช่วงใดตอ้งใส่อะไร แบบไหน แลว้ค่อยลงสินคา้ รับรองว่าขายหมดแน่นอน 
สมาชิกหมายเลข828572 (ท าร้านขายเส้ือผา้นักศึกษาดีมัย๊, 2556: 4) ร้านคา้ควรมีกระจก และท่ีลองชุดตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษาหญิงดว้ย หากไม่มีหนา้ร้าน กส็ามารถขายตามตลาดนดัเปิดทา้ย ก็จะประหยดัค่าท่ีไดเ้ยอะ ถา้
หากขายหนา้สถานศึกษาได ้จะขายดีมาก แต่ค่าเช่าร้านกร็าคาสูง (yoona, 2554: 1) 
     จากการวิเคราะห์คู่แข่งร้านจ าหน่ายเส้ือนกัศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัเห็นวา่ธุรกิจน้ี มีการแข่งขนัท่ีไม่
รุนแรงมาก เน่ืองจากไม่มีการโฆษณา หรือโปรโมชั่นให้เห็นมากนัก การเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่นั้น ไม่ยาก 
หากมีเงินทุน และมีการตลาดท่ีดี อ  านาจในการต่อรองของลูกคา้นอ้ย เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีสินคา้ทดแทนต ่า เป็น
สินคา้ท่ีมีความยึดหยุ่นนอ้ย เป็นสินคา้ท่ีจะมีนกัศึกษาซ้ือทุกปี และอ านาจในการต่อรองกบัผูข้ายวตัถุดิบนั้นมีมาก 
เม่ือซ้ือปริมาณมาก ธุรกิจน้ีสามารถเจริญเติบโตไดม้าก เพราะมีตลาดท่ีใหญ่ เห็นไดจ้ากร้านคา้รายเดิมท่ีมีการขยาย
สาขา และร้านคา้รายใหม่ท่ีเกิดข้ึน และสถาบนัอุดมศึกษารัฐส่วนใหญ่จะมีร้านคา้จ าหน่ายภายในสถานศึกษา และ
ราคาถูก ส่วนสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจะมีร้านคา้จ าหน่ายภายในสถานศึกษาเป็นบางแห่ง แต่จะมีราคาสูง ส่วน
ร้านคา้ภายนอกสถานศึกษา ท่ีเป็นท่ีรู้จกั อาจกล่าวไดว้่า แหล่งบางล าพู และหนา้มหาวิทยาลยัรามค าแหง จะเป็น
แหล่งท่ีนิยมซ้ือเส้ือนกัศึกษาหญิงของนกัศึกษาหญิงสถาบนัอุดมศึกษารัฐ ร้านคา้จะเนน้ราคาถูก ส่วนแหล่งสยาม
แสควร์ ฟิวเจอร์ปาร์รังสิต และยูเน่ียนมอลล์ จะเป็นแหล่งท่ีนิยมซ้ือเส้ือนักศึกษาหญิงของนักศึกษาหญิง
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ร้านคา้จะเนน้คุณภาพผลิตภณัฑ ์
    ผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นโอกาสในการท าธุรกิจซ้ือมาขายไปเส้ือนกัศึกษาหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร และตอ้งการท่ีจะ
ศึกษาการจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักศึกษาหญิงสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และนักศึกษาหญิง
สถาบนัอุดมศึกษารัฐ โดยใชปั้จจยัความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P's เม่ือซ้ือเส้ือนกัศึกษาหญิง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะท าใหรั้บรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 2 กลุ่ม วา่เหมือน หรือ ต่างกนั  และสามารถน าขอ้มูล
ท่ีได้ ไปวางแผนเชิงกลยุทธ์ และด าเนินการทางด้านส่วนประสมทางการตลาด และจัดสรรงบประมาณ ให้
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มากท่ีสุด  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
2.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7 P's 
     แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P's) มี ดงัน้ี 1. ผลิตภณัฑ ์ (Product) ซ่ึงไดแ้ก่ 
สินคา้ ท่ีธุรกิจพฒันา และผลิตข้ึนเพ่ือมอบใหลู้กคา้ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 
2. ราคา (Price) ธุรกิจตอ้งก าหนดราคาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีลูกคา้สามารถซ้ือได ้ ในระดบัท่ีธุรกิจยงัคงมีก าไร เพ่ือสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง การจดัการเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวกในการ
ซ้ือสินคา้ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหมี้ความสะดวกสบายสูงสุด ภายในเวลาท่ีลกูคา้ตอ้งการ ซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนั
ตามลกัษณะของสินคา้ พฤติกรรมของลูกคา้ สถานท่ีตั้งของร้าน และท่ีตั้งของลกูคา้ 4. การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) การก าหนดแนวทางในการส่ือสารไปยงัลูกคา้เป้าหมายเก่ียวกบัสินคา้ โดยมุ่งใหลู้กคา้เกิดการตดัสินใจซ้ือ 
ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง  5. พนกังาน (People) หมายถึง การจดัการบริการอยา่งมี
ประสิทธิภาพดว้ยบุคลากรของธุรกิจ ตั้งแต่ การคดัสรร การพฒันาฝึกอบรม ปลกูฝังลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการใหบ้ริการ 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ วิธีการเขา้ทกัทายหรือ
ตอ้นรับลูกคา้ การขอบคุณทุกคร้ังเม่ือลูกคา้มาใชบ้ริการ 6. กระบวนการ (Process) หมายถึง การวางระบบ และ
ออกแบบกระบวนการใหบ้ริการท่ีจะอ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้มากท่ีสุด 7.  ส่ิงต่างๆ ภายในร้าน (Physical 
Evidence) หมายถึง การออกแบบวางแผนผงัร้าน อุปกรณ์ต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ใหเ้ป็นระบบระเบียบเรียบร้อยท่ี
เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ (Kotler, 2012 อา้งอิงใน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2555) ดงัภาพ 

 
   
  2.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
     พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บ การบริโภค และการก าจดั
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ บริการ เลา และความคิดของบุคคล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงนั้นเป็นผลท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ในการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ท าให้ทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผูบ้ริโภค เพ่ือน าวิเคราะห์เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบ โดยค าถามท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การ
ใชเ้ทคนิค 7 ประการ 6W1H ดงัน้ี  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3             2054  
 

6 W1H 

1. Who ผูบ้ริโภคคือใคร เป็นค าถามทราบถึงลกัษณะของผูบ้ริโภคของธุรกิจนั้นๆ  

2. What อะไรคือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ เป็นค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคว่าเขาตอ้งการ
อะไรโดยจะเก่ียวขอ้งกบัประโยชนห์รือคุณสมบติัของสินคา้บริการนั้นๆ 

3. When เม่ือไหร่ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ จะเก่ียวขอ้งกบัช่วงเวลาหรือโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ 

4. Where ผูบ้ริโภคซ้ือสินค้าท่ีไหน จะเก่ียวข้องกับช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าหรือสถานท่ีท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถไปซ้ือสินคา้ได ้

5. Why  ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือสินค้า จะเก่ียวข้องกับเหตุผลในการซ้ือ ว่าผูบ้ริโภคมีเหตุผลหรือ
วตัถุประสงคอ์ะไรในการเลือกซ้ือสินคา้นั้นๆ 

6. Who participated บุคคลใดท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 

7. How ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร จะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยกระบวนการการตดัสินใจ
ซ้ือ ประกอบดว้ย การตระหนกัถึงปัญหา การสืบคน้ขอ้มูล การประเมินทางเลือก ตดัสินใจ
ซ้ือ และการประเมินผลหลงัการซ้ือ 

(Hoyer & Maclnnis, 1997 อา้งอิงใน ดารา ทีปะปาล, 2542) 
 
     สาเหตุท่ีท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ส่ิงจูงใจต่างกนั การรับรู้ และความเขา้ใจ ลกัษณะ
ท่าทางต่างกนั การเรียนรู้ต่างกนั ครอบครัวต่างกนั วฒันธรรมต่างกนั กระบวนการตดัสินใจต่างกนั แหล่งขอ้มูลท่ี
ไดม้าต่างกนั กระบวนการซ้ือต่างกนั  
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
     จากงานวิจยั เร่ืองความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป ของนิสิต
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยับูรพา พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจ าหน่าย 
เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปมากท่ีสุดเป็นอนัดับท่ี 1 รองมาคือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(อดิพล  สุขศร, 2556) 
     วิทยานิพนธ์เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของผูป้กครองในอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจดัหมวดหมู่สินคา้ รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นบริการและ
บรรยากาศภายในร้าน ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั (ยพุาพร  องักรุวานิช, 2553) 
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  กรอบแนวคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธิีการศึกษา 
   
     3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มนกัศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 เฉพาะนกัศึกษาท่ีมีสถานภาพก าลงั
ศึกษาปัจจุบัน (ลงทะเบียนโดยมีหน่วยกิตเพ่ิม) หรือ รักษาสภาพนักศึกษา (ลงทะเบียนโดยไม่มีหน่วยกิตเพ่ิม)  
จ าแนกตาม ประเภทสถาบัน / สถาบัน / คณะ / สาขาวิชา /ระดับการศึกษา และเพศ ทั้ งหมด 1,057,588 คน 
(แหล่งขอ้มูล : ขอ้มูลสถิติการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ฐานขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 24 ตุลาคม 2557) โดยงานศึกษาน้ีขอพิจารณาเฉพาะนักศึกษาหญิงสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งหมด 106,681 คน 
โดยแบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี 

ความตอ้งการปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ทนัสมยั, คุณภาพเน้ือผา้, คุณภาพ

การตดัเยบ็, แบบถกูระเบียบตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

- ดา้นราคา ไดแ้ก่ รายการราคา, สามารถต่อรองราคาได,้ มี

หลายระดบัราคา 

- ดา้นการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ จดัจ าหน่ายภายในสถาบนั, 

ท่ีตั้งร้านอยูห่นา้สถานศึกษา, ท่ีตั้งร้านอยูใ่นซุปเปอร์เซ็น

เตอร์ เช่น โลตสั บ๊ิกซี เป็นตน้ 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีของแจก, มีการสะสม
แตม้เพ่ือแลกซ้ือสินคา้, มีระบบสมาชิกเพ่ือรับส่วนลด 5% 

- ดา้นพนกังาน ไดแ้ก่ พนกังานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย, มี
บุคลิกภาพดี, ใหบ้ริการดี เอาใจใส่ลกูคา้ 

- ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว, มีหอ้ง

ลองสามารถลองเส้ือได,้ มีระบบรับช าระเงินดว้ยบตัร
เครดิตเพ่ืออ านวยความสะดวก 

- ดา้นส่ิงต่างๆ ภายในร้าน ไดแ้ก่ ภายในร้านมี

เคร่ืองปรับอากาศ ไม่ร้อน, ความสะอาดภายในร้าน, ร้านมี
กล่ินหอม 

1. นกัศึกษาหญิงสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน  

 

2. นกัศึกษาหญิงสถาบนัอุดมศึกษา

รัฐ  
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1. มหาวิทยาลยัราชภฎั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี มหาวิทยาลยัราชภฎับา้น
สมเดจ็เจา้พระยา มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลตะวนัออก  วิทยาเขตจกัรพงษภูนารถ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  วิทยาเขตอุเทนถวาย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตบพิตรพิมุข 
จกัรวรรดิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตเพาะช่าง  
3. มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
4. มหาวิทยาลยัเอกชน ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ
ธนบุรี มหาวิทยาลยัเกริก มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลยัธนบุรี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัสยาม มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
     การสุ่มกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ทางผูวิ้จยัทราบจ านวนประชากรของกลุ่มตวัอย่างท่ีแน่นอน เม่ือเทียบจาก
ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie amd Morgan) ท าให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษาทั้ งส้ิน 384 ตัวอย่าง แต่
เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและกลุ่มตวัอย่างบางกลุ่มท่ีคาดว่าจะมีจ านวนไม่เพียงพอในการศึกษาคร้ังน้ี จึงลด
จ านวนตวัอย่างเหลือเพียง 200 ตวัอย่าง ระดบัความคลาดเคล่ือนเป็น ±6.93 ซ่ึงจะท าใหค้วามน่าเช่ือถือในงานวิจยั
ลดลง แต่ก็ยงัคงอยู่ในระดบัท่ีสามารถนับไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบได ้และเป็นไปตามเง่ือนไขในการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติท่ีว่าดว้ยเร่ืองของจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกใช้จะตอ้งมีมากกว่า 5 เท่าของจ านวน
ค าถามท่ีจะใชใ้นงานวิจยัเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด 
 
     3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
      เก็บขอ้มูลจ านวน 200 ชุด จากนกัศึกษาหญิงสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และนกัศึกษาหญิงสถาบนัอุดมศึกษารัฐ
โดยเลือกใช้วิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาลกัษณะท่ีเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยั คือเป็นนักศึกษาหญิงท่ีใส่เส้ือนักศึกษา และการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota 
Sampling) ในสัดส่วนองค์ประกอบของจ านวนนักศึกษาหญิงสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 100 คน นักศึกษาหญิง
สถาบนัอุดมศึกษารัฐ 100 คน และจ านวนชุดแบบสอบถามค านวณตามสัดส่วนของนกัศึกษาหญิงสถาบนันั้นๆ และ
การสุ่มตามความสะดวกหรือแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ภายในสถาบนัการศึกษานั้นๆ โดยรอบจนครบ
ตามจ านวนท่ีต้องการ ทั้ งน้ีท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 สถาบันท่ีเป็นตัวแทนของประชากรท่ีดี และเป็น
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ และมีจ านวนค่าเฉล่ียใกลเ้คียง ซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าใชใ้นงานวิจยัน้ี 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงแผนการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม 
 

สถานท่ีเกบ็แบบสอบถาม วนั/เดือน/ปี ท่ีเกบ็
แบบสอบถาม 

เวลาท่ีเกบ็แบบสอบถาม จ านวนท่ีเกบ็
แบบสอบถาม (ชุด) 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์
 

วนัองัคารท่ี 18 พ.ย. 57 เวลา 10.00 - 13.00 น. 10 ชุด 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
 

วนัพุธท่ี 19 พ.ย. 57 เวลา 15.00 - 17.30 น. 18 ชุด 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ  

วนัพฤหสับดีท่ี 
 20 พ.ย. 57 

เวลา 12.00 - 17.00 น. 13 ชุด 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ธนบุรี  

วนัจนัทร์ท่ี 5 ม.ค. 57 เวลา 13.00 - 15.00 น. 12 ชุด 

มหาวิทยาลยัราชภฎับา้น
สมเดจ็เจา้พระยา 

วนัจนัทร์ท่ี 5 ม.ค. 57 เวลา 16.00 - 18.00 น. 25 ชุด 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 

วนัองัคารท่ี 6 ม.ค. 58 
 

เวลา 11.00 - 14.00 น. 22 ชุด 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

วนัจนัทร์ท่ี 17 พ.ย. 57 
 

เวลา 13.00 - 17.00 น. 24 ชุด 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

วนัพุธท่ี 7 ม.ค. 58 
 

เวลา 10.00 - 14.30 น. 32 ชุด 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวน- 
สุนนัทา  

วนัพุธท่ี 7 ม.ค. 58 
 

เวลา 16.00 - 18.00 น. 32ชุด 

มหาวิทยาลยัสยาม  วนัศุกร์ท่ี 9 ม.ค. 58 เวลา 11.00 - 14.00 น. 12 ชุด 
 

     3.3 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษา คือ การวิเคราะห์จ าแนกความแตกต่าง (Discriminant Analysis) 
โดยมีการวิเคราะห์  และแปลผลท่ีแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือเส้ือนักศึกษาหญิงของนักศึกษาหญิง
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และนกัศึกษาหญิงสถาบนัอุดมศึกษารัฐ โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูทางดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการ
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี และน าเสนอขอ้มลูดว้ยตารางแบบร้อยละ 
ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับปัจจยัความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P's เม่ือซ้ือเส้ือนักศึกษาหญิง 
วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายถึงปัจจยัความตอ้งการของทั้งสองกลุ่ม โดยใชม้าตรวตัระดบัความตอ้งการ 
Liket Scale ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) และใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale 
Method) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
          ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไดศึ้กษาการจ าแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม นกัศึกษาหญิงสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
และนักศึกษาหญิงสถาบนัอุดมศึกษารัฐ โดยปัจจยัด้านความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด เม่ือซ้ือเส้ือ
นกัศึกษาหญิง กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
     1. จากการศึกษาขอ้มลูทางดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 
77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 อยู่ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีรายได้เฉล่ีย 5,000 - 10,000 บาท 
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ส่วนทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการซ้ือเส้ือ
นกัศึกษาหญิง ปีละ 1 คร้ัง จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ซ้ือคร้ังละ 2 - 3  ช้ิน จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 
80 ซ้ือด้วยสาเหตุ เพราะว่าเส้ือเดิมเร่ิมเก่า จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 ซ้ือเส้ือนักศึกษาหญิงล่าสุดท่ี
อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ  จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ไม่มีร้านประจ า จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5  และ
ตดัสินใจเองเม่ือซ้ือเส้ือนกัศึกษาหญิง จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5  
     2. จากการศึกษาขอ้มูลปัจจยัดา้นความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด ของผูต้อบแบบสอบถาม แสดงให้
เห็นวา่ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกนั โดยจากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีท าใหท้ั้งสองกลุ่มแตกต่างกนั คือ 1. Product 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการเส้ือนักศึกษาแบบถูกระเบียบตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ และความตอ้งการเส้ือนักศึกษามี
รูปแบบทนัสมยั 2. Price ไดแ้ก่ ความตอ้งการราคาแจง้อยา่งชดัเจน และความตอ้งการราคาถกูกวา่ร้านอ่ืน 3. People 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการพนกังานท่ีมีบุคลิกภาพดี 4. Place ไดแ้ก่ ความตอ้งการร้านคา้ตั้งอยู่ในซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เช่น 
โลตสั เป็นตน้  
     3. จากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Discriminant Analysis พบว่า Wilks' Lambda เท่ากับ .577, ค่า Eigenvalues 
เท่ากบั .748, ค่า Canonical Correlation เท่ากบั .654, และค่า Chi-square เท่ากบั 103.610 และค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึง
มีค่านอ้ยกวา่ .05 แสดงใหเ้ห็นวา่ ตวัแปรตน้ในกลุ่มของนกัศึกษาหญิงสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีความแตกต่างจาก
กลุ่มนกัศึกษาหญิงสถาบนัอุดมศึกษารัฐ ถึงแมจ้ะรายท่ีพยากรณ์คลาดเคล่ือนอยูจ่  านวน 43 ราย จากการวิเคราะห์การ
พยากรณ์ความคลาดเคล่ือนพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ มีความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากขาดค าถามท่ีเป็นตวัแปรส าคญัใน
แบบสอบถาม การแกไ้ข อาจจ าเป็นตอ้งหาตวัแปรเชิงปริมาณมาใชใ้นการตั้งค าถามเพ่ิมเติม เพราะค าถามท่ีมีอาจจะ
ไม่เพียงพอต่อการจ าแนกกลุ่ม 
     4. นกัศึกษาหญิงเอกชน และ รัฐ เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได ้ความถ่ีในการเลือกซ้ือ แหล่งซ้ือหา แตกต่างกนั 
จะมีความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P's เม่ือซ้ือเส้ือนกัศึกษาหญิง ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 
0.05 และเม่ือพิจารณาปัจจยัความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาดของงานวิจยัน้ี กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า 
ผลท่ีได้มีความต่างกัน ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีน ามาใช้วิจยัแตกต่างกนั และ
ช่วงเวลาในการวิจยัท่ีแตกต่างกนั  
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     1. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P's เม่ือเส้ือนักศึกษาหญิง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 อนัดบั ดงัน้ี ดา้นราคา ไดแ้ก่ ความตอ้งการให้สามารถต่อรองราคาได ้
ความตอ้งการให้มีราคาเลือกหลายระดบั และความตอ้งการให้มีราคาแจง้อย่างชัดเจน ตามล าดบั ดา้นพนักงาน 
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ไดแ้ก่ ความตอ้งการพนกังานบริการดี เอาใจใส่ลูกคา้ ความตอ้งการให้มีบริการท่ีรวดเร็ว ตามล าดบั ดา้นส่ิงต่างๆ 
ภายในร้าน ไดแ้ก่ ความตอ้งการภายในร้านมีเคร่ืองปรับอากาศท่ีเยน็สบาย ไม่ร้อน และ ความตอ้งการภายในร้านมี
กระจกเยอะ เช่น ก าแพงภายในร้านเป็นกระจกทั้งร้าน ตามล าดบั และดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการให้มี
หอ้งลองชุด ลกูคา้สามารถลองเส้ือได ้ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ความตอ้งการเส้ือนกัศึกษามีคุณภาพการตดัเยบ็ดี คงทน 
และสุดทา้ย ดา้นส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ ความตอ้งการมีระบบสมาชิกเพ่ือรับส่วนลด 5 %  
     2. ผลการวิเคราะห์การจ าแนกความแตกต่าง ระหว่างกลุ่มนักศึกษาหญิงสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกลุ่ม
นกัศึกษาหญิงสถาบนัอุดมศึกษารัฐ โดยปัจจยัความตอ้งการต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เม่ือซ้ือเส้ือนกัศึกษา
หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นกัศึกษาหญิงสถาบนัอุดมศึกษารัฐ มีความตอ้งการใหมี้รายการราคาแจง้อยา่ง
ชดัเจน มีความตอ้งการพนักงานท่ีมีบุคลิกภาพดี มีความตอ้งการเส้ือนักศึกษาแบบถูกระเบียบตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ มีความตอ้งการให้มีราคาถูกกว่าร้านอ่ืน และมีความตอ้งการร้านคา้ตั้งอยู่ในซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เช่น 
โลตสั เป็นต้น ในทางกลบักนั นักศึกษาหญิงสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความตอ้งการเส้ือนักศึกษาท่ีรูปแบบ
ทนัสมยัเพียงอย่างเดียว และเม่ือพิจารณาประกอบกบัค่าเฉล่ียของทั้งสองกลุ่มแลว้ พบว่าความแตกต่างดงักล่าว ไม่
เป็นความส าคญัติดใน 10 อนัดบัทางดา้นความ ของทั้งสองกลุ่ม 

     3. ธุรกิจสามารถน าขอ้มลูท่ีสรุปไดไ้ปใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการตลาดดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การตั้งราคาหลายระดบัตาม
ฤดูกาล และการตั้งราคาเผื่อต่อ, การจดัมาตรฐานการให้บริการของพนักงาน พร้อมวดั KPI ทุก 6 เดือน , จดั Lay 
Out ในร้านให้สะดวกสบายต่อลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ (บรรยากาศ อุณหภูมิ และแสงสว่าง), มีห้องลองเส้ือแบบ 
Know Down เพ่ือรองรับช่วงลูกคา้เยอะ, มีมาตรฐานการคุณภาพการตดัเยบ็, และจดัท าระบบสมาชิกส าหรับลูกคา้ 
และจดัท ากลยทุธ์ และแผนธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
    1. การศึกษาน้ีได้พบปัญหา เร่ืองของข้อจ ากัดในเวลาการท าวิจัย เน่ืองจากในการท าวิจัยจะต้องใช้เวลาใน
การศึกษา คน้ควา้ขอ้มูล และออกแบบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงจะมีการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง ดว้ยเวลาท่ีจ ากัดน้ี จึงส่งผลให้ชุดแบบสอบถามท่ีได้ในงานวิจยัน้ี ยงัมีการพยากรณ์คลาดเคล่ือน
จ านวน 43 ราย เน่ืองจากขาดค าถามท่ีเป็นตวัแปรส าคญัในการจ าแนกสองกลุ่ม อีกทั้งยงัพบอุปสรรคเร่ืองเวลาของ
ปฏิทินการศึกษา กล่าวคือ ระยะเวลาในการท าวิจยัตรงกบัช่วงเวลาปิดเทอม และอีกปัญหาท่ีพบ คือ การไม่ไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามบางราย บางสถานศึกษา ซ่ึงอาจเป็นเหตุท่ีท าให้ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดเ้กิดการ
พยากรณ์คลาดเคล่ือน  
     2. ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ประเด็นท่ีผูวิ้จยัควรใหค้วามส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นราคา ควรศึกษาระดบัราคาท่ีลูกคา้
สามารถซ้ือได ้และธุรกิจยงัคงมีก าไร เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และการติดป้ายราคาท่ีเหมาะสม ท่ี
ลูกคา้ชอบ ดา้นพนกังาน ควรจะศึกษาถึงลกัษณะ บุคลิกภาพของพนกังานท่ีเป็นความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือเป็น
แนวทางการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน ส่งผลให้ลูกคา้พึงพอใจ และเป็นภาพลกัษณ์ของธุรกิจดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์
ควรศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้ตอ้งการ เพ่ือใหเ้กิดการซ้ือ และดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ควร
ศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัการวางสินคา้ ท่ีดึงดูดใจลกูคา้ 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความพงึพอใจที่มีผลต่อส่วนประสมทาการตลาด
บริการกบักระบวนการตัดสินใจเลอืกใช้บริการส่ังซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
A case study of relationship between consumer satisfaction and service marketing 

mix towards consumer decision process on online flower delivery service in 
Bangkok. 

รุ่งทวิา แสงสกุล1 และ ณฐัพันธ์ บัววราภรณ์2 

Rungtiwa Sangsakul and Nattapan Buawaraporn 
 

บทคดัย่อ 
               การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความส าคญัของกระบวนการ
ตดัสินใจสั่งซ้ือดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร2.เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ระดบัความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัระดบัความส าคญักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ือ
ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภค 3.เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งซ้ือ
ดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือก าหนดแนวทางในการพฒันากลยทุธ์ เพ่ือก าหนด
แนวทางในการพฒันากลยุทธ์ ผลวิจยัพบว่า ความพึงพอใจท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการอยู่ในระดบัพอใจ
คือดา้นกายภาพ รองลงมาคือ  ดา้นพนกังาน และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ือดอกไมจ้ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของท่าน พบวา่ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: ระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์, ศึกษาถึงความสัมพันธ์ 
 

Abstract 
               The purpose of this research are 1) to study the customer service ordering flowers via electronic commerce 
System in Bangkok;  2) to study the relationship between the marketing Mix and Buying Decision Process 3) to study the 
Buying Decision Process of online flower ordering. The results for developing an appropriate  strategy/indicated that the 
Highest level in satisfaction that effect to the Marketing Mix is physical evidence,wneras me minimum late is the 
Promotion dimension of service Marketing mix  By analyzing the relationships between demographic information 
towards the buying Decision Process Ordering Flowers by gender, age, occupation, status and payroll found were no 
differences ar the sisnificont level 0.05. 
 
1  นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: rung_tiwa2530@hotmail.com 

2
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10290 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจไดน้ าระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่างระหวา่งประเทศ
เข้ามาประสานการท างานร่วมกันในการสร้างโอกาสเพ่ือการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ส าหรับองค์กรทุกระดับ
สารสนเทศในธุรกิจแบบใหม่ช่วยใหอ้งคก์รไดรั้บข่าวสารท่ีไกลออกไปช่วยน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการช่วยปรับ
โครงสร้างและขั้นตอนการท างานและอาจช่วยเปล่ียนรูปแบบการด าเนินธุรกิจเหล่าน้ีท าให้ลดระยะเวลาในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพในการประมวลผลงานไดล้ะเอียด  สะดวก  รวดเร็ว  ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคอยา่งทนัท่วงที  และขยายโอกาสทางการตลาดจึงท าใหเ้กิดเป็นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ ท าใหร้ะบบการคา้เขา้สู่ยคุของการคา้ไร้พรมแดน ท าใหผู้ผ้ลิตและผูบ้ริโภคสามารถท าการคา้ขายได้
โดยตรง พร้อมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการสร้างภาพพจน์ขององค์กร และใชป้ระชาสัมพนัธ์สินคา้แทนพนกังานขาย 
นอกจากน้ียงัช่วยท าให้การซ้ือขาย สามารถให้บริการได้ ตลอด 24 ชั่วโมง และยงัเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารธุรกิจภายในองคก์ร 
     การพฒันาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบข่าวสารขอ้มูลท าใหน้กัธุรกิจได้
เห็นถึงประโยชน์และการน ามาประยุกต์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ซ่ึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานช่วยลด
ตน้ทุน เช่ือมโยงการท างานอย่างเป็นระบบ มีการขยายตลาดและโอกาสในการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ อย่างท่ีไม่เคย
ปรากฏมาก่อน  ส่งผลให้ธุรกิจร้านจดัดอกไมข้ยายตวัเพ่ิมมากข้ึนในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงคาดกนัว่ามีร้านจดั
ดอกไมก้ระจายอยูท่ัว่ประเทศกวา่ 1,000 ร้านในปัจจุบนั โดยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณร้อยละ 
50 ส่วนท่ีเหลืออยูใ่นจงัหวดัต่าง ๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ ( ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2551: ออนไลน)์ 
     ดงันั้นบริษทัหรือเจา้ของกิจการควรมีการปรับเปล่ียนระบบการท างาน  และใหค้วามส าคญัในดา้นการบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค  เพ่ือส่งผลใหธุ้รกรรมท่ีท าผ่านอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ  มีความน่าเช่ือถือ  และมีความ
ปลอดภยัทางดา้นของระบบขอ้มลูต่างๆ  เพ่ือส่งผลใหเ้ป็นท่ียอมรับของลกูคา้ 
     ผูวิ้จัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจการค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงได้ท าการศึกษาถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือดอกไมส้ดผ่านระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ซ่ึงถือเป็นการท า
ธุรกรรมระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจกบัผูบ้ริโภค (Business  to  Consumer : B2C)  โดยเน้นศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือดอกไมส้ดผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ริโภค   
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
1.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความส าคญัของกระบวนการตดัสินใจสั่งซ้ือดอกไม ้ ผ่าน

ระบบพาณิชอิเลก็ทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัระดบัความส าคญั

กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัง่ซ้ือดอกไม ้ ผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของผูบ้ริโภค  
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3.เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรุงเทพมหานครเพ่ือก าหนดแนวทางในการพฒันากลยุทธ์  

 

                    ตัวแปรต้น                                                                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ือดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ของผูบ้ริโภค  
2.  เพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการสั่งซ้ือดอกไม ้ ผ่านระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของผูบ้ริโภค  
3.  ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

กระบวนการตัดสินใจเลอืกใช้บริการส่ังซ้ือ

ดอกไม้  ผ่านระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

- การรับรู้ถึงปัญหา 

- การคน้หาขอ้มลู 

- การประเมินทางเลือก 

- การตดัสินใจซ้ือ 

- ประเมินหลงัการซ้ือ 

ระดับความพงึพอใจต่อส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ (7’P)  

- Product  ดา้นผลิตภณัฑ ์

- Price  ดา้นราคา 

- Place  ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 

- Promotion  ดา้นส่งเสริม

การตลาด 

- People  ดา้นบุคคล 

- Physical  ดา้นกายภาพ 

- Process  ดา้นกระบวนการ 

 

 

ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- สถานภาพสมรส 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

-  
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4.ผูป้ระกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
     ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  (E-Commerce  System) หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมธุรกิจทุกรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการซ้ือขายสินคา้และบริการผา่นคอมพิวเตอร์  และระบบส่ือสารโทรคมนาคม  หรือส่ือ อิเลก็ทรอนิกส์  ใน
ปัจจุบนัความกา้วหนา้ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายติดต่อส่ือสารกนัไดท้ัว่โลกในเวลา
เดียวกนั  ไดก่้อใหเ้กิดช่องทางการคา้และตลาดแห่งใหม่ของโลกข้ึนไดอ้ยา่งไม่คาดฝัน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ท่ีมีความเช่ียวชาญฉลาดและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมีผลท าใหก้ารซ้ือขาย
สินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ตมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนทุกปี  ทั้งการซ้ือขายบริการและข่าวสารขอ้มลู  รวมไปถึงการซ้ือ
ขายสินคา้ทัว่ไปและน่ีกเ็ป็นท่ีมาของการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต  (ทวีศกัด์ิ  กาญจนสวรรณ2552  :  45) 
     แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer  Behavior)  หมายถึง  การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก  โดย
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค  มีประโยชนต่์อผูบ้ริหารการตลาดคือ  ช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคไดถ้กูตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก
ยิ่งข้ึน ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถท าไดดี้ข้ึน เพ่ือประโยชนใ์นการแบ่งส่วนตลาด  เพ่ือ
การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  ใหต้รงกบัชนิดของสินคา้ท่ีตอ้งการ  และช่วยในการปรับปรุงกลยทุธ์
การตลาดของธุรกิจต่างๆเพ่ือความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั (พิบูล ทีปะปาล 2543 : 111) 
     แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ (Satisfaction  Theory) “ความพึงพอใจของลกูคา้”  (Customer  Satisfaction)  
เป็นระดบัความรู้สึกของลกูคา้ท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหวา่งประโยชนจ์ากคุณสมบติัผลิตภณัฑห์รือการท างาน
ของผลิตภณัฑก์บัความคาดหวงัของลูกคา้  ระดบัความพอใจของลูกคา้จะเกิดจากความแตกต่างระหวา่งผลประโยชน์ 
จากผลิตภณัฑแ์ละความคาดหวงัของบุคคล  ส่วนความคาดหวงัของบุคคล  ส่วนความคาดหวงัของบุคคลเกิดจาก
ประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ  ส่วนผลประโยชนจ์ากคุณสมบติัผลิตภณัฑห์รือการท างานของผลิตภณัฑ์
เกิดจากนกัการตลาดและฝ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งพยายามสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างมูลค่าเพ่ิม
ส าหรับลกูคา้  (Customer  Added  Value)  โดยมลูค่าเพ่ิมเกิดจากความแตกต่างทางการแขง็ขนั  (Competitive  
Differentiation)  มลูค่าท่ีมอบใหล้กูคา้จะตอ้งมากกวา่ตน้ทุนของลูกคา้ (Total  Cost)  อธิบาย  ดงัภาพท่ี  1  และ  2  
Kotler  1997 : 39  อา้งใน(ศศิวรรณ  เสรีรัตน ์ และคณะ,2541  :  45) 
     แนวคิดเก่ียวกบังานบริการ  (Service)  1.ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ (Intangibiliy) การบริการเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
ลกูคา้ไม่อาจชิม เห็นรู้สึก ไดย้ิน หรือชมการบริการไดก่้อนซ้ือไม่ตอ้งค านึงถึงการแจกจ่อยตวัสินคา้ ไม่ตอ้งควบคุม
สินคา้คงคลงั ไม่เคยเจอปัญหาการสูญเสียดา้นสินคา้คงคลงั ดงันั้น ปัญหาของการใหบ้ริการกอ็ยูท่ี่กิจกรรมส่งเสริม
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การตลาด เช่น ส่ือโฆษณา พนกังานใหบ้ริการ ณ จุดสมัผสับริการ จะตอ้งพยายามช้ีใหเ้ห็นประโยชนท่ี์ไดรั้บจาก
การบริการมากกวา่ตวัการบริการรวมถึงการบอกต่อในคุณภาพของงานบริการท่ีผูใ้ชแ้ลว้เกิดความพึงพอใจจน
สามารถบอกต่อไปยงับุคคลใกลชิ้ด 2.ไม่สามารถแบ่งแยกการใหบ้ริการ (Inseparatibiliry) การใหบ้ริการคือการบริก
โภคในขณะเดียวกนั แยกไม่ไดเ้กิดขอ้จ ากดัดา้นเวลา โดยกลยทุธ์การใหบ้ริการคือการก าหนดมาตรฐานดา้นเวลา
การใหบ้ริการใหร้วดเร็ว เช่น การใหบ้ริการของบริษทั ผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยการจดัล าดบัก่อน- 
หลงัของการมารับบริการ ระบบคิว การขยายส านกังานเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ การขยายเครือข่ายเป็นตน้ 
3.ไม่แน่นอน (Variability) ลกัษณะของการบริการไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัวา่ผูข้ายบริการเป็นใคร จะใหบ้ริการเม่ือไร 
ท่ีไหน อยา่งไร ท าใหเ้กิดการพยาการณ์คุณภาพของการบริการก่อนซ้ือเพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว การบริหารกิจการตอ้ง
มุ่งสนใจท่ีขั้นการวางแผนผลิตภณัฑ ์ (Product Planning) ของโปรแกรมทางการตลาด นัน่คือกิจการจะตอ้งสร้าง
ความเช่ือมัน่ และช่ือเสียงใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ใหไ้ดว้า่ สามรถบริการไดดี้ ตามท่ีโฆษณาไว ้
4.ไม่สามารถเกบ็ไวไ้ด ้ (Perishability) บริการไม่สามารถผลิตเกบ็ไวไ้ดเ้หมือนสินคา้อ่ืน ถา้ความตอ้งการมี
สม ่าเสมอ การใหบ้ริการกจ็ะไม่มีปัญหา แต่ถา้ลกัษณะความตอ้งการไม่แน่นอนจะท าใหเ้กิดปัญหา คือ บริการไม่
ทนัหรือไม่มีลกูคา้ จึงท าใหผู้บ้ริหารกิจการการบริการ ตอ้งการพยายามเอาชนะในการวางแผน การตั้งราคาม และ
การส่งเสริมการบริการ เขาอาจพยายามหาทางใชส่้วนท่ีวา่ง (Idle capacity) ท่ีไม่ตรงตามช่วงการใชน้ั้นใหเ้ป็น
ประโยชนไ์ด ้(ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์2534,)   
     แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนผสมทางตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด
ซ่ึงประกอบดว้ย  (1)  ผลิตภณัฑ ์ (product)  (2)  ราคา  (Price)  (3)  สถานท่ีหรือช่องทางในการจดัจ าหน่าย  (Place)  
และ  (4)  การส่งเสริมทางการตลาด  (Promotion)  ใชง้านไดดี้กบัธุรกิจผลิตเส้ือผา้  ในขณะท่ีธุรกิจบริการตอ้งให้
ความส าคญักบัปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีมีความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่ากนัเพ่ิมเติม  บูมส์  และ  บิทเนอร์  (Booms  and  
Bitner.1981)  แนะน าเพ่ิมอีก  3Ps  เพ่ือใชก้บัการตลาดบริการ  ซ่ึงประกอบดว้ย  (1)  กระบวนการ  (Process)  (2)  
หลกัฐานทางกายภาพ  (Physical  evidence)  และ  (3)  บุคคล  (People)  การใหบ้ริการส่วนใหญ่ปฏิบติัการโดยใช้
บุคคล  ดงันั้นการคดัเลือก  การฝึกอบรม  และการจูงใจพนกังานมีความส าคญัยิ่งสามารถสร้างความแตกต่างและ
ความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้  พนกังานควรมีความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการ  มีการตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของลกูคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที  มีความคิดสร้างสรรค ์ และมีความสามารถในการแกปั้ญหาได ้ (อรจนัทร์  ศิริโชติ2556 
:  133-163) 
     ทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (consumer buying decision process) ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์ 
และคณะ (2541:145) จากแนวความคิดเก่ียวกบั  ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ  (Buying  Decision  Process)  ซ่ึงเป็น
ละดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคกล่าววา่ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ  5  ขั้นตอน  คือ  การรับรู้ถึงความ
ตอ้งการ  การคน้หาขอ้มลู  การประเมินทางเลือก  การตดัสินในซ้ือ  และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริงๆ  และมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือตามมาอีกดว้ย 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ชุติมา เอ้ือประชานนท์ : 2550 ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการจ าหน่ายดอกไมป้ระดิษฐ์ของร้าน
ดอกไมว้รัญญา จงัหวดัเชียงใหม่ จากการประเมินผลการใชง้านกบัผูใ้ช ้ ทั้ง  2  กลุ่ม  ซ่ึงไดแ้ก่  กลุ่มลูกคา้และกลุ่ม
ผูดู้แลระบบ  พบว่าระดบัความพึงพอใจของทั้ง  2  กลุ่มท่ีมีต่อการใชง้านระบบ  ทั้งในดา้นการใช้งานและความ
สวยงามของระบบอยูใ่นระดบัดี   
รัฐ ชมพูพาน : 2550 ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธุรกิจขายดอกไมผ้่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
รู้จกัการใหบ้ริการธุรกิจดอกไมผ้า่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และตอ้งการใชบ้ริการธุรกิจขายดอกไมผ้า่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์    
นภา ดีเฉลา :  2544 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดอกกุหลาบในร้านจ าหน่ายดอกไมข้องผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือดอกกุหลาบกบัปัจจยัต่างๆ พบวา่ค่าใชจ่้ายในการซ้ือดอก
กุหลาบมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา ระดับรายได้ เขตท่ีมีร้านจ าหน่ายดอกไม ้ส่วนความถ่ีในการซ้ือมี
ความสมัพนัธ์กบัอาชีพ เพศและรายได ้
ธเนศ อาศนะ  :  2556  ปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑด์อกไมส้ดจดัช่อ
ของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือความตรงต่อเวลาในการส่งมอบ
สินคา้  ความสดของดอกไม,้  ราคาเหมาะสมคุณภาพ,  พนกังานสามารถใหข้อ้มลูและแนะน าลกูคา้ได ้  
โชติช่วง  นิลประสิทธ์  :  2548 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอา้งอิง  การตลาดเชิงกิจกรรมและการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑโ์อทอ็ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มอา้งอิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์อทอ็ปใน 
ระดับมากโดยกลุ่มอา้งอิงบิคิ  มารดา  มีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  พ่ีน้อง  เพ่ือน  ญาติ  และ
ตน้แบบท่ีน าเสนอในโฆษณา  ตามล าดบั  และมีกระบวนกาตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์อทอ็ปในระดบัมาก 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกค้าเคยสั่งซ้ือบริการร้านจดัดอกไมห้รือซ้ือผ่านระบบ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย อายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปประมาณ 200 คน 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกค้าท่ีเคยสั่งซ้ือบริการร้านจัดดอกไม้หรือซ้ือผ่านระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

ประชากร 
ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้เคยสัง่ซ้ือบริการร้านจดัดอกไมห้รือซ้ือผ่านระบบ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปประมาณ 142,092 คน (ขอ้มูลจาก :  บริษทั มิ
สลิลล่ี ฟลาวเวอร์ จ ากดั ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2558) 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยอา้งอิงจากสูตรการค านวณของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610)  ท่ีระดับ
ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ใน ±5% และภายใต้ระดับความเช่ือมั่น (Confidence Level) ท่ี 95% กลุ่ม
ตวัอย่างมีจ านวนมากกว่า 100,000 คนข้ึนไป จึงตอ้งใช้จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ี 384 ตวัอย่าง แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดั
ทางดา้นเวลาและทรัพยากร ซ่ึงจะท าการลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเหลือ 200 ตวัอยา่ง  
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จากผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณ จะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 384.16 (384)คน แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดั
ทางดา้นเวลาและทรัพยากร ดงันั้น จึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ จ านวน 200 คน โดยผู ้
ศึกษาเลือกใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) จ านวน 200 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ในการวิจยัคร้ังน้ีใชข้อ้มลูจาก 2 แหล่ง  คือ 

1.ขอ้มลูปฐมภูมิ  (Primary  Data)  จะท าการรวบรวมขอ้มลูโดยจะท าการเกบ็ขอ้มลู 
แบบตามสะดวก เช่น หนา้ส านกังานใหญ่ในเขตการปกครองทั้ง 4 เขตการปกครอง  โดยผูศึ้กษาจะเป็นคนยืนแจก
แบบสอบถามดว้ยตนเองจ านวน 200 ชุด มาท าการบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ 
2.ขอ้มลูทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  เป็นขอ้มลูท่ีไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้ 
เอกสาร ต ารา  รายงาน  บทความต่างๆ  ทั้งท่ีเป็นของหน่วยงานราชการและเอกชน  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistics)  ใชใ้นการอธิบายลกัษณะต่างๆของขอ้มลู 
ท่ีเกบ็รวบรวมจากขอ้เทจ็จริง  จากส่ิงท่ีสงัเกตจากแบบสอบถาม  และขอ้มลูเอกสารไดจ้ากแหล่งต่างๆ 
2.สถิติเชิงปริมาณ  (Quantitative  Statistic) ใชค่้า  ความถ่ี  (Frequency)  ค่าร้อยละ   
(Percentage)  ค่าเฉล่ีย  (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  โดยน าเสนอในรูปแบบของ
ตารางและสรุปผล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
     หลงัจากเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้  ผูว้จิยัท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  และในแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบูรณ์มาท าการลงรหัส  และน ามาท าการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูปท่ีเหมาะสม  เพ่ือค านวณค่าเฉล่ีย  
ค่าร้อยละ  รวมถึงค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  หลงัจากนั้ นจะน ามาวิเคราะห์และประมวลผลในเชิงพรรณนา  (Description  
Analysis)  และแสดงผลในรูปแบบตาราง 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     การศึกษาเร่ือง  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกบั
กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ือดอกไม ้ ผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน  200 ชุด โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 4 เขตการปกครอง ไดแ้ก่ เขตบางรัก 
เขตวฒันา เขตสาทร เขตจตุัจกัร ผูวิ้จยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างเท่าๆกนั คือ เขตละ 50 คน ซ่ึงใชแ้บบสอบถามในการ
รวบรวมขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน One way 
Anova และการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีการของเซฟเฟ่ (Sheffe’) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 สามารถ
เสนอผลการศึกษา การสรุปผล การอภิปลายผล และขอเสนอแนะ ตามล าดับ โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี         
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ส่วนที ่1  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา     
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิงจ านวน 123 คน มีอายรุะหวา่ง 26-30  ปี 
จ านวน 67 คน ส่วนมากมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน และ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนโดยมีจ านวนเท่ากนัคือ 62 คน 
และพบวา่มีสถานภาพโสด จ านวน 165 คน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,000 บาท จ านวน 99 คน  
     ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑพ์บวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความพึงพอใจเร่ืองความหลากหลายของรูปแบบ/สีสนัของ
สินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  ( x ̅= 4.13) ดา้นราคาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความพึงพอใจเร่ืองมีความหลากหลายของราคา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  ( x ̅= 3.97) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความพึงพอใจเร่ืองใชบ้ริการไดต้ลอด  
24  ชม. มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  ( x ̅= 4.17) ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความพึงพอใจเร่ืองการโฆษณา
แบบออนไลน์ เช่น Banner ผา่นเวบ็ไซต ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  ( x ̅= 3.81) ดา้นกระบวนการพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความพึง
พอใจเร่ืองมีกระบวนการปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  ( x ̅= 4.13) ดา้นกายภาพพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้
ระดบัความพึงพอใจเร่ืองรู้สึกถึงการผ่อนคลาย สบายตาเม่ือเขา้ชมหน้าร้าน    มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  ( x ̅= 4.80) ดา้นพนักงาน
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความพึงพอใจเร่ืองพนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี  ใชค้  าสุภาพ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  ( x ̅= 4.23) โดย
เรียงล าดบัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามพึงพอใจในเร่ืองของกายภาพมาเป็นอนัดบัแรก รองลงมา
คือเร่ืองของพนกังาน  และใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดในเร่ืองของการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระดบัความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดบริการกบักระบวนการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสัง่ซ้ือดอกไม ้  
สมมติฐานท่ี 1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ืองมีดอกไมใ้ห้เลือกหลายชนิดทั้งน าเขา้และ
ปลูกท่ีไทยมีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสั่งซ้ือดอกไมผ้่านระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์  
สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคามีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสัง่ซ้ือดอกไมผ้า่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  
สมมติฐานท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม
กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัง่ซ้ือดอกไมผ้า่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
สมมติฐานท่ี 4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม
กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัง่ซ้ือดอกไมผ้า่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
สมมติฐานท่ี 5 ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการกระบวนการมีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัง่ซ้ือดอกไมผ้า่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
สมมติฐานท่ี 6 ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกายภาพมีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสัง่ซ้ือดอกไมผ้า่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  
สมมติฐานท่ี 7 ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นพนกังานมีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมกระบวนการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสัง่ซ้ือดอกไมผ้า่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
กล่าวโดยสรุปสมมติฐานทั้ง 7 พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกดา้นมีความสมัพนัธ์ท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรม
เลือกใช้บริการสั่งซ้ือดอกไม ้ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีผลกบักระบวนการตดัสินใจทั้ง 5 ขั้นตอนโดย
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เรียงล าดบัค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปถึงค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามสัมพนัธ์ใน
ดา้นกระบวนการขอ้ย่อยการรับรู้ปัญหา  มีความสัมพนัธ์กบัไปในทิศทางเดียวกนักบัตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์และ
บริการไวเ้ซอร์ไพรส์คนพิเศษในวนัพิเศษ มีค่า r มากท่ีสุด  =.464 รองลงมา คือดา้นราคาขอ้ยอ่ยคือการประเมินหลงั
การซ้ือ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบักลบัมาซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการจากบริษทัมากข้ึนและมีความภกัดี
ยาวนานมีค่า r มากท่ีสุด  =.427 และสุดท้ายคือด้านผลิตภณัฑ์ขอ้ย่อยคือการรับรู้ปัญหา  มีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการเพราะความชอบส่วนบุคคล มีค่า r มากท่ีสุด  =.384 ตามล าดบั 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาความสมัพนัธ์การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งซ้ือดอกไม้  ผ่านระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง ให้ความพอใจในทุกปัจจยัหลกัโดยรวมใน
ระดบัพอใจทุกปัจจยั ดงันั้นเพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปพฒันา และเป็นแนวทางในการปฏิบติั สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วิจยัไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได ้มีรายละเอียดและ
ข้อเสนอแนะดังนี ้ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ควรให้ความส าคญัดา้นความหลากหลายของรูปแบบ/สีสันของสินคา้ ของผลิตภณัฑ์ คุณภาพ
สินคา้ท่ีไดรั้บตรงตามความตอ้งการ ,ความน่าเช่ือถือในในรายละเอียดขอ้มูลสินคา้,มีดอกไมใ้ห้เลือกหลายชนิดทั้ง
น าเขา้และปลกูท่ีไทย ,การรับประกนัคุณภาพสินคา้  
2.ดา้นราคาควรใหค้วามส าคญัดา้น ความหลากหลายของราคา,เป็นร้านท่ีขายราคาถูกกว่าร้านอ่ืน,เปรียบเทียบราคา
ไดง่้ายกวา่ ,การตั้งราคาเหมาะสมกบั,เป็นร้านท่ีมีช่ือเสียง  ราคาแพง  
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายควรใหค้วามส าคญัดา้น ใชบ้ริการไดต้ลอด  24  ชม.,ประหยดัเวลาในการออกไปรับ
สินคา้,เขา้ใชง้านไดง่้าย  (ดาวนโ์หลดเร็ว),ช่ือร้านจดจ าไดง่้าย ,ลดตน้ทุน/ลดค่าใชจ่้าย  
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด  ควรให้ความส าคัญด้าน การโฆษณาแบบออนไลน์ เช่น Banner ผ่านเว็บไซต์ ,
ประชาสัมพนัธ์แบบออนไลน์ เช่น การน าเสนอเน้ือหาผ่านเวบ็ไซตพ์นัทิป  หรือ แอพฯ ไลน์,การส่งเสริมการขาย
แบบออนไลน์ (เล่นเกมส์,ชิงโชคใชด้วง),การใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง เป็นพรีเซ็นเตอร์,การตลาดทางตรง (การส่งE-
mailแนะน าสินคา้) 
5.ดา้นกระบวนการควรใหค้วามส าคญัดา้น มีกระบวนการปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้,มีกระบวนการช าระเงิน
ท่ีทันสมัย  ถูกต้อง  น่าเช่ือถือ ,มีฐานข้อมูลเดิมของลูกค้าทุกคร้ังท่ีซ้ือ,มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ  เช่น  
ตอ้งการเล่ือนวนัหรือเวลาส่งกส็ามารถท าใหไ้ด,้มีกระบวนการขั้นตอนการจดัเตรียมถึงจดัส่งผูรั้บชดัเจน  
6.ดา้นกายภาพ ควรให้ความส าคญัดา้นรู้สึกถึงการผ่อนคลาย สบายตาเม่ือเขา้ชมหนา้ร้าน  ,พนกังานให้ความเป็น
กนัเองกบัผูรั้บบริการ ,มีการตกแต่งโฮมเพจ ใหดู้สวยงามสะดุดตา 
,แบรนด/์ภาพลกัษณ์สินคา้ เป็นท่ีน่าเช่ือถือในวงสงัคม ,ดอกไมบ้างสายพนัธ์ุสัง่ไดท่ี้ร้านน้ีท่ีเดียว  
7.ดา้นพนกังาน ควรให้ความส าคญัดา้นรู้สึกถึงการผ่อนคลาย พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี  ใชค้  าสุภาพ,พนกังานมี
ความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ ในระหว่างการสนทนา ทางออนไลน์,พนกังานสามารถแกปั้ญหา
เฉพาะหน้า  และควบคุมอารมณ์ไดดี้ ,พนักงานมีความซ่ือตรง  ไม่เอาเปรียบผูใ้ช้บริการ,นักงานมีความรู้ความ
ช านาญสามารถแนะน าการเลือกใชสิ้นคา้ผา่นกระทู ้โต-้ตอบ ไดดี้ 
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การจ าแนกความแตกต่างระดบัการมีอทิธิพลของส่ือ Billboard ที่มีต่อพฤตกิรรมการ
เปิดรับระหว่างกลุ่มผู้โดยสารรถสาธารณะและกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล                 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Discriminant Analysis’s of impact level from Billboard media to media 

exposure between passenger of public transport and private car 
สุเมธ มาตรทอง1 และอนุฉัตร ช ่าชอง2 

                                                                                            Sumate Martthong and  Anuchat Chamchong 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัการมีอิทธิพลของส่ือ Billboard ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเปิดรับ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความแตกต่างของระดบัการมีอิทธิพลของส่ือ Billboard ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเปิดรับระหว่างกลุ่มผูโ้ดยสารรถสาธารณะและกลุ่มผูใ้ชร้ถยนต์ส่วนบุคคล โดยใชต้วัอย่างจ านวน 
210 ชุด ในการศึกษา ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรเพศหญิงและชายท่ีเดินทางโดยใช้รถ
โดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ลกัษณะส่วน
บุคคล และพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการมี
อิทธิพลของส่ือ Billboard ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในเกณฑท่ี์ดี  
ความแตกต่างของระดบัการมีอิทธิพลของส่ือ Billboard ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ือระหว่างกลุ่มผูโ้ดยสารรถ
สาธารณะและผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคล มีความแตกต่าง  
 

ค าส าคัญ: การจ าแนกความแตกต่าง, พฤติกรรมการเปิดรับ, ส่ือ Billboard 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the impact level of billboard media to media exposure of consumer in 
Bangkok, and the discriminant of impact from Billboard media to media exposure between passenger of public 
transport and private car.  The sample size was 210 people who travel by public transport and private car in 
Bangkok.   The questionnaire was used for collecting data of personnel characteristics and behavior of media 
exposure.  The result showed that the impact level of billboard to consumer’s behavior in media exposure was at 
good level.  The impact level from Billboard media to media exposure between passengers of public transport 
was different to the passengers of private car. 
Keywords: Sample groups, Exposure behavior, Billboard media 
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1. บทน า 
 
 ในปี 2556 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไดเ้ผย
ประมูลฯ ดิจิตอลทีวีประสบความส าเร็จทั้ง 4 หมวดหมู่ ไดผู้มี้สิทธิเป็นผูช้นะการประมูล 24 ราย ปัจจุบนัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคถูกเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีการส่ือสาร ดงันั้นการขยายตวัของดิจิทลัมีเดียออนไลน์ และ สมาร์ท
โฟน ท่ีเขา้มามีบทบาทต่อชีวิตและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

ศูนยวิ์จยักสิกรไทย คาดการณ์ว่า ในปี 2556 ธุรกิจโฆษณาจะมีมูลค่าตลาด 129,880 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 10 
จากปี 2555 ซ่ึงมีมูลค่าตลาด 117,760 ลา้นบาท โดยโทรทศัน์ยงัคงเป็นส่ือหลกัท่ีมีมูลค่าโฆษณาสูงท่ีสุด คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 57 ของมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมท่ีจะผลกัดนัใหต้ลาดธุรกิจโฆษณาเติบโตในปี 2556 เป็นกลุ่มธุรกิจ 
3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ สินคา้อุปโภคและบริโภค ยานยนต ์และส่ือสาร 

        รายงานจากสมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย) ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรม
โฆษณาดิจิทลัในทุกประเภท มีการคาดการณ์งบประมาณโฆษณาผ่านส่ือดิจิทลัในปี 2556 ท่ี 3,733 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 เท่ากบั 34.12% ทั้งน้ีสดัส่วนของเงินโฆษณา คาดวา่จะเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 3% ภายในปี 2556  

ในส่วนของบริษทั มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) มองว่าในยุคของดิจิตอลและ Online มีบทบาทส าคญัมากข้ึน
ในการส่ือสารงานดา้นโฆษณาไปยงัลูกคา้ เพราะลกูคา้ตอ้งการตอบสนองแบบรวดเร็ว และไปสู่กลุ่มเป้าหมายอยา่ง
กวา้งขวาง แต่ยงัตอ้งการให้กลุ่มเป้าหมายจดจ า ตวัสินคา้อยู่เสมอๆ ดงันั้น จึงมีความจ า เป็นท่ีจะตอ้งน า เอาส่ือ
โฆษณาท่ีเป็น Billboard ร่วมกบัส่ือดิจิตอล และ Online ประกอบกนัในช้ินงานโฆษณา เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้
จดจ าตวัสินคา้ไดม้ากท่ีสุด จนเกิดการซ้ือสินคา้ MACO เลง็เห็นแนวโนม้ทางดา้นดิจิตอลและ Online จึงไดมี้การน า 
เทคโนโลยี QR Code (Quick Response), AR Code (Augmented Reality) มาใชก้บังานโฆษณา ท่ีเป็นส่ือ Billboard 
และงาน Made to Order ตั้ งแต่ ปี  2554 เพ่ือให้ เกิดการส่ือสารระหว่างกัน (Interactive) ในช้ินงานโฆษณา 
นอกจากนั้น MACO ตั้ งทีมงานเพ่ือศึกษา และบริหารจัดการงานโฆษณาทางด้านดิจิตอลและ Online เพ่ือให้
ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้าในทุกยุค ทุกสมัยอีกด้วย ส าหรับในปี 2558 MACO มีแผนงานท่ีจะเปล่ียนส่ือ 
Billboard ในบางจุดมาเป็นดิจิตอล ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับ ว่าส่ือชนิดน้ีมี
ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงไร หากมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงไอเดียแปลกใหม่ มาใชต้กแต่ง Billboard เพ่ือ
ท าใหเ้กิดความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎกีารเปิดรับส่ือ 

       แคลปเปอร์ (Klapper J.T. 1960 : 19 - 25) ได้อธิบายว่ากระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสาร
เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสาร ในการรับรู้ขอ้มลูของมนุษย ์ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน  
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      1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง ความสามารถของข่าวสารท่ีจะกระตุน้ใหผู้รั้บข่าวสารเกิดการ
รับรู้ เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการส่ือสารของมนุษย ์ซ่ึงจะแปรไปตามทกัษะความช านาญในการรับรู้และท า
ความเขา้ใจข่าวสารของบุคคลนั้น กล่าวคือ การเปิดรับข่าวสารต่างๆ ของบุคคลมีกระบวนการเลือกสรร (Selective 
Process) ท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประสบการณ์ ความเช่ือ ทศันคติ หรือประสบการณ์ของแต่
ละบุคคล   

      2. การเลือกใหค้วามสนใจ (Selective Attention) หมายถึง ความสามารถของข่าวสารท่ีจะท าใหผู้รั้บข่าวสารเกิด
ความสนใจในข่าวสารนั้นกล่าวคือแมว้า่ผูบ้ริโภคจะรับฟังวิทยุ หรือชมโทรทศัน์ในเวลาท่ีมีโฆษณาสินคา้ของเรา ก็
ไม่ไดแ้ปลว่าเขาจะสนใจโฆษณานั้นเสมอไป เขาอาจไดย้ินหรือดูผ่าน ๆ ก็ได ้ผูรั้บสารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกสนใจ
ข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงโดยมักแสวงหาข่าวสาร เพ่ือสนับสนุนทัศนคติท่ีมีอยู่และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัความรู้และทศันคติท่ีมีอยูแ่ลว้ เพ่ือไม่ใหเ้กิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุล (Cognitive Dissonance) ดงันั้น 
ผูรั้บสารจึงเลือกสนใจเฉพาะข่าวท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดของตน นอกจากนั้นปัจจยัทางดา้นสังคมและจิตใจรวมถึง
ลกัษณะบุคคล กถื็อเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการเลือกเปิดรับข่าวสาร อีกดว้ย   

      3. การเลือกท่ีจะตีความ (Selective Interpretation) หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูรั้บสารเลือกท่ีจะตีความหมาย หรือเกิด
ความเขา้ใจในข่าวสารท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัโครงสร้างทศันคติและความเช่ือถือในปัจจุบนัของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูรั้บ
สารแต่ละคนอาจตีความหมายของข่าวสารช้ินเดียวกนัไม่เหมือนกนั   

     4. การเลือกท่ีจะจดจ า(Selective Retention) คือขั้นตอนท่ีผูรั้บข่าวสารเลือกเกบ็ขอ้มลูข่าวสารท่ีไดรั้บมานั้นไวใ้น
ความทรงจ าและสามารถจดจ าได ้ซ่ึงก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ี แนวโนม้ในการเลือกจดจ า
ข่าวสารของผูรั้บสารนั้น มกัจะเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ และทศันคติของ
ตนเอง และจะลืมในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจหรือเร่ืองท่ีขดัแยง้กบัความคิดเห็นของตนไดง่้ายโดยเทคนิคแลว้ การ
เปิดรับส่ือ (Media Exposure) หมายถึง การมอง (หรือฟัง) ไปท่ีส่ือ ในทางปฎิบัติการเปิดรับเป็นวิธีการวัด
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะสามารถบอกไดว้่า พวกเขามัน่ใจว่าเห็นพาหนะของส่ือ หรืออ่านพาหนะภายในเวลาท่ีก าหนด 
เช่น ก าหนด 1 วนั ส าหรับหนงัส่ือพิมพ ์และเวลา 30 วนัส าหรับส่ือนิตยสารรายเดือน การรับชมเคร่ืองรับโทรทศัน์
หรือฟังวิทยขุณะท่ีรายการก าลงัออกอากาศ 

         4.1 เลือกเปิดรับส่ือท่ีมีอยู่ (Availability) หมายถึง ผูรั้บสารจะรับส่ือโดยไม่ตอ้งมีความพยายามมากในการ
เปิดรับส่ือนั้น ๆ เพราะเป็นส่ือท่ีสามารถจดัหามาไดง่้าย 

         4.2 เลือกรับส่ือท่ีสะดวกและนิยม (Convenience and Preferences) ผูรั้บสารจะเปิดรับส่ือท่ีมีความสะดวก
ต่อตนเองเป็นหลกั เช่น ผูรั้บสารบางคนจะตอ้งใชเ้วลาเดินทางอยูบ่นรถยนตด์งันั้นส่ือท่ีสะดวกในการเปิดรับคือการ
เปิดฟังวิทยใุนรถยนตเ์ป็นตน้ 

         4.3 เลือกรับส่ือตามความเคยชิน (Accustomed) ผูรั้บสารบางคนจะติดอยู่กบัการเปิดรับส่ือเดิมๆ ท่ีเคยชิน 
ท่ีตนเองเคยเปิดรับอยู่เป็นประจ า ซ่ึงมกัจะพบในคนอายุมาก ถา้เคยเปิดรับส่ือใด ก็มกัจะเปิดรับส่ือนั้นเช่นเดิม ไม่
เปิดรับส่ือใหม่ 
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         4.4 เลือกเปิดรับส่ือตามลกัษณะเฉพาะของส่ือ (Characteristic of Media) หมายถึงคุณลกัษณะของส่ือแต่ละ
ส่ือมีผลต่อการเลือกเปิดรับส่ือของผูรั้บสาร เช่น หากผูรั้บสารตอ้งการทราบขอ้มูลข่าวสารเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดอย่าง
ละเอียด ก็จะเลือกอ่านส่ือหนงัส่ือพิมพเ์พราะหนงัส่ือพิมพมี์ลกัษณะเด่นคือ สามารถบรรจุข่าวสารหรือขอ้มูลได้
อยา่งละเอียด เม่ือเทียบกบัส่ือวิทยเุป็นตน้ 

         4.5 เลือกเปิดรับส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัตนเอง (Consistency) ผูรั้บสารจะเปิดรับส่ือท่ีมีความสอดคลอ้งกับ
ความรู้ ค่านิยม ความเช่ือ และทศันคติของตนเอง 

ขวญัเรือน กิติวฒัน ์(2531: 23-26) มีความเห็นวา่ ปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคลมีการ เปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนัคือ 

1. ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล มีแนวคิดว่าคนเราแต่ละคนมีความ แตกต่างเฉพาะตวับุคคล
อยา่งมากในดา้นโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากลกัษณะการอบรมเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนั 
การด ารงชีวิตในสภาพ แวดลอ้มท่ีแตกต่างไม่เหมือนกนั ซ่ึงส่งผลกระทบถึงระดบั สติปัญญา ความคิด ทศันคติ 
ตลอดจนกระบวนการของการรับรู้ การจูงใจ 

2. ปัจจยัดา้นสภาพความสัมพนัธ์ทางสังคม เน่ืองจากคนเรามกัจะยึดติดกบักลุ่มสังคมท่ีตนสังกดัอยู่เป็นกลุ่ม
อา้งอิง (Reference Group) ในการตดัสินใจท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมใด ๆ ก็ตาม นัน่คือ มกัจะคลอ้ยตามกลุ่มใน
แง่ความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 

3. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนอกระบบการส่ือสาร เช่ือว่าลกัษณะต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได ้ท าให้เกิดความคลา้ยคลึงของการเปิดรับเน้ือหาของการส่ือสาร รวมถึงการตอบสนองต่อเน้ือหาดงักล่าวไม่
แตกต่างกนัดว้ย 

แม็คคอมบ์ และ เบคเกอร์ (McCombs and Becker, 1979: 51-52) ไดใ้ห้แนวคิดว่า โดยทัว่ไปบุคคลแต่ละคนมี
การเปิดรับข่าวสาร หรือการเปิดรับส่ือ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ 4 ประการคือ 

1. เพ่ือให้เรียนรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความเคล่ือนไหวและสังเกตเหตุการณ์
ต่าง ๆ รอบตวัจากการเปิดรับข่าวสาร ท าใหค้นเป็นท่ีทนัเหตุการณ์ ทนัสมยั 

2. เพ่ือการตดัสินใจ (Decision) การเปิดรับข่าวสารท าใหบุ้คคลสามารถก าหนดความเห็นของตนต่อสภาวะ หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตวั เพ่ือการตดัสินใจโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งชีวิตประจ าวนั 

3. เพ่ือพดูคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถน าขอ้มลูข่าวสารท่ีไดรั้บไปใชใ้นการพดูคุยกบัผูอ่ื้นได ้

4. เพ่ือการมีส่วนร่วม (Participation) เพ่ือรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไปต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม
รอบ ๆ ตวั 
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2.2 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

      พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การ
ประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman and Kanuk, 
1994)   ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้่าเป็น
พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภณัฑ ์บริการ และ
แนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และก าลงัเพ่ือบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ือ
อะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน   แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล ์(Engel Kollat and 
Blackwell, 1968) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึง
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมี
มาอยู่ก่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท าดงักล่าว การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคตอ้งมีการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึง
ลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดั
กลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม   พฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์,2546) อา้งถึง (Schiffman and Kanuk, 2000) เพ่ือใหอ้งคก์รธุรกิจมีความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และ
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑบ์ริการให้สอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 
ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนัย่อมมี ทศันคติ ความตอ้งการ การด ารงชีวิต วฒันธรรม สังคมท่ีแตกต่างกนั
องคก์รธุรกิจจึงตอ้งท าความเขา้ใจความแตกต่างของลกูคา้แต่ละกลุ่ม และตอ้งสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ี
แตกต่างกนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม จึงใชค้  าถามเพ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดแ้ก่ 6Ws และ 1H ซ่ึง
ประกอบด้วย  Who, What, Why, Who, When, Where และ  How เพ่ื อค้นหาค าตอบ  7 ประการ  หรือ 7 Os 
ประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations  

2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 พิริยะวรรณ  แสงจง (2556) ผลสรุปการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณาLEDกลางแจง้ของกลุ่มอายุ

ต ่ากวา่ 25 ปีกบักลุ่มอายสูุงกวา่25 ปีมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกนัโดยกลุ่มอายตุ ่ากวา่ 25 ปีใหค้วามสนใจ

ในเร่ืองความยาวของภาพยนตร์โฆษณา รายการส่งเสริมการตลาดในโฆษณาเป็นหลกั  ส่วนอายุสูงกว่า 25 ปีให้

ความสนใจในเร่ืองพรีเซ็นเตอร์ในโฆษณายี่หอ้หรือแบรนดข์องสินคา้ในโฆษณา 

      รุ่งธรรม อนุวรรณะวิภาค (2550) ไดท้ าการศึกษาการเปิดรับส่ือโฆษณาภายในรถไฟฟ้าและภายในบริเวณสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ผลการศึกษาพบว่าในดา้นความสนใจในการเปิดรับส่ือ พบว่า
ลกัษณะการเปิดรับส่ือทางรถไฟฟ้าบีทีเอสของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกัจะพบเห็นทุกคร้ังแต่ไม่เคยอ่านเน้ือหา 
ส่วนใหญ่จะดูรูปภาพ และอ่านยี่ห้อสินคา้ ทั้งน้ีเพราะว่าส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นส่ือเคล่ือนท่ีประเภท
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หน่ึงท่ีมีเน้ือท่ีจ ากดั โดยไม่สามารถเขียนขอ้ความมากๆ และซับซ้อนเกินไปได ้แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตวัอย่างมี
ความสนใจต่อส่ือ เพราะเป็นส่ือท่ีมีความสร้างสรรคแ์ละโดดเด่น 

 สุทธิลกัษณ์  วงศ์วรเศรษฐ์ (2543) เพ่ือทราบรูปแบบการเปิดรับส่ือและความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทาง
ประชากรกบัรูปแบบการเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภคชายในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปวา่ส่ือท่ีผูบ้ริโภคชายใน
กรุงเทพมหานครเปิดรับมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัคือ โทรทศัน์ประเภทรับชมฟรีหนงัสือพิมพ ์วิทยุ โรงภาพยนตร์ 
โทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก และนิตยสารผูบ้ริโภคชายในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ชมโทรทศัน์และฟัง
วิทยุทุกวนั วนัละ  1 – 2 ชัว่โมง อ่านหนงัสือพิมพทุ์กวนั วนัละนอ้ยกว่า 1 ชัว่โมง อ่านนิตยสารสัปดาห์ละ 1 - 2 วนั 
วนัละไม่เกิน 2 ชัว่โมงและไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ 1 – 2  คร้ังต่อเดือนกลุ่มท่ีมีอายุน้อยมีการศึกษาต ่ามี
รายไดต้ ่ามกัจะเปิดรับส่ือประเภทท่ีเนน้ความบนัเทิงมากกวา่ ในขณะท่ีกลุ่มซ่ึงมีอายมุาก มีการศึกษาสูง และรายได้
สูงมกัจะเปิดรับส่ือประเภทท่ีเนน้ให้สาระความรู้ กลุ่มท่ีมีอายุนอ้ย เป็นนกัเรียนนกัศึกษา และเป็นโสด เปิดรับส่ือ
โทรทศันแ์ละโรงภาพยนตร์ในปริมาณมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 

3. วธิีการศึกษา 

3.1 กลุ่มตัวอย่าง 

      การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดประชากรท่ีจะท าการศึกษา คือ ผูโ้ดยสารรถสาธารณะ และผูใ้ชร้ถยนตส่์วน
บุคคล อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จดัท าวิจยัชิงพรรณนา โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดเ้ป็นขนาดท่ีจ าเป็นในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร มีความคลาดเคล่ือน ใน
ระดับ 0.05 ภายใต้ระดับความเช่ือมั่น 0.95 เก็บแบบสอบถามจ านวน 210 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครโดยเลือกเก็บตวัอย่างจากพ้ืนท่ีหน้าห้างสรรพสินคา้และลานจอดรถ จ านวน 4 เขตพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ 
ปทุมวนั ราชเทวี วฒันา จตุจกัร  

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติในคร้ังน้ีใช้ สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของสองประชากร 
(Chi-Square Test) และการวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้มลู 

4. ผลการศึกษา 

1. ขอ้มูลเชิงลกัษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มผูโ้ดยสารรถสาธารณะ และกลุ่มผูใ้ชร้ถยนต์ส่วนบุคคลส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 120 คน เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 เดินทางโดย

รถยนตส่์วนบุคคล จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 มีช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 80 คน เดินทางโดยรถโดยสาร
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สาธารณะ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 เดินทางโดยรถยนตส่์วนบุคคล จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ57.5 มี

อาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 108 คน เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ42.6เดินทาง

โดยรถยนตส่์วนบุคคล จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 มีรายได ้10,001 – 20,000 บาท จ านวน 94 คน เดินทาง

โดยรถโดยสารสาธารณะ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 เดินทางโดยรถยนตส่์วนบุคคล จ านวน 30 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31.9 การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 134 คน เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ จ านวน 55 คน คิด

เป็นร้อยละ 41.0 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 มีสถานภาพโสด จ านวน 132 

คน เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 เดินทางโดยรถยนตส่์วนบุคคล จ านวน 50 

คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 

2. ผลการศึกษาระดับการมีอิทธิพลของส่ือ Billboard ท่ี มีต่อพฤติกรรมการเปิดรับของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัการมีอิทธิพลมีค่าเฉล่ียโดยรวม 4.40 เม่ือวิเคราะห์ขอ้มลูแสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือ Billboard 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภค 

3. ผลการศึกษาความแตกต่างของระดบัการมีอิทธิพลของส่ือ Billboard ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเปิดรับระหว่าง

กลุ่มผูโ้ดยสารรถสาธารณะและกลุ่มผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคล พบวา่ ท าเลท่ีตั้งของ Billboard ใกลร้้านสะดวกซ้ือ เช่น 

7-eleven ฯลฯ, Billboard ขนาดใหญ่, เพ่ือนหรือคนรอบขา้ง และในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ มีอิทธิพลต่อการเปิดรับส่ือ 

Billboard  ท่ีมีต่อกลุ่มผูโ้ดยสารรถสาธารณะ มีค่าเฉล่ียรวมของกลุ่ม สูงกว่าค่าเฉล่ียรวม   ในขณะท่ี ท าเลท่ีตั้งของ

ส่ือ Billboard ย่านรถติด และยี่ห้อหรือแบนด์บน Billboard มีอิทธิพลต่อการเปิดรับส่ือ Billboard ท่ีมีต่อกลุ่มผูใ้ช้

รถยนต์ส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ียของกลุ่ม สูงกว่าค่าเฉล่ียรวม เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นว่าระดบัการมีอิทธิพล

ของส่ือ Billboard ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเปิดรับระหว่างกลุ่มผูโ้ดยสารรถสาธารณะและกลุ่มผูใ้ชร้ถยนต์ส่วนบุคคล 

มีความแตกต่างกนั  

5. อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 อภิปราย 
 
1. ระดบัการมีอิทธิพลของส่ือ Billboard ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นเกณฑ ์ท่ีสูงแสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือ Billboard มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภค 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเปิดรับส่ือของ แคลปเปอร์ (Klapper) การเปิดรับส่ือ (Media Exposure) หมายถึง การมอง 
(หรือฟัง) ไปท่ีส่ือ ในทางปฎิบติัการเปิดรับเป็นวิธีการวดักลุ่มเป้าหมายท่ีจะสามารถบอกไดว้า่พวกเขามัน่ใจว่าเห็น
พาหนะของส่ือหรืออ่านพาหนะภายในเวลาท่ีก าหนด  

2. ความแตกต่างของระดบัการมีอิทธิพลของส่ือ Billboard ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ือระหว่างกลุ่ม
ผูโ้ดยสารรถสาธารณะและผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคล มีความแตกต่างกนั  
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2.1 ท าเลท่ีตั้งของ Billboard ใกลร้้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-eleven ฯลฯ มีอิทธิพลต่อการเปิดรับส่ือของกลุ่ม
ผูโ้ดยสารรถสาธารณะอยูใ่นระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่ม ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่มผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคล 

2.2 Billboard ขนาดใหญ่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับส่ือโฆษณา ของกลุ่มผูโ้ดยสารรถสาธารณะอยูใ่นระดบัสูง
กวา่ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่ม ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่มผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคล 

2.3 เพ่ือนหรือคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อการเปิดรับส่ือ Billboard ของกลุ่มผูโ้ดยสารรถสาธารณะอยู่ใน
ระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่ม ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่มผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคล  

2.4 ในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ มีอิทธิพลต่อการเปิดรับส่ือ Billboard ของกลุ่มผูโ้ดยสารรถสาธารณะอยู่ใน
ระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่ม ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่มผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคล 

2.5 ท าเลท่ีตั้งของส่ือ Billboard ย่านรถติดมีอิทธิพลต่อการเปิดรับส่ือโฆษณา ของกลุ่มผูใ้ช้รถยนต์ส่วน
บุคคลอยูใ่นระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่ม ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่มผูโ้ดยสารรถสาธารณะ  

2.6 ยี่หอ้หรือแบนดบ์น Billboard มีอิทธิพลต่อการเปิดรับส่ือ ของกลุ่มผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลอยู่ในระดบัสูง
กวา่ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่ม ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่มผูโ้ดยสารรถสาธารณะ  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (พิริยะวรรณ  แสงจง, 2556) ผลสรุปการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
โฆษณาLEDกลางแจง้ของกลุ่มอายุต ่ากว่า 25 ปีกบักลุ่มอายสูุงกว่า25 ปีมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกนัโดย
กลุ่มอายุต ่ากว่า 25 ปีให้ความสนใจในเร่ืองความยาวของภาพยนตร์โฆษณา รายการส่งเสริมการตลาดในโฆษณา
เป็นหลกั  ส่วนอายสูุงกวา่ 25 ปีใหค้วามสนใจในเร่ืองพรีเซ็นเตอร์ในโฆษณายี่หอ้หรือแบรนดข์องสินคา้ในโฆษณา 
  
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 

 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการจ าแนกความแตกต่างระดับการมีอิทธิพลของส่ือ Billboard ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการเปิดรับระหว่างกลุ่มผูโ้ดยสารรถสาธารณะและกลุ่มผูใ้ชร้ถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีมีเพียง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ดงันั้น เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเจาะลึกและครอบคลุม

ถึงปัจจยัอ่ืนๆ ในการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบับทบาทของส่ือ Billboard กับส่ิงแวดลอ้มและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัส่ือ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยท าการวิจยัในเชิงคุณภาพ เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น

ปัจจยัส าคัญต่อการพฒันารูปแบบของส่ือ Billboard ในอนาคต ซ่ึงสามารถน า มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
เลือกใชส่ื้อ Billboard ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวติกบัความพร้อมที่มต่ีอการ
รับชมโทรทศัน์ระบบดจิติอล ของผู้ชมโทรทศัน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Study of relation between The Audiences’ Lifestyle and Digital Television 
Preparation, Bangkok 

ณรงค์ศักดิ์ เจริญศิริ1 
Narongsak Charernsiri 

  

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต ระดบัความพร้อมท่ีมีต่อการรับชมโทรทศัน์
ระบบดิจิตอล และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัความพร้อมท่ีมีต่อการรับชมโทรทศัน์
ระบบดิจิตอล ของผู ้ชมโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ คน
กรุงเทพมหานครท่ีรับชมโทรทศัน์ จ านวน 200 ตวัอย่าง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูช้มโทรทศัน์มี
ระดบัความพร้อมต่อการรับชมโทรทศัน์ระบบดิจิตอล โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความพร้อมดา้นเศรษฐกิจ 
ความพร้อมดา้นการรับรู้และความเขา้ใจ และความพร้อมดา้นภูมิศาสตร์ ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตกบัความพร้อมท่ีมีต่อการรับชมโทรทศัน์ระบบดิจิตอล พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม มี
ความสมัพนัธ์กบัความพร้อมดา้นการรับรู้และเขา้ใจ รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจและดา้นความคิดเห็น มี
ความสมัพนัธ์กบัความพร้อมในทุกดา้น 
 

ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต, ความพร้อม, ความสัมพันธ์, โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 

Abstract 
The objectives of this research are to study on the lifestyles of people who live in Bangkok city, their preparation 
on a digital television, and also study the relationship between these two features. The sample used in research 
consisted of 200 television audiences. Statistical techniques were Percentage, Mean, Standard Deviation and 
coefficient correlation of Pearson. Result of the study can be concluded as follows: Most of people had digital 
television preparation with high to low level as the prepare of economy, The prepare of perception and 
knowledge and geography. The relation between audiences’ activity and the prepare of perception and knowledge 
is positive including the relation between audiences’ interest and opinion and all factors of digital television. 
 

Keywords: Life style, Preparation, Relationship, Digital television 
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1. บทน า 
 
     ประเทศไทยเขา้สู่การเปล่ียนแปลงระบบการส่งสัญญาณโทรทศัน์จากระบบอนาลอ็กไปเป็นระบบดิจิตอลมีผล
ท าให้รูปแบบการรับชมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปในลักษณะท่ีทันสมัยมากข้ึน เน่ืองจากเป็นหลักเกณฑ์ท่ีถูก
ก าหนดให้มีการเปล่ียนการรับส่งสัญญาณและการแพร่ภาพจากเดิมท่ีเป็นระบบอนาล็อกไปเป็นระบบดิจิตอล
ทั้ งหมด ผู ้รับชมโทรทัศน์จึงจะต้องปรับตัวหรือปรับวิธีการรับชมตามเทคโนโลยีท่ี เปล่ียนไป  ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ี
และก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ยงัมีความไม่ชัดเจนใน
หลายๆ ดา้น ทั้งช่วงเวลาการทดลองออกอากาศและช่วงเวลาท่ีก าหนดใหทุ้กช่องพร้อมออกอากาศ ประชาชนรับชม
ไดเ้ป็นส่วนนอ้ยเพราะยงัขาดอุปกรณ์รับสัญญาณ รวมถึงนโยบายการแจกคูปองส าหรับแลกซ้ือกล่องรับสัญญาณ
ดิจิตอล หรือแลกซ้ือโทรทศัน์ใหม่ ส่วนวิธีรับชมทีวีดิจิตอลนั้นการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบยงัไม่ทัว่ถึง 
ท าใหป้ระชาชนไม่เขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการรับชมเท่าท่ีควร  
     กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกก าหนดให้เป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีน าร่องในการรับชมโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ซ่ึง
ทาง กสทช. ประกาศเร่ิมส่งสัญญาณโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมตน้
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประกอบกบักรุงเทพมหานครนั้น เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีของประเทศไทย มีประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก มีความหลากหลายทางสาขาอาชีพและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีหลากหลาย ทางผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตและความพร้อมต่อการ
รับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของคนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยน้ีสามารถน าไปใช้ใน
กระบวนการบริหารจดัการระบบของโทรทศัน์ดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพ ทั้งทางดา้นการปรับปรุงคุณภาพ และ
ทางดา้นการวางแผนทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการและรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มผูรั้บชมโทรทศันใ์น
ระบบดิจิตอล 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
     1. เพ่ือศึกษาลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูช้มโทรทศันใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
     2. เพ่ื อศึกษาระดับความพร้อมท่ี มี ต่อการรับชมโทรทัศน์ ระบบดิจิตอลของผู ้ชมโทรทัศน์  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
     3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัความพร้อมท่ีมีต่อการรับชมโทรทศันร์ะบบดิจิตอล 
ของผูช้มโทรทศันใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     สามารถน าไปใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขระบบการบริหารจดัการ เพ่ือการพฒันาระบบการส่ือสาร ระบบการส่ง
สัญญาณใหมี้คุณภาพ รวมทั้งการใหบ้ริการท่ีตรงกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูช้มโทรทศัน์ระบบดิจิตอลในแต่
ละพ้ืนท่ี เพ่ือใหผู้ช้มไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 
     รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง รูปแบบของการด ารงชีวิตในโลกมนุษยโ์ดยแสดงออกในรูปแบบของ (1) 
กิจกรรม (Activities) (2) ความสนใจ (Interests) (3) ความคิดเห็น (Opinions) หรือ AIOs (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ, 2546) 
     การแบ่งส่วนตลาดเร่ืองจิตนิสัย จิตวิทยาหรือตามรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นท่ีนิยมมากข้ึน เน่ืองจากช้ีใหเ้ห็นถึง
ลกัษณะของผูบ้ริโภคและอธิบายลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีละเอียดและแม่นย  ากว่า การแบ่งส่วนตลาดในเร่ืองของ
ประชากรศาสตร์ ส่วนลกัษณะทางจิตวิทยา (Psychographics) เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีใช้อธิบายหรือวดัรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต เทคนิคดงักล่าวสามารถวดัในเชิงปริมาณและใชก้บัตวัอยา่งท่ีมีจ านวนมากได ้(Engel et al., 1993 : 370-
373) โดยเทคนิคน้ีจะใชก้ารวดั AIOs (Activities, Interests and Opinions) ประกอบดว้ยกิจกรรม (Activities) ความ
สนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) มาใชใ้นการวดัรูปแบบการด าเนินชีวิต  
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความพร้อม 
 
     ค  าวา่ “พร้อม” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ เป็นค าวเิศษณ์ท่ีมีความหมาย
วา่ ครบครัน ส่วนค าวา่ “ความพร้อม” เป็นค านามซ่ึงมีความหมายวา่ ความครบครัน หรือมีทุกอยา่งครบแลว้ 
     ทฤษฎีความพร้อมของ เฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด (Hersey and Blanchard , อา้งถึงใน นฤมล สุมรรคา, 2554) มี
องค์ประกอบหลกัอยู่สองด้าน คือ ด้านความสามารถ (Ability) ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ส่วนอีกด้าน คือ ความเต็มใจ (Willingness) ประกอบด้วย การให้ค ามัน่สัญญาหรือความผูกพัน 
แรงจูงใจในการท างาน และความมัน่คง   
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้และความเข้าใจ 
 
     การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการท่ีมนุษยเ์ลือกท่ีจะรับรู้ เป็นการ ตีความหมายต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีรับ
สัมผสั เพ่ือรวบรวมเป็นภาพในสมองให้มีความหมายเกิดข้ึน การรับรู้มาคู่กบัการสัมผสั (Sensation) แต่มีความ
แตกต่างกนัตรงท่ี การับรู้ (Perception) เก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นดว้ย เช่น เรารับประทานอาหาร อาหารเขา้ปากเรา
เป็นการสมัผสั จากนั้นตอ้งมาคิดอีกวา่อาหารอร่อยหรือไม่ เรียกว่าเป็นการรับรู้ ประสาทสมัผสัทั้ง 5 ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย หู ตา จมูก ล้ิน และกาย มีหน้าท่ีรับสัมผสัและประสาทท่ี 6 คือ ความคิดเม่ือน าไปผนวกกบัการสัมผสัจะ
กลายเป็นการรับรู้ (เสรี วงศม์ณฑา, 2542) 
     ความรู้ ความเข้าใจ หมายถึง การระบุความรู้เก่ียวกับความจริง ศพัท์และนิยาม ความคิดรวบยอด ขอ้ตกลง 
เทคนิค หลกัการ กฎ ทฤษฎีต่างๆ และความสามารถจ าแนกความรู้ไดเ้ม่ือปรากฏอยูใ่นรูปใหม่ หรือแปลความรู้จาก
สญัลกัษณ์หน่ึงไปสู่อีกสญัลกัษณ์หน่ึง (Klopfer, 1971, อา้งถึงใน นฤมล สุมรรคา, 2554) 
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2.4 แนวคิดเกีย่วกบัโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 
     ความหมายของโทรทศันร์ะบบดิจิตอลและโทรทศันร์ะบบอนาลอ็ก (ศิริวรรณ มนอตัระผดุง, 2556 : 2)  
     โทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital television) คือ การส่งผ่านของเสียงและวิดีโอโดย
สัญญาณดิจิตอลท่ีมีประสิทธิภาพสูงทั้ งความคมชัดของภาพและเสียง โดยใช้สัญญาณ และการประมวลผลใน
ลกัษณะเดียวกบัคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถส่งขอ้มูลไดม้ากกวา่แบบเดิมเม่ือเทียบในหน่ึงช่องสญัญาณ และมีคุณภาพ
ของภาพและเสียงดีกว่าดว้ย แตกต่างจากระบบโทรทศัน์ท่ีเราใชใ้นปัจจุบนัท่ีเรียกว่า ระบบอนาล็อก (Analog) ซ่ึง
เป็นสญัญาณเชิงเสน้ ทั้งในภาคการส่งสญัญาณและภาครับสญัญาณซ่ึงภาพและเสียงคมชดัในระดบัหน่ึง 
     โทรทศัน์ระบบอนาล็อก (Analog Television) คือ โทรทศัน์ท่ีใชอ้ยู่แพร่หลายในปัจจุบนัเป็นระบบโทรทศัน์ท่ี
แพร่สญัญาณโดยการน าเอาสัญญาณภาพมาผสมกบัสญัญาณวิทย ุแพร่ภาพเป็นแบบ AM และผสมสัญญาณเสียงเขา้
กับคล่ืน และแพร่สัญญาณเป็นแบบ FM ซ่ึงใช้ช่องความถ่ีตามมาตรฐานในย่านความถ่ี VHF (Very High 
Frequency) ขนาด 7 เมกะเฮิรตซ์ และมาตรฐานในย่านความถ่ี UHF (Ultra High Frequency) ขนาด 8 เมกะเฮิรตซ์ ท่ี
ตอ้งใช้ช่องความถ่ีกวา้งขนาดน้ี เน่ืองจากว่าขอ้มูลภาพแบบอนาล็อกเป็นขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่มาก ผิดกบัระบบ
ดิจิตอลท่ีเป็นระบบการรับส่งสัญญาณภาพและเสียงท่ีมีขอ้มลูท่ีมีการเขา้รหสัเป็นดิจิตอล ท่ีมีค่า “0” กบั “1” เท่านั้น 
โดยมีกระบวนการต่างๆ ท่ีจะท าการแปลงสัญญาณภาพและเสียงให้เป็นดิจิตอล มีการบีบอดัขอ้มูลท าการเขา้รหัส
ขอ้มลูก่อนท่ีจะส่งผา่นตวักลางไปสู่ผูรั้บปลายทาง 
 
กรอบแนวคิด 
 
     กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยัเร่ือง “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัความพร้อม
ท่ีมีต่อการรับชมโทรทศันร์ะบบดิจิตอล ของผูช้มโทรทศันใ์นเขตกรุงเทพมหานคร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วธิีการศึกษา 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

รูปแบบการด าเนินชีวติของผู้ชมโทรทัศน์ 

1. กิจกรรม (Activities) 

     - งานอดิเรก                    - การเลือกซ้ือสินคา้ 

    - สมาชิกกลุ่มกิจกรรม     - ความบนัเทิง 

2. ความสนใจ (Interests) 

     - การบริโภคขอ้มูลข่าวสาร 

     - ความส าเร็จ 

3. ความคิดเห็น (Opinions) 

     - ตวัเอง                        - สงัคม 

     - เศรษฐกิจ                  - การศึกษา 

     - วฒันธรรม 

 

ความพร้อมที่มต่ีอการรับชมโทรทัศน์ระบบดจิติอล 

1. ความพร้อมดา้นเศรษฐกิจ 

     - รายได ้

     - อาชีพ 

     - การสนบัสนุนของภาครัฐ 

2. ความพร้อมดา้นภูมิศาสตร์ 

     - ท่ีอยูอ่าศยั 

     - ชุมชน 

     - สภาพแวดลอ้ม 

3. ความพร้อมดา้นการรับรู้และเขา้ใจ 

     - ความรู้ ความเขา้ใจ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
     ประชากร คือ ผูรั้บชมโทรทศันท่ี์อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครมีจ านวนประชากร 5,686,252 
คน แบ่งเป็น 2,593,827 ครัวเรือน (ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ธนัวาคม 2556) 
      
     กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูรั้บชมโทรทศัน์ท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่ง (Sampling Method) แบบ
ใช้ความน่าจะเป็น (Probability Techniques) ด าเนินการด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic 
Sampling) และการเลือกตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) เท่าเทียมกันทุกพ้ืนท่ี ใช้ขนาดตวัอย่าง 
(Sample size) โดยก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชแ้นวทางการประมาณการค่าร่วมกบัตารางการสุ่มตวัอยา่งของเครซ่ี 
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) จาก 384 ตวัอย่าง ลดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเหลือขนาดตวัอย่างขั้นต ่า 
200 ตวัอยา่ง โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95 % มีความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั 
±6.93% การเลือกกลุ่มตวัอย่างใชห้ลกัการกระจายตวัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่ง 50 เขตออกเป็น 
6 กลุ่ม แบบเท่าเทียมกันทุกพ้ืนท่ี ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพ
ตะวนัออก จ านวนกลุ่มละ 33 คน กลุ่มกรุงธนเหนือและกลุ่มกรุงธนใต ้จ านวนกลุ่มละ 34 คน รวมเป็น 200 คน  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
     ผูวิ้จยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือท าการวิเคราะห์ส าหรับตอบวตัถุประสงค์และทดสอบสมมติฐานสามารถ
จ าแนกไดเ้ป็น 2 แหล่งขอ้มลูหลกัๆ ดงัน้ีคือ แหล่งขอ้มลูปฐมภูมิและแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
     1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นขอ้มูลไดม้าจากแบบสอบถาม โดยผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ย
การสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถาม โดยจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 6 กลุ่ม จบัฉลากมากลุ่มละ 2 เขต เลือกเก็บในพ้ืนท่ีท่ีเป็น
แหล่งชุมชน ใช ้Systematic Sampling เลือกเกบ็ขอ้มลูจากบา้นหลงัท่ีหน่ึง โดยเพ่ิมทีละ 3 ท าเช่นน้ีไปจนครบ 34 
     2. แหล่งข้อมูลทุ ติยภู มิ  (Secondary Source) ผู ้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนน้ีมาจากการศึกษาทฤษฎี 
แนวความคิดและงานวิจยัต่างๆ เพ่ือน าขอ้มลูมาวิเคราะห์และสรุปขอ้มลูเหล่านั้นมาใชใ้นการท าวิจยัคร้ังน้ี 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ วิเคราะห์ขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานของค าถามเชิงปริมาณ (Descriptive Statistics) และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตกบัความพร้อมท่ีมีต่อการรับชมโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ของผูช้มโทรทศัน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชค่้าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชส้ถิติ t – test ใน
การทดสอบ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล  
 
     พบว่า ผูช้มโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีตอบแบบสอบถามในงานวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 104 คน (ร้อยละ 52.00) มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 79 คน (ร้อยละ 39.50) มีสถานภาพโสด มากท่ีสุดจ านวน 
122 คน (ร้อยละ 61.00) การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 138 คน (ร้อยละ 69.00) มี
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มากท่ีสุด จ านวน 121 คน (ร้อยละ 60.50) รายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
มากท่ีสุดจ านวน 62 คน (ร้อยละ 31.00) มีภูมิล  าเนาอยู่กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต ้มากท่ีสุดจ านวน 34 คน (ร้อยละ 
17.00) เท่ากนั รองลงมามีภูมิล  าเนาอยู่กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต ้กรุงเทพเหนือ และกรุงเทพตะวนัออก จ านวน 33 
คน (ร้อยละ 16.50) เท่ากนั และส่วนใหญ่มีลกัษณะการท างานในเวลาท่ีแน่นอน จ านวน 159 คน (ร้อยละ 79.50) 
 
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 
     1. ด้านกิจกรรม เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อยพบว่า กิจกรรมในเร่ืองของงานอดิเรกโดยส่วนใหญ่ผูช้มโทรทศัน์ท า
กิจกรรมท่ีเป็นงานอดิเรกในเร่ืองดูหนงั ฟังเพลง มีจ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 23.14 ในเร่ืองของสมาชิกกลุ่มกิจกรรม
พบว่าผูช้มโทรทศัน์ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มใด มีจ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 58.41 ในเร่ืองของการเลือกซ้ือสินคา้ โดย
ส่วนใหญ่ผูช้มโทรทศันเ์ลือกซ้ือสินคา้ ณ จุดขายท่ีเป็นแหล่งรวมสินคา้ประเภทนั้น มีจ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 38.35 
และในเร่ืองของความบนัเทิง โดยส่วนใหญ่ผูช้มโทรทศัน์มีกิจกรรมในการรับชมโทรทศัน์เก่ียวกบัรายการข่าว มี
จ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ18.89  
     2. ด้านความสนใจ เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ยพบวา่ ในเร่ืองการบริโภคขอ้มลูข่าวสาร ความสนใจการบริโภคขอ้มูล
ข่าวสารของผูช้มโทรทัศน์เกิดข้ึนในลักษณะท่ีผูช้มสนใจเอง จ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 88.83 และในเร่ือง
ความส าเร็จพบว่า ความสนใจในการบริโภคขอ้มูลข่าวสารส่งผลส าเร็จต่อผูช้มโทรทศัน์ในดา้นการใช้ชีวิตใน
ประจ าวนั มีจ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 47.67 
     3. ด้านความคิดเห็น เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ยพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัเอง โดยส่วนใหญ่ผูช้มโทรทศันคิ์ดว่า
การส่งเสริมดา้นการศึกษาให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเพ่ือให้เกิดส่ิงใหม่ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลควรให้ความสนใจมากข้ึน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 4.47 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสังคม 
โดยส่วนใหญ่ผูช้มโทรทศัน์คิดว่าการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบนัควรรวดเร็วทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด เท่ากบั 4.43 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษา โดยส่วนใหญ่ผูช้มโทรทศันเ์ห็นวา่ระบบการส่ือสารผ่านโทรทศัน์
ควรพฒันาตลอดเวลา เพ่ือรองรับต่อการเปล่ียนแปลง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 4.17 ความคิดเห็นเก่ียวกบัเศรษฐกิจ 
โดยส่วนใหญ่ผูช้มโทรทศัน์เห็นดว้ยในการพฒันาระบบโทรทศัน์ตั้งแต่โทรทศัน์ขาวด าไปเป็น โทรทศัน์สีไปเป็น 
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และไปเป็นระบบ High Tech อ่ืนๆในอนาคต มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 4.14 และความ
คิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรม ผูช้มโทรทศัน์คิดว่าเทคโนโลยีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.75 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความพร้อมที่มต่ีอการรับชมโทรทัศน์ระบบดจิติอล 
 
     1. ด้านเศรษฐกิจ เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อยพบว่า ในเร่ืองของรายได ้ผูช้มโทรทศัน์มีความพร้อมต่อค่าใชจ่้ายใน
การซ้ืออุปกรณ์รองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอลในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.07 ในเร่ืองของอาชีพ โดยส่วนใหญ่
ค่าใชจ่้ายท่ีต่อเน่ืองจากการใชโ้ทรทศัน์ระบบดิจิตอลส่งผลต่อการตดัสินใจในการติดตั้งโทรทศันร์ะบบดิจิตอลของ
ผูช้มโทรทศัน ์มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.65 และในเร่ืองของการสนบัสนุนจากภาครัฐ โดยส่วนใหญ่ผูช้มโทรทศัน์
ตอ้งการใหรั้ฐบาลสนบัสนุนในส่วนอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การติดตั้งจุดส่งสัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลในชุมชนของ
ตน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.99 
     2. ด้านภูมิศาสตร์ เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อยพบว่า ในเร่ืองของท่ีอยู่อาศยั โดยส่วนใหญ่แหล่งท่ีอยู่อาศยัของผูช้ม
โทรทศัน ์มีความสะดวกสบายในการหาซ้ืออุปกรณ์รองรับโทรทศันร์ะบบดิจิตอล มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.73 ใน
เร่ืองของชุมชน โดยส่วนใหญ่ผูช้มโทรทศัน์คิดว่าพ้ืนท่ี/เขต/โซน ท่ีอยู่อาศยัของท่านมีความพร้อมในการรับชม
โทรทศัน์ระบบดิจิตอล มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.59 และในเร่ืองของสภาพแวดลอ้ม โดยส่วนใหญ่ผูช้มโทรทศัน์
คิดวา่สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นเมืองกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพ้ืนท่ีโล่ง รับสญัญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลไดแ้ตกต่างกนั 
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.70 
     3. ด้านการรับรู้และความเข้าใจ เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ยพบว่า โดยส่วนใหญ่ผูช้มโทรทศันรั์บรู้และเขา้ใจว่าเม่ือมี
โทรทศันร์ะบบดิจิตอลแลว้จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการรับชมดีข้ึน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.94 
 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับความพร้อมที่มีต่อการรับชมโทรทัศน์
ระบบดจิติอล ของผู้ชมโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
     1. รูปแบบการด าเนินชีวติด้านกจิกรรม (Activities) จากผลการศึกษาพบวา่  
          สมาชิกกลุ่มกิจกรรม ผูช้มโทรทศัน์ท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มกิจกรรมใด มีความพร้อมต่อการรับชมโทรทศัน์
ระบบดิจิตอล ดา้นการรับรู้และความเขา้ใจ โดยผูช้มโทรทศัน์ท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มกิจกรรมใด มีความพร้อมต่อ
การรับรู้และเขา้ใจวา่ตนทราบความแตกต่างระหวา่งการส่งสญัญาณโทรทศันใ์นระบบอนาลอ็กและระบบดิจิตอล 
          การเลอืกซ้ือสินค้า ผูช้มโทรทศันมี์กิจกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้ ณ จุดขายท่ีเป็นแหล่งรวมสินคา้ประเภทนั้น 
มีความพร้อมต่อการรับชมโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ดา้นการรับรู้และความเขา้ใจ โดยผูช้มโทรทศัน์รับรู้และเขา้ใจว่า
เม่ือมีโทรทศันร์ะบบดิจิตอลแลว้จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการรับชมดีข้ึน 
     2. รูปแบบการด าเนินชีวติด้านความสนใจ (Interests) จากผลการศึกษาพบวา่  
          การบริโภคข้อมูลข่าวสาร ความสนใจในการบริโภคขอ้มูลข่าวสารของผูช้มโทรทศัน์เกิดข้ึนในลกัษณะท่ี
สนใจเอง มีความพร้อมต่อการรับชมโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ดา้นภูมิศาสตร์ในเร่ืองของชุมชน โดยในชุมชนของ
ผูช้มโทรทศันมี์พ้ืนท่ี (โซน), จุดรับสญัญาณท่ีรองรับโทรทศันร์ะบบดิจิตอล (เพ่ือการรับชมร่วมกนั) 
          ความส าเร็จ ความสนใจในการบริโภคขอ้มูลข่าวสารส่งผลส าเร็จต่อผูช้มโทรทศัน์ในดา้นการใช้ชีวิตใน
ประจ าวนั มีความพร้อมต่อการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ดา้นเศรษฐกิจในเร่ืองของอาชีพ โดยค่าใช้จ่ายท่ี
ต่อเน่ืองจากการใชโ้ทรทศัน์ระบบดิจิตอลส่งผลต่อการตดัสินใจในการติดตั้งโทรทศัน์ระบบดิจิตอล และส่งผลต่อ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3             2087  
 

ความพร้อมดา้นการรับรู้และความเขา้ใจ โดยผูช้มโทรทศัน์รับรู้และเขา้ใจว่าตนทราบความแตกต่างระหว่างการส่ง
สญัญาณโทรทศันใ์นระบบอนาลอ็กและระบบดิจิตอล 
     3. รูปแบบการด าเนินชีวติด้านความคิดเห็น (Opinions) จากผลการศึกษาพบวา่ 
          ตัวเอง ผูช้มโทรทศัน์คิดว่าการส่งเสริมดา้นการศึกษาให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเพ่ือให้เกิดส่ิงใหม่ๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลควรให้ความสนใจมากข้ึน มีความพร้อมต่อการรับชม
โทรทศัน์ระบบดิจิตอล ดา้นเศรษฐกิจในเร่ืองของอาชีพ โดยค่าใชจ่้ายท่ีต่อเน่ืองจากการใชโ้ทรทศัน์ระบบดิจิตอล
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการติดตั้ งโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของผูช้มโทรทัศน์ ด้านเศรษฐกิจในเร่ืองของการ
สนับสนุนจากภาครัฐ โดยผูช้มโทรทัศน์ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนในส่วนอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การติดตั้ งจุดส่ง 
สัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลในชุมชนของตน ดา้นภูมิศาสตร์ในเร่ืองท่ีอยู่อาศยั โดยมีความสัมพนัธ์กบัแหล่งท่ี
อยู่อาศยัของผูช้มโทรทศัน์มีความสะดวกสบายในการหาซ้ืออุปกรณ์รองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ดา้นภูมิศาสตร์
ในเร่ืองสภาพแวดลอ้ม โดยผูช้มโทรทศัน์คิดว่าสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นเมืองกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพ้ืนท่ีโล่งรับ
สญัญาณโทรทศันร์ะบบดิจิตอลไดแ้ตกต่างกนั ความพร้อมดา้นการรับรู้และความเขา้ใจ โดยผูช้มโทรทศันรั์บรู้และ
เขา้ใจวา่เม่ือมีโทรทศันร์ะบบดิจิตอลแลว้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการรับชมดีข้ึน 
          สังคม ผูช้มโทรทศัน์มีความคิดเห็นว่าการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารในปัจจุบนั ควรรวดเร็วทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ มี
ความพร้อมต่อการรับชมโทรทศันร์ะบบดิจิตอล ดา้นเศรษฐกิจในเร่ืองของอาชีพ โดยค่าใชจ่้ายท่ีต่อเน่ืองจากการใช้
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลส่งผลต่อการตดัสินใจในการติดตั้งโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูช้มโทรทศัน์ ดา้นเศรษฐกิจ
ในเร่ืองของการสนบัสนุนจากภาครัฐ โดยผูช้มโทรทศัน์ตอ้งการใหรั้ฐบาลสนบัสนุนในส่วนอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การ
ติดตั้งจุดส่ง สญัญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลในชุมชนของตน ดา้นภูมิศาสตร์ในเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั โดยแหล่งท่ีอยูอ่าศยั
ของผูช้มโทรทศัน์มีความสะดวกสบายในการหาซ้ืออุปกรณ์รองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ดา้นภูมิศาสตร์ในเร่ือง
สภาพแวดลอ้ม โดยผูช้มโทรทศัน์คิดว่าสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นเมืองกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพ้ืนท่ีโล่งรับสัญญาณ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลไดแ้ตกต่างกนั ความพร้อมดา้นการรับรู้และความเขา้ใจ โดยผูช้มโทรทศันรั์บรู้และเขา้ใจว่า
เม่ือมีโทรทศันร์ะบบดิจิตอลแลว้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการรับชมดีข้ึน  
          เศรษฐกิจ ผูช้มโทรทศัน์เห็นดว้ยในการพฒันาระบบโทรทศัน์ตั้งแต่โทรทศัน์ขาวด าไปเป็นโทรทศัน์สี ไป
เป็น โทรทศัน์ระบบดิจิตอล แลว้ไปเป็นระบบ High Tech อ่ืนๆในอนาคต มีความพร้อมต่อการรับชมโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล ดา้นเศรษฐกิจในเร่ืองของอาชีพ โดยค่าใชจ่้ายท่ีต่อเน่ืองจากการใชโ้ทรทศัน์ระบบดิจิตอลส่งผลต่อ
การตดัสินใจในการติดตั้งโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูช้มโทรทศัน์ ดา้นเศรษฐกิจในเร่ืองของการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐ โดยผูช้มโทรทศัน์ตอ้งการใหรั้ฐบาลสนบัสนุนในส่วนอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การติดตั้งจุดส่ง สัญญาณโทรทศัน์
ระบบดิจิตอลในชุมชนของตน ดา้นภูมิศาสตร์ในเร่ืองท่ีอยู่อาศยั โดยแหล่งท่ีอยู่อาศยัของผูช้มโทรทศัน์มีความ
สะดวกเอ้ืออ านวยต่อการรับสัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ดา้นภูมิศาสตร์ในเร่ืองชุมชน โดยผูช้มโทรทศัน์คิดว่า
พ้ืนท่ี/เขต/โซน ท่ีอยู่อาศัยของตนมีความพร้อมในการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ด้านภูมิศาสตร์ในเร่ือง
สภาพแวดลอ้ม โดยผูช้มโทรทศัน์คิดว่าสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นเมืองกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพ้ืนท่ีโล่งรับสัญญาณ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลไดแ้ตกต่างกนั ความพร้อมดา้นการรับรู้และความเขา้ใจ โดยผูช้มโทรทศันรั์บรู้และเขา้ใจว่า
ตนทราบความแตกต่างระหวา่งการส่งสญัญาณโทรทศันใ์นระบบอนาลอ็กและระบบดิจิตอล 
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          การศึกษา ผูช้มโทรทศันมี์ความคิดเห็นว่าระบบการส่ือสารผา่นโทรทศันค์วรพฒันาตลอดเวลา เพ่ือรองรับต่อ
การเปล่ียนแปลง มีความพร้อมต่อการรับชมโทรทศันร์ะบบดิจิตอล ดา้นเศรษฐกิจในเร่ืองของอาชีพ โดยค่าใชจ่้ายท่ี
ต่อเน่ืองจากการใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลส่งผลต่อการตัดสินใจในการติดตั้ งโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของผูช้ม
โทรทศัน์ ดา้นเศรษฐกิจในเร่ืองของการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยผูช้มโทรทศัน์ตอ้งการให้รัฐบาลสนบัสนุนใน
ส่วนอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การติดตั้งจุดส่ง สัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลในชุมชนของตน ดา้นภูมิศาสตร์ในเร่ืองท่ีอยู่
อาศยั โดยมีความสัมพนัธ์กบัแหล่งท่ีอยู่อาศยัของผูช้มโทรทศัน์มีความสะดวกสบายในการหาซ้ืออุปกรณ์รองรับ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอล ดา้นภูมิศาสตร์ในเร่ืองชุมชน โดยผูช้มโทรทศัน์คิดว่าพ้ืนท่ี/เขต/โซน ท่ีอยู่อาศยัของตนมี
ความพร้อมในการรับชมโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ดา้นภูมิศาสตร์ในเร่ืองสภาพแวดลอ้ม โดยผูช้มโทรทศัน์คิดว่า
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นเมืองกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพ้ืนท่ีโล่งรับสัญญาณโทรทศันร์ะบบดิจิตอลไดแ้ตกต่างกนั ความ
พร้อมดา้นการรับรู้และความเขา้ใจ โดยผูช้มโทรทศัน์รับรู้และเขา้ใจว่าเม่ือมีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลแลว้ จะท าให้
ประสิทธิภาพในการรับชมดีข้ึน  
          วฒันธรรม ผูช้มโทรทศัน์คิดวา่เทคโนโลยีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของตน มี
ความพร้อมต่อการรับชมโทรทศันร์ะบบดิจิตอล ดา้นเศรษฐกิจในเร่ืองของอาชีพ โดยค่าใชจ่้ายท่ีต่อเน่ืองจากการใช้
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลส่งผลต่อการตดัสินใจในการติดตั้งโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของผูช้มโทรทศัน์ ดา้นเศรษฐกิจ
ในเร่ืองของการสนบัสนุนจากภาครัฐ โดยผูช้มโทรทศัน์ตอ้งการใหรั้ฐบาลสนบัสนุนในส่วนอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การ
ติดตั้งจุดส่ง สัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลในชุมชนของตน ดา้นภูมิศาสตร์ในเร่ืองท่ีอยู่อาศยั โดยมีความสมัพนัธ์
กบัแหล่งท่ีอยู่อาศยัของผูช้มโทรทศัน์มีความสะดวกสบายในการหาซ้ืออุปกรณ์รองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ดา้น
ภูมิศาสตร์ในเร่ืองชุมชน โดยในชุมชนของตนมีพ้ืนท่ี (โซน), จุดรับสัญญาณท่ีรองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอล (เพ่ือ
การรับชมร่วมกนั) ดา้นภูมิศาสตร์ในเร่ืองสภาพแวดลอ้ม โดยผูช้มโทรทศัน์คิดว่าสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นเมืองกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพ้ืนท่ีโล่งรับสัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลไดแ้ตกต่างกนั ความพร้อมดา้นการรับรู้และความ
เขา้ใจ โดยผูช้มโทรทศัน์รับรู้และเขา้ใจว่าตนสามารถเลือกรับชมโทรทศัน์ระบบดิจิตอลไดต้รงกบัพฤติกรรมความ
ตอ้งการของตน 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูช้มโทรทศันมี์ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมในเร่ืองของการเลือก
ซ้ือสินคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ดา้นความสนใจในเร่ืองของการบริโภคขอ้มูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ียสูงสุด ดา้นความคิดเห็น
ในเก่ียวกบัตนเอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีระดบัความพร้อมต่อการรับชมโทรทศัน์ระบบดิจิตอล เรียงจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ ความพร้อมความพร้อมดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการรับรู้และความเขา้ใจ และความพร้อมดา้นภูมิศาสตร์ ส่วน
ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัความพร้อมท่ีมีต่อการรับชมโทรทศัน์ระบบดิจิตอล พบวา่รูปแบบ
การด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม มีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมดา้นการรับรู้และเขา้ใจ ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้น
ความสนใจและดา้นความคิดเห็น มีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมในทุกดา้น 
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ข้อเสนอแนะ 
      
     จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตและความพร้อมท่ีมีต่อการรับชมโทรทศัน์ในระบบ
ดิจิตอล ของผูช้มโทรทศัน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอ้เสนอแนะโดยแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงผูวิ้จยั
น าหลกัการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาไดด้งัน้ี 
     รูปแบบการด าเนินชีวิต ผูช้มโทรทศัน์มีรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมในเร่ืองของการเลือกซ้ือสินคา้จาก
แหล่งรวมสินคา้ประเภทนั้น โดยมีความสนใจในการบริโภคขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะสนใจตนเอง และมี
ความคิดเห็นว่าภาครัฐควรส่งเสริมการศึกษาให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ ผูผ้ลิตหรือผูใ้หบ้ริการควรน าหลกัการการ
บริหารคุณภาพโดยรวม ในส่วนท่ีเป็น Customer focus มาใชใ้นการเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ผูช้มโทรทศัน์โดยให้
พิจารณาจากลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต ดว้ยการเพ่ิมเน้ือหาหรือ content ท่ีผูช้มไดรั้บแลว้เกิดความเขา้ใจไดไ้ม่
ยากนกั ซ่ึงจะตอ้งยึดหลกัคุณภาพมาเป็นอนัดบัหน่ึง ถือวา่เป็นการตอบสนองตามความคาดหวงัของผูช้มโทรทศัน ์
     ความพร้อมต่อการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ผูช้มโทรทศัน์มีความพร้อมทางดา้นเศรษฐกิจ ท่ีเกิดจากการ
สนบัสนุนจากภาครัฐ ในส่วนของการติดตั้งจุดส่งสัญญาณ โดยมีความพร้อมทางภูมิศาสตร์ในเร่ืองท่ีอยู่อาศยั ท่ี
สะดวกในการหาซ้ืออุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอล และความพร้อมดา้นความรู้ความเขา้ใจ ว่าเม่ือมี
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลแลว้จะท าให้ประสิทธิภาพในการรับชมดีขั้น ในเม่ือผูช้มมีความพร้อมดงันั้นผูผ้ลิตหรือผู ้
ให้บริการควรพฒันาโดยการมุ่งเน้นกระบวนการ การวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ และการปรับปรุง
เทคโนโลยีทางดา้นการส่งสญัญาณระบบดิจิตอลอยา่งต่อเน่ือง  
     ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตและความพร้อมที่มีต่อการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จาก
ผลการวิจยัผูช้มโทรทศันมี์รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมต่อการรับชมโทรทศันใ์นทุกดา้น 
ดงันั้นหากน าการบริหารคุณภาพโดยรวม มาบริหารเพ่ือมุ่งเนน้คุณภาพในทุกดา้น ทุกขั้นตอนในทุกกิจกรรม ทุก
กระบวนการทุกผลิตภณัฑแ์ละทุกบริการท่ีเก่ียวโทรทศันร์ะบบดิจิตอล โดยใหทุ้กคนทุกหน่วยงานในองคก์รมีส่วน
ร่วมในการมุ่งเนน้ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองใหมี้คุณภาพ จะสามารถตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของ
ลกูคา้ได ้
     ผลจากการศึกษาความสัมพนัธ์ในคร้ังน้ีเป็นผลท่ีจากผูช้มโทรทศัน์ในเขตกรุงเทพมหานคร หากตอ้งการน าผล
การศึกษาไปใชส้ าหรับพ้ืนท่ีอ่ืน ควรพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตและความพร้อมท่ีมี
ต่อการรับชมโทรทศันร์ะบบดิจิตอล ในระดบัท่ีรองลงมาดว้ย เน่ืองจากพ้ืนท่ีต่างกนัอาจมีความสมัพนัธ์แตกต่างกนั 
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การจ าแนกความแตกต่างด้านพฤติกรรมการซ้ือสินค้าระหว่างผู้บริโภคที่ซ้ือเบเกอร่ี 
จากร้านค้าทีม่หีน้าร้านและผู้บริโภคที่ซ้ือเบเกอร่ีจากร้านค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

โดยใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) 
Exploring the difference between consumers in Bangkok who purchase bakery at the shop and those who 

purchase through social media by using tool for analyzing consumer behavior (6W1H) 
จิตตวร์ี เลศิโสภาพนัธ์1 และ ดร.พนัธิตรา ปัทมานนท์2 

Jittavee Lertsopaphan and Dr.Pantitra Putamanonda 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและจ าแนกความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ระหว่างผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบ
เกอร่ีจากร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้านและผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยการเก็บขอ้มูลและโดย
การใช้แบบสอบถาม ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี, แบบเจาะจงและแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) จ านวน 200 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี, การหาค่าร้อยละ, การหา
ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลส าเร็จรูปทางสถิติในการ
ทดสอบความแตกต่างของตวัแปร คือ Discriminant Analysis และ One-way ANOVA ผลท่ีได ้พบว่าพฤติกรรมใน
การซ้ือสินคา้ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้านและผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้บนโซเชียล
เน็ตเวิร์คมีความแตกต่างกนัในเร่ือง การเปิดรับข่าวสารจาก Facebook, การเปิดรับข่าวสารจาก Line Shop, การ
เปิดรับข่าวสารจาก Instagram, การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ของร้านคา้นั้นๆ และเบเกอร่ีท่ีมีราคาถูกกวา่ช่องทางการ
จดัจ าหน่ายอ่ืน 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซ้ือสินค้า, การตัดสินใจซ้ือ, ความแตกต่าง, เบเกอร่ี 

Abstract 
The purpose of Independent study report is to study Exploring the difference between consumers in Bangkok 
who purchase bakery at the shop and those who purchase through social media by using 6w1h method. The data 
of 200 sample is collected by sampling method among groups of area in Bangkok, purposive sampling and 
accidental Sampling. Discriminant statistic is using frequency, percentage, arithmetic mean and standard 
deviation. Inferential Satistic is using Discriminant Analysis and One-way ANOVA that calculated by SPSS for 
Windows program. The analysis result of study were customer’s purchase behavior of buying bakery from shop 
and buying bakery from shop on social network were Information exposure on facebook, Information exposure 
on Line shop, Information exposure on Instagram, The advertising of shop and lower price more than another 
channels. 
Keywords: Purchasing behavior , Purchasing decision making, Discriminant, Bakery 
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1. บทน า 
 
     ในปัจจุบนัรูปแบบการด ารงชีวิตของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเปล่ียนไป ใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบในการเดินทาง
ออกไปท างาน อาหารบางประเภทท่ีใหค้วามสะดวกและรวดเร็วอยา่งเบเกอร่ีจึงไดรั้บความนิยม ท าใหธุ้รกิจเบเกอร่ี
มีโอกาสในการเติบโตไดดี้ โดยศูนยวิ์จยักสิกรไทย (2555) ไดเ้ผยแพร่บทความเก่ียวกบัสภาพตลาดรวมเบเกอร่ีไวว้่า
ในปัจจุบนัตลาดรวมเบเกอร่ีมีมูลค่าถึง 7.0 พนัลา้นบาท อตัราการเติบโตไม่ต ่ากวา่ 15-17 % ต่อปี ท าให้ในปัจจุบนั
ตลาดเบเกอร่ีมีขนาดใหญ่ และมีคู่แข่งขนัจ านวนไม่นอ้ยท่ีจะเขา้มาในตลาดอยูเ่ป็นประจ า จะเห็นไดจ้ากร้านเบเกอร่ี
ในปัจจุบนัท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งร้านเบเกอร่ีแบบมีหนา้ร้าน และร้านเบเกอร่ีบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซ่ึงก าลงัเป็น
ท่ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ไม่ว่าจะเป็นความ
รวดเร็วทางการส่ือสาร ความสะดวกสบายในการใชง้าน นอกจากนั้นยงัสามารถเป็นช่องทางในการท าธุรกิจไดอี้ก
ดว้ย ผูวิ้จยักไ็ดเ้ลง็เห็นถึงโอกาสในการท าธุรกิจ คือร้านเบเกอร่ีท่ีจ าหน่ายสินคา้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค 
ไลน์ช็อป อินสตาแกรม และวอทแอพ ภายใตแ้บรนด์ S’weetmeat เนน้จ าหน่ายเบเกอร่ีท่ีสามารถเก็บรักษาและส่ง
ทางไปรษณียไ์ด ้เช่น บราวน่ี และคุกก้ีรสชาติต่างๆ ซ่ึงสามารถเกบ็ไดป้ระมาณ 1 สปัดาห์  จึงท าใหผู้วิ้จยัตอ้งการท่ี
จะศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้านและผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจาก
ร้านคา้บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพ่ือท่ีจะได้เข้าใจถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและความตอ้งการท่ีแท้จริงของ
ผูบ้ริโภค เพ่ือน ามาปรับใชก้บัการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมในอนาคต 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
2.เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้านกบัผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้
บนโซเชียลเน็ตเวิร์คในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชพ้ฤติกรรมการซ้ือสินคา้เป็นตวัจ าแนก 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีผลมาจากปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มาปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจในอนาคต 
2. เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มท่ีแตกต่างกนัใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการเร่ิมตน้ท าธุรกิจ สร้างกลยุทธ์เพ่ือน ามาปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้และความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอา้งอิงในเน้ือหา 
     การศึกษาเร่ืองการจ าแนกความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ระหวา่งผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้ท่ีมี
หนา้ร้านและผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ในบทน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาใชใ้นประกอบการศึกษา มีดงัน้ี 
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     1. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
     2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
     3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
     4. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสาร 
     5. แนวคิดเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) 
     6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
     ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดย Hoyer & MacInnis (ดารา ทีปะปาล, 2542: 3 อา้งอิงใน Hoyer & 
MacInnis, 1997: 3) กล่าวไวว้่าการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บ การบริโภค และการ
ก าจดั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ บริการ เวลา และความคิดของบุคคล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงนั้นเป็นผลท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
     ในการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ท าใหท้ราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภควา่มีความตอ้งการ
ในดา้นใดนั้น ผูท้  าวิจยัจะตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพ่ือน าวิเคราะห์เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบหรือบทสรุปท่ีจะ
สามารถน าไปไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ค าถามท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค คือ การใชเ้ทคนิค ทั้ง 7 ประการ (6W1H) ดงัต่อไปน้ี 1. Who : ผูบ้ริโภคของเราคือใคร เป็นค าถามท่ีท าให้
ทราบถึงลกัษณะของผูบ้ริโภคของธุรกิจนั้นๆ 2. What : อะไรคือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ เป็นค าถามเก่ียวกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภควา่เขาตอ้งการอะไร โดยจะเก่ียวขอ้งกบัประโยชนห์รือคุณสมบติัของสินคา้/บริการนั้นๆ 3. 
When : เม่ือไหร่ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ จะเก่ียวขอ้งกบัช่วงเวลาหรือโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ 4. Where : 
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ท่ีไหน จะเก่ียวขอ้งกบัช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้หรือสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสามารถไปซ้ือสินคา้
ได ้ 5. Why : ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือสินคา้ จะเก่ียวขอ้งกบัเหตุผลในการซ้ือ วา่ผูบ้ริโภคมีเหตุผลหรือวตัถุประสงค์
อะไรในการเลือกซ้ือสินคา้นั้นๆ 6. Who participated : บุคคลใดท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 7. How : ผูบ้ริโภค
ซ้ืออยา่งไร จะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ ประกอบไปดว้ย การ
ตระหนกัถึงปัญหา การสืบคน้ขอ้มลู การประเมินทางเลือก ตดัสินใจซ้ือ และการประเมินผลหลงัการซ้ือ 
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน ์ (2539: 448 อา้งอิงจาก ชิฟแมนและคะนุค, 1994: 659 ) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือหมายถึง การท่ีบุคคลอยูใ่นสภาวะท่ีท าการตดัสินใจซ้ือ มีทางเลือกในการตดัสินใจระหวา่งผลิตภณัฑ์
สองผลิตภณัฑ ์เรียกขั้นตอนน้ีว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัดา้นผลิตภณัฑ ์
     องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ หมายถึง คุณสมบติัทั้ง 4 ประการของผลิตภณัฑท่ี์มีความสามารถในการจูงใจตลาดได ้
ไดแ้ก่ 1. ความสามารถของผลิตภณัฑใ์นการน าเสนอต่อตลาด ท่ีจะตอ้งเหนือกวา่คู่แข่งในเร่ืองของการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ 2. ลกัษณะและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์3. ส่วนประสมบริการและคุณภาพการบริการ 4. ราคา ซ่ึงใน
ขณะเดียวกนัการตั้งราคาถือเป็นเกณฑคุ์ณค่าท่ีผูบ้ริโภครับรู้ (Value-Based Price) โดยการก าหนดองคป์ระกอบของ
ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งค านึงถึงประเด็นดงัต่อไปน้ี กล่าวโดย (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2543: 15-25) 
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2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร 
     การส่ือสารเป็นพ้ืนฐานของการติดต่อระหว่างบุคคลในสังคม เป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั 
เร่ิมตน้ตั้งแต่หลงัการต่ืนนอนไปจนถึงช่วงเวลาก่อนเขา้นอน นอกจากนั้นมนุษยย์งัใชข่้าวสารเป็นตวัก าหนดการ
ตดัสินใจและจะเลือกรับข่าวสารบางประเภทท่ีมีประโยชน์และอยู่ในความสนใจของตนเองเท่านั้น กระบวนการใน
การเปิดรับข่าวสารของผูรั้บสารจะมีความแตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด ตามความตอ้งการ 
แรงจูงใจ ความเช่ือ และทศันคติของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั โดยกระบวนการการรับสารประกอบดว้ย 4 ขั้น ดงัน้ี 
1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) 2. การเลือกให้ความสนใจ (Selection Attention) 3. การเลือกรับรู้และ
ตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 4. การเลือกจดจ า (Selection Retention) (Klapper, J.T., 
1960, หนา้ 19-25) 
2.1.5 แนวคิดเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) 
     ปณิศา ลญัชานนท์ (2548: 286) กล่าวไวว้่า พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) 
คือการด าเนินกิจกรรมหรือด าเนินธุรกิจผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินคา้/บริการดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ การให้บริการหลงัการขาย ทั้งน้ีใชก้บัสินคา้ เช่น สินคา้บริโภค และบริการ เช่น บริการขายขอ้มูล 
รวมไปถึงกิจการทัว่ไป ท่ีมีการส่งขอ้มลูในลกัษณะของขอ้ความเสียงและภาพ 
2.1.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
     ขวญัพร ลียวฒันานุพงศ ์และคณะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
ร้านโฮมเบเกอร่ีสวนดุสิต จงัหวดักรุงเทพมหานคร  พบว่าราคามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคมกัพิจารณาสินคา้จากราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัคุณภาพมาเป็นอนัดบัแรก 
     วราวรรณ อนันตรัตน์ (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือ และความพึงพอใจของผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี 
พบว่าจากการศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด (โปรโมชัน่) พบว่าปัจจยัท่ีกลุ่มผูซ้ื้อมีระดบั
ความพึงพอใจมากนั้นมี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ การใหส่้วนลด และการมีของแถม 
2.2 กรอบแนวคิด        

  ตวัแปรต้น                                                                                  ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

- Who 

- What 

- When 

- Where 

- Why 

- Who participate 

- How/How much 

ผู้บริโภคที่ซือ้เบเกอร่ีจากร้านค้าที่

มีหน้าร้าน 

ผู้บริโภคที่ซือ้เบเกอร่ีจากร้านค้า

บนโซเชียลเนต็เวิร์ค 
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3. วธิีการศึกษา 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     ประชากรท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและหญิงท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้าน และ
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีผ่านร้านคา้บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค อยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต มีจ านวน
ประชากรทั้งส้ิน 5,693,345 คน (แหล่งขอ้มูล : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง สถิติจ านวนประชากร
และบา้น ณ ฐานขอ้มลูปัจจุบนั ขอ้มลู ณ ตุลาคม 2557) โดยการแบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี  
1. กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบดว้ย  เขตพระนคร เขตดุสิต  เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตสัมพนัธวงศ์  เขตดินแดง  
เขตหว้ยขวาง  เขตพญาไท  เขตราชเทวี  และเขตวงัทองหลาง 
2. กลุ่มกรุงเทพใต ้ประกอบดว้ย ปทุมวนั  บางรัก  เขตสาทร  เขตบางคอแหลม  เขตยานนาวา  เขตคลองเตย     เขต
วฒันา   เขตพระโขนง  เขตสวนหลวง และเขตบางนา 
3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร  เขตบางซ่ือ  เขตลาดพร้าว เขตหลกัส่ี   เขตดอนเมือง เขตสายไหม 
และ เขตบางเขน 
4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก ประกอบดว้ย บางกะปิ   สะพานสูง  เขตบึงกุ่ม  เขตคนันายาว  เขตลาดกระบงั   เขตมีน
บุรี  เขตหนองจอก ขตคลองสามวา และเขตประเวศ 
5. กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบดว้ย  เขตธนบุรี  เขตคลองสาน   เขตจอมทอง  เขตบางกอกใหญ่  เขบางกอกน้อย   
เขตบางพลดั    เขตตล่ิงชนั  และเขตทวีวฒันา 
6. กลุ่มกรุงธนใต ้ประกอบดว้ย  เขตภาษีเจริญ   เขตบางแค   เขตหนองแขม   เขตบางขุนเทียน  เขตบางบอน   เขต
ราษฎร์บูรณะ  และเขตทุ่งครุ 
     การสุ่มกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ทางผูวิ้จยัทราบจ านวนประชากรของกลุ่มตวัอย่างท่ีแน่นอน เม่ือเทียบจาก
ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie amd Morgan) ท าให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษาทั้ งส้ิน 384 ตัวอย่าง แต่
เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและกลุ่มตวัอย่างบางกลุ่มท่ีคาดว่าจะมีจ านวนไม่เพียงพอในการศึกษาคร้ังน้ี จึงลด
จ านวนตวัอยา่งเหลือเพียง 200 ตวัอยา่ง ระดบัความคลาดเคล่ือนเป็น ±6.93% ซ่ึงจะท าใหค้วามน่าเช่ือถือในงานวิจยั
ลดลง แต่ก็ยงัคงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้และเป็นไปตามเง่ือนไขในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติท่ีว่า
ดว้ยเร่ืองของจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกใชจ้ะตอ้งมีมากกว่า 5 เท่าของจ านวนค าถามท่ีจะใชใ้นงานวิจยัเก่ียวกบัตวั
แปรตน้ทั้งหมด 
3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
     เก็บขอ้มูลจ านวน 200 ชุด จากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้านและผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้
บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยเลือกใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling), การเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มตามความสะดวกหรือแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) 
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ตารางที่ 1 แสดงตารางสรุปแผนการเกบ็ขอ้มลู 
 
วนัท่ีเกบ็

แบบสอบถาม 
เวลาท่ีเกบ็
แบบสอบถาม 

กลุ่ม สถานท่ีเกบ็แบบสอบถาม จ านวน
แบบสอบถามท่ีเก็บ
ต่อสถานท่ีต่อวนั 

21 ธ.ค. 57 13.00-16.00 น. กรุงเทพกลาง บ ริ เวณ สถานี รถ ไฟ ฟ้ าใต้ ดิ น
พระราม 9 และบริเวณใกลเ้คียง 

33 ชุด 

22 ธ.ค. 57 16.00-19.00 น. กรุงเทพใต ้ บริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานคร
สถานีสยาม และบริเวณใกลเ้คียง 

34 ชุด 

25 ธ.ค. 57 16.00-18.00 น. กรุงเทพเหนือ บ ริ เวณ สถานี รถ ไฟ ฟ้ าใต้ ดิ น
จตุจกัร 

34 ชุด 

4 ม.ค. 58 12.00-15.00 น. กรุงเทพ
ตะวนัออก 

บริเวณหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล์
บางกะปิ 

33 ชุด 

5 ม.ค. 58 10.00-13.00 น. กรุงธนเหนือ บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
ป่ินเกลา้ 

33 ชุด 

6 ม.ค. 58 12.00-16.00 น. กรุงธนใต ้ บริเวณหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล์
บางแค 

33 ชุด 

 
3.3 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
     ในการวิเคราะห์ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีผูศึ้กษาใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant 
Analysis) โดยมีการวิเคราะห์และแปลผลท่ีแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจาก
ร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้านและผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เป็นการอธิบายขอ้มูลใน
แบบสอบถามท่ีเกบ็รวบรวมได ้โดยน าเสนอในรูปแบบของตาราง ดงัน้ี 

1.1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้มลูเชิงลกัษณะ 
1.2 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับขอ้มลูเชิงปริมาณ 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน เพ่ืออธิบายถึงพฤติกรรมใน
การซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม โดยใชม้าตรวดัระดบัการกระท าแบบ Likert Scale มีทั้งหมด 5 ระดบั โดย
สถิติเชิงอนุมานเป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 
     2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA 
     2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square 
     2.3 สถิติแบบ Discriminant Analysis 
     2.4 การวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ของ Discriminant Analysis 
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     2.5 การวิเคราะห์คามส าคญัของค าถามท่ีใชใ้นการจ าแนกกลุ่ม 
     2.6 การอธิบายลกัษณะส าคญัท่ีแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย      
 
     จากการศึกษาในคร้ังน้ีไดศึ้กษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ระหว่างผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจาก
ร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้านและผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยมีผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 

1. จากการศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 73.0 เป็นเพศชาย 27.0 มีอายุอยู่ในช่วง 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.0 มีสถานะโสด คิดเป็นร้อย
ละ 78.0 จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.0 มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 41.0 มีรายไดต้ั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 26.5 มีงบประมาณในการซ้ือต่อหน่ึงคร้ังท่ี 101-
200 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีความถ่ีในการซ้ือเบเกอร่ีผา่นช่องทางประจ าต่อหน่ึงสัปดาห์อยู่ท่ี 1-2 คร้ังต่อ
สปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 84.0 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้าน ส่วนใหญ่เลือกซ้ือจากร้านเบ
เกอร่ีในหา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 42.0 และผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ส่วน
ใหญ่เลือกซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้บนเฟสบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 62.0 

2. จากการศึกษาดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม แสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ทั้งสองกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั โดยจากการศึกษาพบวา่ ส่ิงท่ีท าใหผู้บ้ริโภคทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกนั 
คือ 1. การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัร้านเบเกอร่ีจาก Facebook 2. การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัร้านเบเกอร่ีจาก 
Line shop และ 3. การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัร้านเบเกอร่ีจาก Instagram ท่ีเป็นส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์คท่ีเป็นทั้ง
ช่องทางการขายและการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ท่ีมีความรวดเร็วและสะดวกในการใชง้าน โดยผูบ้ริโภคท่ี
ซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้บนโซเชียลเน็ตเวิร์คมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางน้ีมากกว่าผูบ้ริโภคท่ี
ซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้ท่ีมีหน้าร้าน 4. การเลือกซ้ือเบเกอร่ีจากการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ของร้านคา้นั้นๆ 
จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้บนโซเชียลเน็ตเวิร์คมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอร่ีจาก
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ของร้านค้านั้ นๆมากกว่าผู ้บริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านค้าท่ีมีหน้าร้าน 
เน่ืองจากวา่ร้านคา้บนโซเชียลเน็ตเวิร์คมกัจะมีการท าโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท าให้
สามารถเขา้ถึงกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง 5. การเลือกซ้ือเบเกอร่ีท่ีมีราคาถูกกว่าช่องทางการจัด
จ าหน่ายอ่ืน จากการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์คมีพฤติกรรมการ
เปรียบเทียบราคาสินคา้ระหวา่งช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้าน  

3. จากผลการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ Discriminant Analysis พบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์คาโนนิคอล เท่ากบั 
.659, ค่า Eigenvalue เท่ากับ .768, ค่า Wilks’ Lambda เท่ากบั .566, ค่า Chi-Square เท่ากบั 102.865 และค่า 
Sig เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า .05 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรตน้ในกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้
ท่ีมีหนา้ร้านมีความแตกต่างจากกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3             2098  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการวิเคราะห์ผลศึกษาเร่ือง การจ าแนกความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ระหว่างผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบ
เกอร่ีจากร้านคา้ท่ีมีหน้าร้านและผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค พบว่า ด้านขอ้มูลทั่วไป
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของระดบัการศึกษาและงบประมาณใน
การซ้ือเบเกอร่ีต่อหน่ึงคร้ัง ส่วนดา้นพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของการเปิดรับข่าวสารท่ี
แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค จะมีการเปิดรับ
ข่าวสารผ่านทางส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างเฟสบุ๊ค ไลน์ช็อป และอินสตาแกรมมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจาก
ร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้าน อีกทั้งในเร่ืองของการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ของร้านเบเกอร่ีนั้นๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม เน่ืองจากว่าร้านเบเกอร่ีมกัมีการท าโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป บางร้าน
เลือกท่ีจะท าการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโทรทศัน์/วิทยุ/ส่ิงพิมพ ์หรือแมแ้ต่ป้ายโฆษณาต่างๆ แต่บางร้าน
อาจจะเลือกท่ีจะท าการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือโซเชียลมีเดียเท่านั้น เน่ืองจากว่ามีตน้ทุนต ่าและสามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดโ้ดยตรง ส่วนขอ้สุดทา้ย คือ ราคาของเบเกอร่ี ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มมีพฤติกรรม
ในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้าน อาจมีพฤติกรรมในการ
เลือกซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้ท่ีตนช่ืนชอบและซ้ือประจ า จึงไม่ไดมี้ความวิตกกงัวลในเร่ืองของราคาสินคา้ ส่วนกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้บนโซเชียลเน็ตเวิร์คกจ็ะมีพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป อาจเป็น
เพราะการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของราคาสินคา้และวิธีการคน้หาสินคา้ท่ีวา่ร้านไหนถูกกวา่กซ้ื็อร้านนั้น โดยอาจจะ
เปรียบเทียบจากตวัสินคา้ ปริมาณ ค่าจดัส่ง ฯลฯ เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะ 

- จากการศึกษาผูวิ้จยัพบวา่ผูป้ระกอบการ/เจา้ของธุรกิจ ควรท่ีจะศึกษาและท าความเขา้ใจในความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในเร่ืองของความแปลกใหม่ของรูปลกัษณ์สินคา้ เพ่ือใหสิ้นคา้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง 

- จากการศึกษาผูวิ้จยัพบว่าผูบ้ริโภคทั้งท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้ท่ีมีหน้าร้าน และผูบ้ริโภคท่ี
ซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้บนโซเชียลเน็ตเวิร์คเลือกซ้ือเบเกอร่ีท่ีมีราคาถูกกว่าช่องทางการจดัจ าหน่ายอ่ืน ดงันั้น
ผูป้ระกอบการ/ผลิต/จดัจ าหน่ายควรให้ความส าคญัในเร่ืองของราคาสินคา้ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค 

- จากการศึกษาผูวิ้จยัพบว่าผูบ้ริโภคทั้งท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้ท่ีมีหน้าร้าน และผูบ้ริโภคท่ี
ซ้ือเบเกอร่ีจากร้านคา้บนโซเชียลเน็ตเวิร์คเลือกซ้ือเบเกอร่ีจากการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ ดงันั้นร้านคา้ควร
ท่ีจะมีการท าโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับต่อการเปิดรับข่าวสารดา้นโปรโมชั่นท่ี
หลากหลายของผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคแต่ละคนมีการเปิดรับข่าวสารดา้นโปรโมชั่นท่ีแตกต่างกัน 
ดงันั้นทางร้านคา้ควรท่ีจะมีการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของตน เพ่ือท่ี
การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์นั้นจะไดเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

- จากการศึกษาพบวา่ ส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างเฟสบุ๊ค ไลน์ช็อป และอินสตาแกรม ในปัจจุบนันอกจากจะใช้
เพ่ือความบนัเทิง หรือการส่ือสารแลว้ กย็งัสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการบางกลุ่มท่ีใชส่ื้อโซเชียล
เน็ตเวิร์คมาเป็นตัวช่วยในการท าธุรกิจไดอี้กดว้ย เน่ืองจากมีต้นทุนต ่า ใช้งานง่าย มีข้ึนตอนการใช้งาน
เบ้ืองตน้ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงันั้นทางผูวิ้จยัจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการใชง้านของส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์คให้เกิด
ประโยชน ์
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ซ้ือเคสโทรศัพท์มือถอืตกรุ่นโดยใช้ความส าคญัด้านส่วนประสม
ทางการตลาดและพฤตกิรรมผู้บริโภค กรณศึีกษา บริษทั วแีกดซ์คอปอร์เรช่ัน จ ากดั 
Segmentation of the customer who buy outdated mobile phone cases according 

to the importance of the marketing mix and the consumer behavior                           
case study Vgadz.Co.,Ltd  

นาถลดา ทรงหิรัญงาม1 และ ดร. ฐิติกานต์ สัจจะบุตร2 

Nadlada Songhiranngam and Dr.Thitikan Satchabut 
 

บทคดัย่อ 
               การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือเคสโทรศพัท์มือถือตกรุ่นและการแบ่งกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีซ้ือเคสโทรศพัท์มือถือตกรุ่นโดยใชปั้จจยัดา้นความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรม
ผู ้บริโภค กรณีศึกษา บริษัท วีแกดซ์  คอปอร์เรชั่น จ ากัด โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน  200 คน และเลือกใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงแบบสอบถามไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. แบบสอบถามดา้น
ประชากรศาสตร์ 2. แบบสอบถามดา้นความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด 3. แบบสอบถามดา้นพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ผลการวิจยัพบว่า ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด และ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่เกือบทุก
เร่ือง มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถแบ่งกลุ่มลกูคา้ไดเ้ป็น 3  กลุ่ม  
 
ค าส าคัญ: เคสโทรศัพท์มือถือตกรุ่น,พฤติกรรมผู้บริโภค,ส่วนประสมทางการตลาด 
 

Abstract 
               This research aims to study mobile phone case  purchase decisiona and segmentation of the customers 
who buy outdate mobile phone cases according to the  importance marketing mix and the consumer behavior  
case study Vgadz Co.,Ltd. The Questionnaires which is used to investigate 200 participants is devised into 3 parts 
: 1. Demographic questions  2. The importance of the marketing mix questions  3. The consumer behavior 
questions  . It has been found that for the second and third parts , i.e.  the importance of the marketing mix and 
the consumer behavior almost all aspects are significantly different  at significant level 0.05 respectively . 
Customer can be separated in to 3 groups  
Keywords: Outdated mobile phone case ,Consumer behavior, Marketing mix 
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1. บทน า 
 
        คนส่วนใหญ่คงปฏิเสธไม่ไดว้า่ส่ิงท่ีส าคญัต่อการด ารงคชี์วิตของมนุษยใ์นยุคปัจจุบนัอีกอยา่งหน่ึงกคื็ออุปกรณ์
ส่ือสารเคล่ือนท่ีหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือโทรศพัท์มือถือปัจจุบนัโทรศพัท์มือถือไม่ไดเ้ป็นเพียงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ส่ือสารเท่านั้นแต่ยงัเป็นวตัถุท่ีแสดงถึงค่านิยมในทางแฟชัน่ของคนในยคุปัจจุบนัดว้ย  ซ่ึงอีกส่ิงหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมไม่
แพ้โทรศัพท์มือถือ ก็คืออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงอุปกรณ์มือถือท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดคือ เคส
โทรศัพท์มือถือ เคสโทรศัพท์มือแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. เคสแข็ง ( Hard Case ) 2. เคสน่ิม ( Soft Case )           
เน่ืองจากเคสโทรศัพท์มือถือเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายจึงมีบริษัทหลายบริษัทท่ีน าเข้า และจ าหน่ายเคส
โทรศพัทมื์อถือ 
        บริษทั วีแกดซ์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั กเ็ป็นอีกหน่ึงบริษทัท่ีน าเขา้และจดัจ าหน่ายเคสโทรศพัทมื์อถือ แต่จากการ
ท่ีบริษัทผูผ้ลิตมือถือแบรนด์ต่างๆ  ผลิตโทรศัพท์มือถือออกมาหลากหลายรุ่นในระยะเวลาท่ีเร็วข้ึน ท าให้
โทรศพัทมื์อถือตกรุ่นเร็วข้ึนกวา่เม่ือก่อน ซ่ึงกร็วมถึงเคสโทรศพัทมื์อถือดว้ย จากปัญหาท่ีเคสโทรศพัทมื์อถือตกรุ่น
เร็วข้ึน อีกทั้ ง บริษัทวีแกดซ์ คอปอร์เรชั่นเองก็มีคู่แข่งจ านวนมาก ท่ีจ าหน่ายเคสโทรศัพท์มือถือท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั จนท าใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ท าให้เกิดเคสโทรศพัทมื์อถือตกรุ่นคา้งสต๊อคเป็นจ านวนมาก ผูวิ้จยั
จึงท าการแบ่งกลุ่มลูกคา้โดยใชค้วามส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผุบ้ริโภคมาเป็นปัจจยัใน
การแบ่งกลุ่ม  เพ่ือจะวางแผนการตลาดให้เหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มมากข้ึน
กวา่เดิม จนน าไปสู่ยอดขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีลกูคา้ใชใ้นการ
ตดัสินใจ เลือกซ้ือเคสโทรศพัทต์กรุ่น 

2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือเคสโทรศพัทต์กรุ่นโดยใชปั้จจยัดา้นความส าคญัของ ส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลจาการวิจยัท าใหส้ามารถน าขอ้มลูดงักล่าวมาใชใ้นการวางปรับปรุงและช่วย ในการวางแผนการตลาด 

2. สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้หมาะสมและตรงความตอ้งการมากข้ึน เพ่ือน าไปสู่ยอดขาย

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด ( 4Ps) 
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2547, หนา้53-55)  ไดก้ล่าวไวว้่า เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ ซ่ึงบริษทัใช้
ร่วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงมี ดงัต่อไปน้ี 
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        1. ผลิตภณัฑ ์( Product ) คือ ส่ิงท่ีผูซ้ื้อสามารถจบัตอ้งได ้และ จบัตอ้งไม่ได ้เช่น คุณภาพ ราคา สี บรรจุภณัฑ ์
ตราสินคา้ สี การบริการ รูปลกัษณ์ของสินคา้ และช่ือเสียงของผูข้าย ท่ีผูข้ายเสนอขายให้แก่ลูกคา้ เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการ หรือ ความจ าเป็นของลกูคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
        2. ราคา ( Price ) หมายถึง เงิน หรือ ส่ิงของอ่ืนๆท่ีต้องจ่ายเพ่ือแลกกบัผลิตภณัฑ์ ซ่ึงราคาตน้ทุน ลูกค้าจะ
เปรียบเทียบ ระหว่าง คุณค่า ( Value ) ของผลิตภณัฑ ์กบั ราคา ( Price ) ของผลิตภณัฑน์ั้น ซ่ึงลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ
เม่ือคุณค่า ( Value ) ของผลิตภณัฑ ์สูงกวา่ราคา ( Price ) ของผลิตภณัฑน์ั้น 
         3. การจดัจ าหน่าย ( Distribution or Place ) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางท่ีประกอบไปดว้ย กิจกรรม และ 
และสถาบัน ท่ีเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ หรือ บริการ จากผูผ้ลิตไปยงัตลาดผูบ้ริโภค ส่วนกิจกรรมท่ีมีส่วนในการ
กระจายผลิตภณัฑ ์คือ การขนส่ง การคลงั การเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั 
         4. การส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารท่ีเป็นรุปแบบ การจูงใจ ( Persuade ) เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจต่อผลิตภ ณฑ์ หรือ บริการ และเกิดความตอ้งการเพ่ือเตือนความทรงจ าในผลิตภ ณฑ์ หรือ 
บริการ โดยคาดว่า จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลเพ่ือ
สร้างทศันะคติ ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือระหวา่งผูผ้ลิต หรือ ผูจ้  าหน่ายกบัผูบ้ริโภค 
 

2.2 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2541: 124 – 125) อ้างอิงจาก  Kotler, Philip. (1999). Marketing Management ได้กล่าวไวว้่า พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค คือ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และ
บริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใช้สินค้า 
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตัดสินใจท่ีจะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา 
บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาว่าสินคา้ท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค 
(Who?) ผู ้บริโภคซ้ืออะไร (What?) ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออย่างไร (How?) ซ้ือเม่ือไร (When?) ซ้ือท่ีไหน 
(Where?) ซ้ือและใชบ่้อยคร้ังเพียงใด (How often) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพ่ือคน้หาค าตอบ 7 
ประการเก่ียวกับพฤติกรรมผู ้บริโภค อันได้แก่ Occupants , Objects , Objective , Organizations , Occasions , 
Outlets และ  Operations . 
 
วรรณกรรม 
         
        วิไลลักษณ์ แจ้งไข ( 2554 ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ อุปกรณ์เสริมของโทรศพัท์มือถือโดยผล
การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีรายไดอ้ยูท่ี่ 10,001 – 20,000 
บาท และมีพฤติกรรม การซ้ือเคสโทรศพัทเ์ฉล่ียอยู่ท่ี 1 คร้ัง / เดือน ซ่ึงจะซ้ือเคสโทรศพัทด์ว้ยราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 501–
1,000บาทและนิยมติดตามข่าวสารเก่ียวกบัเคสโทรศพัท์ผ่านทางช่องทางอินเตอร์เนต ดา้นปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออุปกรณ์เสริมของโทรศพัท์มือถือ พบว่าดา้นผลิตภณัฑใ์ห้ความส าคญักบัคุณภาพ
ของสินคา้ท่ีมีมาตรฐานดา้นราคาให้ความส าคญักบัราคาอุปกรณ์เสริมของโทรศพัท์มือถือมีความเหมาะสมกบั
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คุณภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญักบัการจดัจ าหน่ายตามสถานท่ีต่างๆเช่น ศูนยก์ารคา้ทัว่ไป        
ร้านทรศพัท์ทัว่ไป,อินเตอร์เน็ตดา้นส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญักบัพนักงานมีความรู้ความช านาญในการ
แนะน าสินคา้  

         พชรา ภู่ตะกูล ( 2554 ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัศึกษามหาวิทยา ลยัเชียง 
ใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่าจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 100 คนเป็นชาย47 และ หญิง53 คนคิดเป็นร้อยละ 47 และ 53    
ตามล าดบั ซ่ึงรายได ้เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมารายได ้จะอยู่ท่ี
10,001-20,000 คิดเป็นร้อยละ22 ส่วนอนัดบัสาม จะอยู่ท่ีรายได ้ต ่ากวา่ 5,000 และ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ4 เท่ ากัน และเดือนสุดท้ายคือ มากกว่า 30 ,000 นั้ น มี ร้อยละ1  ในด้านปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเลือกซ้ือ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในส่วนของ ความง่ายในการใชง้านมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นราคาซ่ึงผูบ้ริโภคค านึงถึงความคุม้ค่า โดยใชฟั้งกช์ัน่ต่างๆ ของโทรศพัทม์าเป็นเกณฑ ์

        ปรัตถกร เป้รอด ( 2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือ Smart Phone ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลอ.เมือง จ.พิษณุโลก จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 63.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21- 30 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.5 
ส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนมากท่ีสุดซ่ึง       
คิดเป็นร้อยละ 28.8  และมีระดบัรายได ้10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.8  ในเร่ืองปัจจยัของส่วนประสมทาง
การตลาดผูบ้ริโภคให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมมากท่ี สุดโดยเน้นเร่ืองพนักงานขาย ล าดับท่ีสอง คือด้าน
ผลิตภณัฑโ์ดยเนน้ดา้นบรรจุภณัฑเ์ป็นส่ิงส าคญัและดา้นท่ีสามคือ ส่งเสริมการขายในเร่ืองการใหข้อ้มลูข่าวสาร 

3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากร 
        ประชากรท่ีใชใ้นคร้ังน้ี คือจ านวนยอดขายเคสโทรศพัทจ์ากหา้งสรรพสินคา้ต่างๆท่ีบริษทั วีแกดซ์                     
คอปอร์เรชัน่ จ ากดั ไดว้างจ าหน่ายในรูปแบบของสินคา้ฝากขาย ( Consignment )  ซ่ึงมี 4 หา้งสรรพสินคา้ ดงัน้ี        
1. หา้งสรรพสินคา้ สยาม พารากอน  2. หา้งสรรพสินคา้ ดิ เอม็โพเร่ียม  3. หา้งสรรพสินคา้ The Mall สาขาบางกะปิ  
4. หา้งสรรพสินคา้ The Mall สาขางามวงศง์วาน  ซ่ึงรวมยอดขายเฉล่ียปี 2557 ของทั้ง 4 แห่งเท่ากบั 1,908,334 บาท  

กลุ่มตัวอย่าง 
        กลุ่มตวัอย่างจะใชเ้ป็นจ านวนยอดขายของหา้งสรรพสินคา้ทั้ง 4 แห่ง คือ 1,908,334 บาท เม่ือน ามาค านวณหา
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตาราส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ( 1970 ) ซ่ึงระบุไวว้่าท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ 
ระดับความผิดพลาดไม่เกิน 5% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจ านวน 384 คน แต่เน่ืองจากปัญหาในเร่ือง
ระยะเวลาและค่าใชจ่้าย ผูวิ้จยัจึงลดขนาดกลุ่มตวัอย่างลงเหลืออยู่ท่ี 200 คนและมีระดบัความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ี
6.93% 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ของการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ ( Primary Data )  ซ่ึงใชก้ารเกบ็แบบสอบถาม
จ านวน 200 ชุด โดยวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling)  จากลูกคา้ท่ีซ้ือเคสโทรศพัท์มือถือตกรุ่น
ของบริษัท วีแกดซ์ คอปอร์เรชั่น จ ากัด จากห้างสรรพสินค้าทั้ ง 4 แห่ง  ซ่ึงสามารถแบ่งการเก็บข้อมูลได้ดังน้ี                 
1. หา้งสรรพสินคา้ สยาม พารากอน จ านวน 103 ชุด  2. หา้งสรรพสินคา้ ดิ เอม็โพเร่ียม จ านวน 68 ชุด  3. หา้งสรรพสินคา้ 
The Mall สาขาบางกะปิ  จ านวน 20 ชุด   4. ห้างสรรพสินค้า The Mall สาขางามวงศ์วาน จ านวน 9  ชุด  โดยเก็บ
แบบสอบถามในวนัจนัทร์ – วนัอาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น. เป็นเวลา 1 สปัดาห์  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

        ในการวิจัยเร่ืองการแบ่งกลุ่มคร้ังน้ีผูวิ้จัยเลือกใช้  Hierarchical มาแบ่งกลุ่มเพ่ือหาจ านวนกลุ่มท่ี
เหมาะสม จากนั้นใชวิ้ธีการแบ่งกลุ่มแบบ Partitioning เพ่ือน าจ านวน กลุ่มท่ีไดม้าก าหนดจุดเร่ิมตน้ และเก็บขอ้มูล
แต่ละรายการลงในแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี K-means และ ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มส าหรับแต่ละกลุ่มและท า
การสรุปกลุ่ม ไดแ้ก่ อายุ เพศ รายไดก้ารศึกษา อาชีพ และ ตวัแปรเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ระดบัความส าคญั และ ระดบั
ความเห็น สุดทา้ยน าค่าท่ีไดห้ลงัจากวิธี K-means ไปทดสอบ Anova เพ่ือให้ค่าท่ีไดต้ ่ากว่า 0.05 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดี 
และน ามาแบ่งกลุ่มยอ่ย พร้อมทั้งตั้งช่ือกลุ่ม 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ส่วนที ่  1  ค าถามเกีย่วกบัข้อมูลเชิงประชากรศสาสตร์  
        เพศ สามารถแบ่งได้ ดงัน้ี กลุ่มย่อยท่ี 1 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.8 รองลงมาเป็นระดบัปริญญาโท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2    กลุ่มย่อยท่ี 2 ส่วนใหญ่จะมี
ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 รองลงมาเป็นระดบัอนุปริญญา/ปวส. 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 กลุ่มย่อยท่ี 3 ส่วนใหญ่จะมีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาเป็นระดบัปริญญาโท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8                                        
        อาชีพ สามารถแบ่งได้ ดงันี ้กลุ่มยอ่ยท่ี 1 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.5 รองลงมาเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 11 คนคิดเป็น ร้อยละ 32.4 กลุ่มยอ่ยท่ี 2 ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัมีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9รองลงมาเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.8 กลุ่มยอ่ยท่ี 3 ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัมีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5รองลงมาเป็นกิจการ

ส่วนตวั จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 และล าดบัท่ีสามเป็นอาชีพขา้ราชการ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8     

        รายได้ สามารถแบ่งได้ ดงันี ้กลุ่มยอ่ยท่ี 1 ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท มีจ านวน 17 

คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมามีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 15.1           

กลุ่มย่อยท่ี 2 ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 รองลงมา      
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มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6  กลุ่มย่อยท่ี 3 ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่

ระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 รองลงมามีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 20,001 – 

30,000 บาท จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 21.3  

ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 

  ตารางที ่1 แสดงความแตกต่างด้านความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของแต่ละกลุ่ม  

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มมาตรฐานปานกลาง กลุ่มท่ี 2 กลุ่มมาตรฐานสูง กลุ่มท่ี 3  กลุ่มพื้นฐาน 

น ้าหนกัของเคสโทรศพัท ์มีค่าเฉล่ีย 

4.180 

น ้าหนกัของเคสโทรศพัทมี์ค่าเฉล่ีย 

4.250 

น ้าหนกัของเคสโทรศพัทมี์ค่าเฉล่ีย 

2.882 

ประสิทธิภาพในการปกป้อง

โทรศพัทเ์วลาตกหล่น 

มีค่าเฉล่ีย 4.541 

ประสิทธิภาพในการปกป้อง

โทรศพัทเ์วลาตกหล่น 

มีค่าเฉล่ีย 4.625 

ประสิทธิภาพในการปกป้อง

โทรศพัทเ์วลาตกหล่น 

มีค่าเฉล่ีย 3.431 

ลวดลายท่ีทนัสมยัมีค่าเฉล่ีย 3.885 ลวดลายท่ีทนัสมยัมีค่าเฉล่ีย 3.807 ลวดลายท่ีทนัสมยัมีค่าเฉล่ีย 3.020 

สีสันของเคสโทรศพัท ์มีค่าเฉล่ีย 

3.705 

สีสันของเคสโทรศพัท ์มีค่าเฉล่ีย 

3.875 

สีสันของเคสโทรศพัทมี์ค่าเฉล่ีย 

3.059 

ท่านสามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้มี

ค่าเฉล่ีย 2.902 

ท่านสามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้มี

ค่าเฉล่ีย 4.239 

ท่านสามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้มี

ค่าเฉล่ีย 2.451 

การระบุราคาสินคา้ท่ีชดัเจน มี

ค่าเฉล่ีย 4.000 

การระบุราคาสินคา้ท่ีชดัเจน มี

ค่าเฉล่ีย 4.500 

การระบุราคาสินคา้ท่ีชดัเจน มี

ค่าเฉล่ีย 3.314 

การแสดงป้ายเปรียบเทียบราคากบั 

ร้านอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 2.951 

การแสดงป้ายเปรียบเทียบราคากบั 

ร้านอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 3.705 

การแสดงป้ายเปรียบเทียบราคากบั 

ร้านอ่ืนๆมีค่าเฉล่ีย  2.529 

การจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ มี

ค่าเฉล่ีย 2.639 

การจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ 

มีค่าเฉล่ีย 3.386 

การจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ 

มีค่าเฉล่ีย 2.374 
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ตารางที ่1 แสดงความแตกต่างด้านความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของแต่ละกลุ่ม ( ต่อ ) 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มมาตรฐานปานกลาง กลุ่มท่ี 2 กลุ่มมาตรฐานสูง กลุ่มท่ี 3  กลุ่มพื้นฐาน 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีเดินทางไปได้
สะดวก เช่น ใกลร้ถไฟฟ้า , รถไฟใต้
ดิน มีค่าเฉล่ีย 3.967 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีเดินทางไปได้
สะดวก เช่น ใกลร้ถไฟฟ้า , รถไฟใต้
ดิน มีค่าเฉล่ีย 3.807 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีเดินทางไปได้
สะดวก เช่น ใกลร้ถไฟฟ้า , รถไฟใต้
ดิน มีค่าเฉล่ีย 2.725 

การจดัเรียงสินคา้หนา้ร้านท่ีเป็น
ระเบียบ ง่ายต่อการหาสินคา้ มี
ค่าเฉล่ีย 3.934 

การจดัเรียงสินคา้หนา้ร้านท่ีเป็น
ระเบียบ ง่ายต่อการหาสินคา้ มี
ค่าเฉล่ีย 4.239 

การจดัเรียงสินคา้หนา้ร้านท่ีเป็น
ระเบียบ ง่ายต่อการหาสินคา้ มี
ค่าเฉล่ีย 3.196 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีมีท่ีจอดรถ มี
ค่าเฉล่ีย 3.951 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีมีท่ีจอดรถ มี
ค่าเฉล่ีย 3.739 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีมีท่ีจอดรถมี
ค่าเฉล่ีย 2.627 

ส่วนลดราคาสินคา้มีค่าเฉล่ีย 3.262 ส่วนลดราคาสินคา้มีค่าเฉล่ีย4.443 ส่วนลดราคาสินคา้มีค่าเฉล่ีย2.627 
การท่ีสินคา้มีดารามาเป็นพรีเซน
เตอร์ มีค่าเฉล่ีย 2.590 

การท่ีสินคา้มีดารามาเป็นพรีเซน
เตอร์ มีค่าเฉล่ีย 3.068 

การท่ีสินคา้มีดารามาเป็นพรีเซน
เตอร์ มีค่าเฉล่ีย 2.176 

เคสโทรศพัทมื์อถือท่ีมีฟิลม์กนัรอย
แถม มีค่าเฉล่ีย 3.705 

เคสโทรศพัทมื์อถือท่ีมีฟิลม์กนัรอย
แถม มีค่าเฉล่ีย 4.511 

เคสโทรศพัทมื์อถือท่ีมีฟิลม์กนัรอย
แถม มีค่าเฉล่ีย 2.922 

การซ้ือสินคา้แบบแพค็คู่ในราคาท่ี
ถูกลง มีค่าเฉล่ีย 3.098 

การซ้ือสินคา้แบบแพค็คู่ในราคาท่ี
ถูกลง มีค่าเฉล่ีย 4.295 

การซ้ือสินคา้แบบแพค็คู่ในราคาท่ี
ถูกลง มีค่าเฉล่ีย 2.922 

บริการส่งสินคา้ฟรีถึงบา้น มีค่าเฉล่ีย 
2.377 

บริการส่งสินคา้ฟรีถึงบา้น  มี
ค่าเฉล่ีย 3.159 

บริการส่งสินคา้ฟรีถึงบา้น              
มีค่าเฉล่ีย 2.137 

 

ส่วนที ่3 ค าถามเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

ตารางที ่2  แสดงความแตกต่างด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละกลุ่ม  

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มมาตรฐานปานกลาง กลุ่มท่ี 2 กลุ่มมาตรฐานสูง กลุ่มท่ี 3  กลุ่มพื้นฐาน 
ท่านชอบใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือแบบ
ท่ีเป็นซองมีค่าเฉล่ีย 1.967 

ท่านชอบใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือแบบท่ี
เป็นซองมีค่าเฉล่ีย 3.080 

ท่านชอบใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือแบบท่ี
เป็นซอง มีค่าเฉล่ีย 2.333 

ท่านชอบใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือแบบ
ท่ีมี ฝาเปิด – ปิด มีค่าเฉล่ีย 2.787 

ท่านชอบใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือแบบ 
ท่ีมีฝาเปิดปิด มีค่าเฉล่ีย3.955 

ท่านชอบใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือแบบท่ี
มี ฝาเปิด – ปิด มีค่าเฉล่ีย 2.529 

ท่านชอบใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือแบบ
ท่ีมี เฉพาะฝาหลงัมีค่าเฉล่ีย 3.918 

ท่านชอบใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือแบบท่ี
มีเฉพาะฝาหลงั มีค่าเฉล่ีย 3.795 

ท่านชอบใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือแบบท่ี
มีเฉพาะฝาหลงัมีค่าเฉล่ีย 3.255 
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ตารางที ่2  แสดงความแตกต่างด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละกลุ่ม ( ต่อ ) 

ท่านชอบใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือแบบ
ท่ี สามารถตั้งได ้มีค่าเฉล่ีย 2.705 

ท่านชอบใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือแบบท่ี 
สามารถตั้งได ้ มีค่าเฉล่ีย 3.557 

ท่านชอบใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือแบบท่ี 
สามารถตั้งได ้ มีค่าเฉล่ีย 2.549 

ส าหรับทา่นเคสโทรศพัทมื์อถือ
เปรียบ  เสมือนเคร่ืองประดบัแฟชัน่    
( Prop ) มีค่าเฉล่ีย 3.311 

ส าหรับท่านเคสโทรศพัทมื์อถือ
เปรียบ เสมือนเคร่ืองประดบัแฟชัน่     
( Prop ) มีค่าเฉล่ีย 3.818 

ส าหรับท่านเคสโทรศพัทมื์อถือ
เปรียบ เสมือนเคร่ืองประดบัแฟชัน่     
( Prop ) มีค่าเฉล่ีย 2.451 

ท่านใชเ้คสโทรศพัทเ์พื่อป้องกนั
โทรศพัทจ์ากการขีดข่วน และ 
กระแทก มีค่าเฉล่ีย 4.443 

ท่านใชเ้คสโทรศพัทเ์พื่อป้องกนั
โทรศพัทจ์ากการขีดข่วน และ 
กระแทก  มีค่าเฉล่ีย 4.659 

ท่านใชเ้คสโทรศพัทเ์พื่อป้องกนั
โทรศพัทจ์ากการขีดข่วน และ 
กระแทกมีค่าเฉล่ีย 3.725 

ท่านใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือ เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการใชง้าน
โทรศพัทมิ์อถือ เช่น เคสท่ีท าให้
โทรศพัทต์ั้งไดมี้ค่าเฉล่ีย 2.738 

ท่านใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการใชง้านโทรศพัท์
มิอถือ เช่น เคสท่ีท าใหโ้ทรศพัทต์ั้งได้
มีค่าเฉล่ีย 3.625 

ท่านใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการใชง้านโทรศพัท์
มิอถือ เช่น เคสท่ีท าใหโ้ทรศพัทต์ั้งได้
มีค่าเฉล่ีย 2.627 

ท่านชอบท่ีจะใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือ 
อนัเดียวจนกวา่จะพงัแลว้จึงซ้ือใหม่          
มีค่าเฉล่ีย 2.639 

ท่านชอบท่ีจะใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือ 
อนัเดียวจนกวา่จะพงัแลว้จึงซ้ือใหม่            
มีค่าเฉล่ีย 3.466 

ท่านชอบท่ีจะใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือ 
อนัเดียวจนกวา่จะพงัแลว้จึงซ้ือใหม่            
มีค่าเฉล่ีย 2.824 

ท่านซ้ือเคสโทรศพัทม์ากกวา่ 1 ช้ิน 
ต่อการซ้ือหน่ึงคร้ัง มีค่าเฉล่ีย 2.656 

ท่านซ้ือเคสโทรศพัทม์ากกวา่ 1 ช้ิน 
ต่อการซ้ือหน่ึงคร้ังมีค่าเฉล่ีย 3.307 

ท่านซ้ือเคสโทรศพัทม์ากกวา่ 1 ช้ิน 
ต่อการซ้ือหน่ึงคร้ัง มีค่าเฉล่ีย 2.235 

ท่านมกัซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือท่ีลด
ราคา   มีค่าเฉล่ีย 2.754 

ท่านมกัซ้ือเคส โทรศพัทมื์อถือท่ีลด
ราคา  มีค่าเฉล่ีย 3.909 

ท่านมกัซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือท่ีลด
ราคา  มีค่าเฉล่ีย 2.549 

ท่านซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือท่ีมียีห่อ้
เท่านั้นมีค่าเฉล่ีย 3.459 

ท่านซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือท่ีมียีห่อ้
เท่านั้น  มีค่าเฉล่ีย 3.284 

ท่านซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือท่ีมียีห่อ้
เท่านั้น  มีค่าเฉล่ีย 2.373 

ท่านซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือจาก
หา้งสรรพสินคา้  มีค่าเฉล่ีย 3.852 

ท่านซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือจาก
หา้งสรรพสินคา้มีค่าเฉล่ีย 3.682 

ท่านซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือจาก
หา้งสรรพสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 2.560 

ท่านมกัซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือจาก
ร้านท่ีจ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือ                         
มีค่าเฉล่ีย 2.623 

ท่านมกัซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือจาก
ร้านท่ีจ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือ                           
มีค่าเฉล่ีย 3.523 

ท่านมกัซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือจาก
ร้านท่ีจ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือ                            
มีค่าเฉล่ีย 2.745 

ท่านชอบซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือผา่น
ช่องทางออนไลน์มากกวา่การซ้ือตาม
ร้าน มีค่าเฉล่ีย 2.148 

ท่านชอบซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือผา่น
ช่องทางออนไลน์มากกวา่การซ้ือตาม
ร้าน มีค่าเฉล่ีย 2.955 

ท่านชอบซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือผา่น
ช่องทางออนไลน์มากกวา่การซ้ือ           
ตามร้าน มีค่าเฉล่ีย 2.627 

ท่านมกัซ้ือเคสโทรศพัทจ์ากร้านท่ีคน
สนิทแนะน ามีค่าเฉล่ีย 2.803 

ท่านมกัซ้ือเคสโทรศพัทจ์ากร้านท่ีคน
สนิทแนะน ามีค่าเฉล่ีย 3.295 

ท่านมกัซ้ือเคสโทรศพัทจ์ากร้านท่ีคน
สนิทแนะน ามีค่าเฉล่ีย 2.627 
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5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 กลุ่มท่ี 1 ช่ือกลุ่มมาตรฐานปานกลาง มีจ านวน 61 คน ด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ีจะให้ความส าคัญกับ

ประสิทธิภาพในการปกป้องเคสเวลาตกหล่นมากท่ีสุด รองลง คือวสัดุท่ีใชใ้นการท าเคส น ้าหนกัของเคส ลวดลายท่ี

ทนัสมยั และสุดทา้ยคือ สีสันของโทรศพัท ์ ในส่วนของด้านราคา กลุ่มท่ี 1 ไม่ใหค้วามส าคญักบัดา้นน้ีเลย ไม่ว่าจะ

เป็น การต่อรองราคาสินคา้ การแสดงป้ายเปรียบเทียบราคาสินค้ากบัร้านอ่ืน หรือแมแ้ต่การระบุราคาท่ีชัดเจน              

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จะให้ความส าคญักบัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ท่ีเดินทางไปไดส้ะดวก สถานท่ีท่ีมีท่ีจอด

รถ และ การจดัเรียงสินคา้หนา้ร้านท่ีเป็นระเบียบ ง่ายต่อการหาสินคา้ แต่ไม่ให้ความส าคญัต่อการจ าหน่ายสินคา้

ผา่นช่องทางออนไลน ์ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มท่ี 1 ไม่ใหค้วามส าคญักบัดา้นการส่งเสริมการตลาดเลย ไม่ว่า

จะเป็น ส่วนลดราคาสินคา้ การใชด้ารามาเป็นพรีเซนเตอร์ การแถมฟิลม์กนัรอย การซ้ือสินคา้แพค็คู่ในราคาท่ีถกูลง 

หรือแมแ้ต่บริการส่งสินคา้ฟรี ด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค ของกลุ่มท่ี 1 คือ นิยมใหเ้คสโทรศพัทแ์บบท่ีมีเฉพาะฝาหลงั

เท่านั้น ไม่นิยมให้เคสท่ีเป็นฝาเปิด-ปิด เคสท่ีเป็นซอง หรือ เคสท่ีสามารถตั้ งได้ มีวตัถุประสงค์ในการใช้เคส

โทรศพัทเ์พ่ือปกป้องโทรศพัทจ์ากการขีดข่วน ไม่ใช่เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั หรือ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ

ใชง้าน และมกันิยมเลือกซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือท่ีมียี่หอ้ จากหา้งสรรพสินคา้เท่านั้น 

กลุ่มท่ี 2  ช่ือกลุ่มมาตรฐานสูง  มีจ านวน 88 คน เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามส าคญักบัด้านผลติภัณฑ์ทุกเร่ือง ไม่ว่า

จะเป็น ประสิทธิภาพในการปกป้องเคสเวลาตกหล่น วสัดุท่ีใชใ้นการท าเคส น ้ าหนักของเคส ลวดลายท่ีทนัสมยั  

หรือแมแ้ต่สีสันของโทรศพัท์  ซ่ึงเช่นเดียวกบั ด้านราคาท่ีกลุ่มท่ี 2 ให้ความส าคญัในทุกเร่ือง คือ เร่ืองการต่อรอง

ราคาสินคา้ การแสดงป้ายเปรียบเทียบราคาสินคา้กบัร้านอ่ืน หรือแมแ้ต่การระบุราคาท่ีชดัเจน  ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ไดใ้หค้วามส าคญักบัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ท่ีเดินทางไปไดส้ะดวก สถานท่ีท่ีมีท่ีจอดรถ การจดัเรียงสินคา้

หน้าร้านท่ีเป็นระเบียบ ง่ายต่อการหาสินคา้ และการจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ในส่วนของ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด กลุ่มท่ี 2 ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการตลาดในทุกเร่ืองไม่วา่จะเป็น ส่วนลดราคาสินคา้ การ

ใชด้ารามาเป็นพรีเซนเตอร์ การแถมฟิลม์กนัรอย การซ้ือสินคา้แพค็คู่ในราคาท่ีถูกลง หรือแมแ้ต่บริการส่งสินคา้ฟรี 

ด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค ของกลุ่มท่ี 2 คือ ชอบท่ีจะเลือกใชเ้คสโทรศพัทมื์อถือในหลายๆแบบไม่วา่จะเป็น แบบมีฝา

เปิด – ปิด แบบท่ีสามรถตั้งได ้แบบซอง และ แบบท่ีมีแต่เคสหลงั โดยมีวตัถุประสงค์ในการใช้คือ เพ่ือปกป้อง

โทรศพัทจ์ากการขีดข่วน รวมถึงเพ่ือเป็นเสมือนเคร่ืองประดบั และ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใชโ้ทรศพัทด์ว้ย

ซ่ึงการใชเ้คสโทรศพัทจ์ะใชเ้คสโทรศพัทท่ี์ละอนัจนพงัแลว้จึงซ้ือใหม่ แต่จะซ้ือมากกวา่ 1 ช้ินต่อการซ้ือ 1 คร้ัง ซ่ึง

จะนิยมซ้ือเคสโทรศพัท์มือถือท่ีมียี่หอ้ ท่ีลดราคา จากห้างสรรพสินคา้ ร้านจ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือ ร้านท่ีคนสนิท

แนะน า  และ ซ้ือผา่นช่องทางออนไลน ์
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กลุ่มท่ี 3  ช่ือกลุ่มพ้ืนฐาน มีจ านวน 51 คนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีตรงขา้มกบักลุ่มท่ี 2 โดยส้ินเชิง คือ ไม่ให้

ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

หรือแมแ้ต่ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีนิยมซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง

ออนไลนม์ากกวา่ซ้ือตามหา้งสรรพสินคา้ หรือร้าน และนิยมซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือคร้ังละ 1 ช้ินต่อการซ้ือ 1 คร้ัง  

ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการแบ่งกลุ่มจะเห็นไดว้า่ กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มมาตรฐานปานกลาง และ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มมาตรฐานสูงเป็น

กลุ่มท่ีทางบริษัทควรเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพราะเน่ืองจากมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีมักเลือกซ้ือสินค้าจาก

หา้งสรรพสินคา้ และให้ความส าคญักบัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ท่ีคล้ายคลึงกัน ซ่ึงตรงกับท่ีทางบริษัทเองก็มีพนักงานขายประจ าหน้าร้านท่ีสามารถให้ข้อมูลด้าน

ผลิตภณัฑ์แก่ลูกคา้ได ้รวมทั้งสถานท่ีจ าหน่ายของบริษทัยงัตั้งอยู่ในห้างสรรพสินคา้ท่ีเดินทางสะดวก ตรงตามท่ี

กลุ่ม 1 และ  2 ให้ความส าคญั  ซ่ึงต่างจากกลุ่มท่ี 3 อย่างส้ินเชิงท่ีไม่ให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด 
และยงันิยมซ้ือเคสโทรศพัทมื์อถือผา่นช่องทางออนไลนม์ากกวา่หา้งสรรพสินคา้อีกดว้ย 

 ในส่วนของการวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายนั้น ทางบริษทัควรเน้นเร่ืองการให้ข้อมูลเก่ียวกับ

คุณสมบติัท่ีโดดเด่นของสินคา้แก่กลุ่มเป้าหมายมากข้ึนกว่าเดิมไม่วา่จะเป็นการประชาสมัพนัธ์ดา้นต่างๆ หรือแมแ้ต่

การเทรนพนักงานขายเพ่ือให้สามารถให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างครบถว้นถูกตอ้ง และควรจดัดปรโมชัน่ลดราคา

สินคา้ เคสโทรศพัทแ์บบท่ีมีแต่ฝาหลงั นอ้ยกว่าแบบอ่ืนๆ เพราะเคสแบบท่ีมีฝาหลงัเป็นแบบท่ีกลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่ใหค้วามส าคญัอยูแ่ลว้ ควรเนน้การลดราคาสินคา้เคสแบบอ่ืนๆใหม้ากกวา่เคสแบบท่ีมีฝาหลงัอยา่งเดียว 
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ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ต่ีอคุณภาพการบริการของ Lazada เวบ็ช็อปป้ิงออนไลน์ 
The customer satisfaction in service quality of Lazada, website online shopping 

ฉววีรรณ ชัยโสตถี1และ ธนธร วชิรขจร2 
Chaweewan Chaisottee and Thanatorn Vajirakachorn 

บทคดัย่อ 
               การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ Lazada เว็บช็อปป้ิงออนไลน์” มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาค่าตวัช้ีวดัประเมินความพึงพอใจของคุณภาพการบริการของลูกคา้ใชบ้ริการ Lazada เวบ็ช็อปป้ิง

ออนไลน์ และเพ่ือคน้หาองคป์ระกอบย่อยของ ความพึงพอใจของคุณภาพการบริการของ Lazada โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างจ านวน 220 คน และใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(Factor analysis) การวิเคราะห์ One-way Anova  ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ 

Lazada อยู่ในระดบัมาก และมีองคป์ระกอบคุณภาพการบริการ ทั้งหมด 9 ดา้น คือ 1) ดา้นความหลากหลายของสินคา้และ

บรรจุภณัฑ ์( ค่าเฉล่ีย 3.85)  2) ดา้นการบริการออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.21)  3) ดา้นการรับสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.05)  4) ดา้นหนา้

เวบ็ไซต ์(ค่าเฉล่ีย 4.29)  5) ดา้นพนกังานส่งสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.74) 6) ดา้นการจดัหมวดหมู่ของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.27)  7) ดา้น

ความสะดวกและความปลอดภยัในการใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.15)  8) ดา้นการใหค้วามมัน่ใจในการใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.83)  

9) ดา้นช่องทางการใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.91) นอกจากน้ียงัพบว่าองคป์ระกอบดงักล่าวมีค่าความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะ

ทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ คือ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้จ านวนคร้ังท่ีเคยใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง ช่องทางการซ้ือ และการ

ใชอิ้นเตอร์เน็ต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและมีผลต่อความพึงพอใจคุณภาพการบริการของผูใ้ชบ้ริการ Lazada  

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ,คุณภาพการบริการ, วิเคราะห์องค์ประกอบ 
 

 Abstract  
               The study of “The customer satisfaction in service quality of Lazada, website online shopping” aimed to identify 
service quality factors and satisfaction factor of Lazada’s customers. The data was collected through surveys from 220 
respondents and analyzed using descriptive statistics (including frequency, percentages, and mean), factor analysis and one-
way anova. The result showed that the satisfaction of Lazada’s customer were in the highest level. The 9 components of 
service quality from factor analysis were 1) the variety of product and package 2) online service 3) receiving product 4) 
website 5) delivery officer 6) product’s classification 7) convenience and safety 8) insurances 9) services channel. The results 
also revealed that respondents’ characteristics namely age, education, income, number of using, expenses per time, buying 
channel and internet using were significantly related to customer satisfaction on Lazada’s service quality. 
Keywords: Satisfaction, Service quality, Factor analysis 
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2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอหารคา้ไทย 10400 
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1. บทน า 
 
     Lazada Thailand เป็นส่วนหน่ึงของ Lazada Group ท่ีมีอยู่ใน 5 ประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีก่อตั้งโดย Rocket Internet GmbH ท่ีเป็นองคก์ร
บุกเบิกธุรกิจออนไลน์มาตั้ งแต่ปี 1999  รวมไปถึงการสร้างบริษัทออนไลน์ชั้นน าของโลกกว่า 100 บริษทัใน
อีก 40 ประเทศทัว่โลก โดยมีส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนั 
     Lazada Thailand (www.lazada.co.th) เร่ิมเปิดให้บริการและด าเนินการในประเทศไทยเม่ือเดือนมีนาคม 2555  
ถือไดว้่าเป็นเป็นผูบุ้กเบิกธุรกิจ E-Commerce ของประเทศไทย ดว้ยความแปลกใหม่ และเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้
ไวม้ากเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของธุรกิจช็อปป้ิงออนไลน์ จึงไม่แปลกท่ีจะท าให้ Lazada เติบโตอย่างรวดเร็ว  โดยทาง
บริษทัมีแนวทางในการบริการคือ สร้างประสบการณ์ช็อปป้ิงออนไลน์ท่ีรวดเร็ว ปลอดภยั และสะดวกสบาย รวม
ไปถึงมีช่องทางในการใชบ้ริการท่ีรองรับและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นหนา้เวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ค 
แอพพลิเคชัน่ทั้งส าหรับระบบแอนดรอยด ์และระบบไอโอเอส 
     อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัหลกัอยู่ท่ีประเทศเยอรมนั ท าให้การด าเนินธุรกิจมีความแตกต่างในด้านของ

กฎหมาย วฒันธรรม ไลฟ์สไตล ์ทศันคติ และดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบกบัผลการด าเนินงานของธุรกิจ ไม่

วา่จะเป็นภายใน หรือภายนอกของบริษทัท่ีตอ้งปรับวิธีการด าเนินงานใหเ้ขา้กบัคู่ธุรกิจ รวมไปถึงดา้นของผูบ้ริโภค

หรือผูท่ี้ใช้บริการดว้ย อีกทั้ งธุรกิจ E-Commerce ในปัจจุบัน ท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การแข่งขนัในธุรกิจช็อปป้ิง

ออนไลน์สูงและรุนแรงข้ึนตามไปดว้ย  เพราะลูกคา้สามารถเลือกใชบ้ริการไดอ้ยา่งหลากหลาย ตามไลฟ์สไตลแ์ละ

ความพึงพอใจในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook, 

Instagram หรือจะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Tarad, weloveshopping  และด้วยการเจริญเติบโตอย่างก้าว

กระโดดของธุรกิจ E- Commerce น้ีเอง ท าใหท้าง Lazada ตอ้งปรับโครงสร้างองคก์รรวมไปถึงมีการพฒันารูปแบบ

การบริการเพ่ือรองรับและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด ถึงกระนั้นดว้ยศกัยภาพและปัจจยั

แวดลอ้มของสังคม ก็ยงัไม่สามารถสร้างระบบการบริการท่ีตอบสนองไดอ้ย่างครอบคลุม ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเน่ืองจาก

สาเหตุต่าง ๆ เช่น ปัจจยัทางดา้นการขนส่ง ระบบการส่ือสารระหว่างลูกคา้กบัทางพนักงาน  จ านวนพนักงานไม่

เพียงต่อต่อการบริการลูกคา้ท่ีมีจ านวนมากและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ความพึงพอใจของผูท่ี้ใชบ้ริการ    

     การท่ีบริษทัเป็นฝ่ายท่ีให้การบริการ และในปัจจุบนัยงัไม่มีการศึกษาในมุมมองของผูท่ี้ใชบ้ริการ ว่ามีความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการของ Lazada เวบ็ช็อปป้ิงออนไลน์ในดา้นใด อย่างไรบา้ง  ท าให้ไม่สามารถทราบหรือ

รับรู้ถึงปัจจยัหรือส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในการประเมินคุณภาพการบริการของ Lazada  ผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นว่า  

การศึกษาเร่ืองน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการบริการของ

เวบ็ไซต ์โดยมีปัจจยัหรือตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน ซ่ึงจะท าใหส้ามารถแกไ้ข ขอ้บกพร่องในการบริการ หรือ การบริการท่ีมี

http://www.lazada.co.th/
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ระดบัความพึงพอใจต ่าสุด  ดว้ยความส าคญัของคุณภาพการบริการท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงตั้งวตัถุประสงคข์อง

การศึกษาคร้ังน้ีไวด้งัน้ีคือ  

     1. เพ่ือศึกษาค่าตวัช้ีวดัประเมินความพึงพอใจของคุณภาพการบริการของลูกคา้ใช้บริการ Lazada เวบ็ช็อปป้ิง

ออนไลน ์

     2. เพ่ือคน้หาองคป์ระกอบยอ่ยของ ความพึงพอใจของคุณภาพการบริการของ Lazada 

     ดว้ยวตัถุประสงค์ขา้งตน้ ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัในการพฒันาคุณภาพการบริการ  

และสามารแกไ้ขขอ้บกพร่องของการบริการ จากปัจจยัและตวัช้ีวดัท่ีผูใ้ช้บริการให้ความส าคญั และใช้ประเมิน

คุณภาพการบริการของ Lazada  รวมไปถึงสามารถสร้างและเพ่ิมความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อ Lazada  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ Lazada เว็บช็อปป้ิงออนไลน์” ผู ้

ศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาสนบัสนุนงานวิจยัไวด้งัน้ี 

     แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจ E-Commerce  มีช่ือท่ีแปลเป็นภาษาไทยว่า “พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์” คือ การด าเนินธุรกิจ

โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์” (ศูนย์พฒันาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ , 2542) สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) 

ผู้ประกอบการกับผู้ บริโภค (Business to Consumer - B2C)   คือการค้าระหว่างผู ้ค้าโดยตรงถึงผู ้บริโภค 2) 

ผู้ ประกอบการกับผู้ ประกอบการ (Business to Business – B2B) คื อการค้าระหว่างผู ้ค้ากับลูกค้า ท่ี เป็น

ผูป้ระกอบการ 3) ผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumer to Consumer - C2C) คือการติดต่อระหว่างผูบ้ริโภคกับ

ผูบ้ริโภค 4) ผู้ประกอบการกบัภาครัฐ (Business to Government – B2G) คือการประกอบธุรกิจระหวา่งภาคเอกชน

กบัภาครัฐ     5) ภาครัฐกับประชาชน (Government to Consumer -G2C) ในท่ีน้ีคงไม่ใช่วตัถุประสงค์เพ่ือการคา้ 

แต่จะเป็นเร่ืองการบริการของภาครัฐผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

     แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจการบริการ การบริการคือกิจกรรม หรือชุดของกิจกรรมท่ีโดยทัว่ไปมิอาจจบัตอ้งไดซ่ึ้ง

ตามปกติมกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีการติดต่อกนัระหว่างลูกคา้กบัพนกังานผูใ้ห้บริการ และ/หรือทรัพยากรท่ีมีตวัตนหรือ 

สินคา้ และ/หรือระบบของผูใ้หบ้ริการนั้น ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้นัน่เอง (Gronroos 1990, อา้งจาก ธีรกิติ 

2547: 6)  นอกจากน้ีลกัษณะของงานบริการสามารถแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ (จรวยพร กุลอ านวยชยั, 2538) คือ 1) 

งานบริการเป็นงานท่ีมีการผลิตและการบริโภคข้ึนพร้อมกนัคือไม่อาจก าหนดความตอ้งการท่ีแน่นอนได ้ข้ึนอยู่กบั

ว่าผูใ้ชบ้ริการนั้น ตอ้งการอะไรเม่ือใด 2) งานบริการเป็นงานท่ีไม่อาจก าหนดปริมาณงานล่วงหน้าได ้การมาใช้

หรือไม่ใช้ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของผูใ้ช้บริการ การก าหนดบริการล่วงหน้าจึงไม่อาจท าไดน้อกจากคาดคะเนความ

น่าจะเป็นเท่านั้น 3) งานบริการเป็นงานท่ีไม่มีตวัสินคา้ ไม่มีผลผลิต ส่ิงท่ีผูใ้ช้บริการจะได ้คือ ความพึงพอใจ 

ความรู้สึกคุ้มค่าท่ีได้มาใช้บริการ ดังนั้นคุณภาพของงานจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก 4) งานบริการเป็นงานท่ีต้อง
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ตอบสนองในทันที ผูใ้ช้บริการต้องการให้ลงมือปฏิบัติในทันที ดังนั้นผูใ้ห้บริการต้องพร้อมท่ีจะตอบสนอง

ตลอดเวลา และเม่ือนดัหมายวนั เวลาใดกจ็ะตอ้งปฏิบติัไดต้รงตามนดัหมายและขอ้สญัญา 

     แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจของคอทเลอร์ (Kotler. 2000:36 อ้างจาก ณัฐกฤตา ชิดนอก 2551:7) โดย 
คอทเลอร์ไดใ้ห้ความหมายของ ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นผลจากการเปรียบเทียบ
การท างานของผลิตภณัฑ์ตามท่ีเห็น หรือเขา้ใจกบัความคาดหวงัของบุคคล กรอนรูส (Gronroos. 1990:37-39 อา้ง
จาก ณัฐกฤตา ชิดนอก 2551:10) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ ซ่ึงจะประกอบด้วยองค์ประกอบ  2 
ประการ คือ 1) องคป์ระกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑบ์ริการ  ผูรั้บบริการจะรับรู้ว่าผลิตภณัฑบ์ริการท่ี
ไดรั้บมีลกัษณะตามพนัธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามท่ีควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด จึงจะสร้าง
ความพึงพอใจให้กบัลูกค้าในส่ิงท่ีลูกค้าตอ้งการ 2) องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ 
ผูรั้บบริการจะรับรู้ว่าวิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใ้หบ้ริการมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด
ในดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ห้บริการตามบทบาทหนา้ท่ีและปฏิกิริยา
การตอบสนองการบริการของผูใ้ห้บริการต่อผูรั้บบริการ ความรับผิดชอบต่องาน การใชภ้าษาส่ือความหมายและ
ปฏิบติัตนในการใหบ้ริการ ส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ดว้ยไมตรีจิตของการบริการท่ี
แทจ้ริง 
     แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพการบริการ คุณภาพบริการตามแนวคิดของ Parasuraman เช่ือว่าคุณภาพบริการข้ึนอยู่
กบัช่องว่างระหว่างความคาดหวงั และการรับรู้ของผูรั้บบริการเก่ียวกบับริการท่ีไดรั้บจริง ซ่ึงความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการเป็นผลจากค าบอกเล่าท่ีบอกต่อกนัมา ความตอ้งการของผูรั้บบริการเอง และประสบการณ์ในการรับ
บริการท่ีผ่านมา รวมถึงข่าวสารจากผูใ้หบ้ริการทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ส่วนการรับรู้ของผูรั้บบริการเป็นผลมาจาก
การไดรั้บบริการและการส่ือสารจากผูใ้ห้บริการไปยงัผูรั้บบริการ ถา้บริการท่ีไดรั้บจริงดีกว่าหรือเท่ากบัความ
คาดหวงัถือวา่บริการนั้นมีคุณภาพ (Parasuraman et al., 1985, 1988 อา้งจาก ขวญั พิพฒันสุขมงคล 2551: 8)  
     Parasuraman และคณะ (1988) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการบริการและพบว่าผูบ้ริโภคมีปัจจยัพ้ืนฐานท่ี

ใชใ้นการตดัสินคุณภาพของการบริการ โดยรวบรวมขอ้มูล 2 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ และดา้นการคาดหวงั และได้

พฒันาเป็นเคร่ืองมือประเมินคุณภาพบริการท่ีเรียกวา่ “SERVQUAL” ประกอบดว้ยปัจจยัในการประเมินคุณภาพให้

เหลือเพียง 5 ดา้น (Dimensions) ดงัน้ี (Parasuraman et al., 1988: 23 อา้งจาก ขวญั พิพฒันสุขมงคล 2551 :10) 

     1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) บริการท่ีใหแ้ก่ผูรั้บบริการตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่าผูรั้บบริการสามารถ
คาดคะเนคุณภาพการบริการไดช้ดัเจน เช่น สถานท่ีใหบ้ริการ มีความสะดวก สบายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การใหบ้ริการ สวยงาม ทนัสมยั เป็นตน้ 
     2. ความน่าเช่ือถือ หรือไววางใจได ้ (Reliability) ผูใ้หบ้ริการมีความสามารถในการปฏิบติังาน ท าใหผู้รั้บบริการ
เกิดความรู้สึกไวว้างใจได ้วา่การใหบ้ริการมีความถูกตอ้งเท่ียงตรง 
     3. การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) ผูใ้หบ้ริการมีความพร้อมและเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดต้ามตอ้งการ 
     4. การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ และมีอธัยาศยัท่ีดีในการใหบ้ริการและความสามารถของ

ผูใ้หบ้ริการส่งผลใหผู้รั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ 
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     5.การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) ผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการโดยค านึงถึงจิตใจ และความ

แตกต่างของผูรั้บบริการการตามลกัษณะของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั 

 

3. วธิีการศึกษา 
      
     การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ Lazada เวบ็ช็อปป้ิงออนไลน์” จาก

สถิติในปี 2555 พบว่ากลุ่มประชากรท่ีเคยใช้บริการ Lazada ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครโดยเฉล่ียคิดเป็นจ านวน 

126,412 คน โดยเม่ือน าไปค านวณและอา้งอิงจากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) มีความคลาด

เคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ±5% (1.96) ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95%  จะไดข้นาด

กลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 384.16 แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณและดา้นเวลา ผูวิ้จยัจึงมีความประสงคท่ี์จะเก็บ

ขอ้มูลแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดจ านวน 220 ชุด เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการสุ่มจบัฉลากเลือก

กลุ่มประชากรตวัอย่างในแต่ละพ้ืนท่ี โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

(Nominal Scale) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเล่นอินเตอร์เน็ตโดยเฉล่ียต่อ

วนั เคร่ืองมือในการเล่นอินเตอร์เน็ต จ านวนคร้ังท่ีใช้บริการกบั Lazada และจ านวนเงินท่ีใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง  

และ 2) สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการบริการของ Lazada ซ่ึงจะวดัคุณภาพการบริการของ Lazada ทั้ง 5 

ดา้น (Likert Scale) ไดแ้ก่  

     1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) 

     2) ความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจได ้ (Reliability)  

     3) การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness)  

     4) การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance)  

     5) การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) 

     โดยส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จะใชก้ารวิเคราะห์แบบเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือแจก

แจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) เพ่ือบรรยายขอ้มูลทั่วไป (Demographic Data) 

ของกลุ่มตวัอย่าง  และส่วนของแบบสอบถามท่ีเป็นการวดัความพึงพอใจคุณภาพการบริการ จะใชก้ารวิเคราะห์

แบบแยกแยะองคป์ระกอบ (Factor analysis) จากค่าระดบัความเห็นดว้ยของผูต้อบแบบสอบถาม 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ Lazada เวบ็ช็อปป้ิงออนไลน์ สามารถแบ่ง

ผลการศึกษาเพ่ืออภิปรายออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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     1. ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากผลการศึกษาพบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามเม่ือคิด
เป็นร้อยละ มีการแสดงผลดงัน้ี  1) เพศหญิง ร้อยละ 62.3  2) อายุระหว่าง 21-25 ปี ร้อยละ 46.8  3) ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาก ร้อยละ 94.1 4) อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 79.1 5) รายไดร้ะหว่าง 15,001-
20,000 บาท ร้อยละ 35.9 6) เคยใช้บริการ Lazada เป็นจ านวน 2 คร้ังมาก7 ร้อยละ 40.9  7) ค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง
ประมาณ 500-999 บาท ร้อยละ 54.1 8) ช่องทางการใช้บริการคือ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ร้อยละ 75.5  9) ใช้
อินเตอร์เน็ตต่อวนั 8 ชม. ข้ึนไป ร้อยละ 47.3 
     2. ขอ้มูลเก่ียวการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ Lazada เวบ็ช็อปป้ิงออนไลน ์
โดยใชปั้จจยัของคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้นเป็นเกณฑใ์นการวดั คือ 
     1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) โดยวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัดา้นหนา้เวบ็ไซต ์คือ 
การออกแบบ, ความสวยงาม, การจดัหมวดหมู่สินคา้, รายละเอียดของสินคา้, การคน้หาสินคา้, โปรโมชัน่, ความ
น่าเช่ือถือ, ความหลากหลาย, และความทนัสมยั โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ืองการจดัหมวดหมู่ของ
สินคา้มากท่ีสุด และมีความพึงพอใจต่อการเห็นโปรโมชัน่หนา้เวบ็ไซตต์ ่าท่ีสุด  
     2) ดา้นความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจได ้(Reliability) โดยวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัการไดรั้บการ
บริการ ดา้นยืนยนัการสั่งซ้ือ เวลาการรับสินคา้ และความถูกตอ้งของสินคา้ ดา้นความสวยงามของบรรจุภณัฑแ์ละ
ความสามารถในการปกป้องความเสียหาย ดา้นขอ้มูลในการติดต่อของพนกังาน นโยบายความปลอดภยั และเวลา
การท าการ โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ืองขอ้มูลในการติดต่อกบัพนกังานมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 
และมีความพึงพอใจต่อความถกูตอ้งของสินคา้ต ่าท่ีสุด 
     3) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) โดยวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบั ช่วงเวลาท า
การมีความสะดวก พนักงานส่งของใช้วาจาสุภาพ แต่งกายสุภาพ อธัยาศยัดี และการใชง้านหน้าเวบ็ไซต์ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ืองการใชง้านหนา้เวบ็ไซตม์าท่ีสุด และมีความพึงพอใจต่อพนกังานส่งของใชว้าจา
สุภาพต ่าท่ีสุด 
     4) ดา้นการให้ความมัน่ใจ (Assurance) โดยวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัการรับประกนัสินคา้ การ
ตรวจสอบสถานะค าสัง่ซ้ือ การไดรั้บสิทธิพิเศษ และความมัน่ใจในการสั่งซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
เร่ืองการรับประกนัสินคา้มากท่ีสุด และมีความพึงพอใจต่อการตรวจสอบสถานะค าสัง่ซ้ือต ่าท่ีสุด  
     5) ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) โดยวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบั
ช่องทางการสั่งซ้ือและช่องทางติดต่อกบัพนกังาน ท่ีมีเพียงพอต่อความตอ้งการและมีความสะดวก รวมไปถึงการ
เขา้ถึงข่าวสารและโปรโมชัน่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ืองการเขา้ถึงโปรโมชัน่และข่าวสารมากท่ีสุด 
และมีความพึงพอใจต่อช่องทางการสัง่ซ้ือมีเพียงพอต่อความตอ้งการต ่าท่ีสุด 
     3. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ Lazada เว็บช็อปป้ิง
ออนไลน ์และจดักลุ่มของคุณภาพการบริการ ดว้ยวิธี Factor analysis มีทั้งหมด 9 ดา้นคือ  
     Factor 1 ดา้นความหลากหลายของสินคา้และบรรจุภณัฑ์  โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากบรรจุ
ภณัฑส์ามารถป้องกนัสินคา้จากความเสียหายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.85) ซ่ึงขดัแยง้กบัการศึกษาวิจยัของ ระพีพรรณ 
ศรีศรัณยกุล (2555) เร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์) โดยใชส่้วน
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ประสมทางการตลาดเป็นเกณฑใ์นการวดั (7Ps)  พบวา่ ความพึงพอใจเร่ืองความหลากหลายของสินคา้อยู่ในล าดบัท่ี 
2 และเร่ืองรูปลกัษณ์และบรรจุภณัฑเ์ป็นล าดบัท่ี 3  

     Factor 2 ดา้นการบริการออนไลน์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากสินคา้บนเวบ็ไซตมี์เพียงพอต่อความ
ตอ้งการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.21)  ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสตรีผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ท่ีพบว่าปัจจัยการปรับปรุงด้านสินค้าบน
เคร่ือข่ายสังคมเฟซบุ๊คให้มีความทันสมยั ท าให้ผูใ้ช้บริการให้ความไวว้างใจ อาจจะเน่ืองมาจากเป็นการศึกษา
เก่ียวกบัสินคา้แฟชัน่ ดงันั้นการปรับปรุงสินคา้ใหท้นัสมยัจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสร้างแรงจูงใจลูกคา้ใหซ้ื้อสินคา้ และ
อาจกล่าวไดว้่าเป็นปัจจยัแรกในการตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้หรือเขา้เว็บเพจเฟซบุ๊ค ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบั
เวบ็ไซต ์Lazada ท่ีขายสินคา้ทุกประเภท ถือวา่มีความแตกต่างกนั ดงันั้นการท่ีปรับปรุงสินคา้หนา้เวบ็ใหท้นัสมยัจึง
อาจจะถือว่าเป็นเพียงปัจจยัหน่ึงดา้นการบริการออนไลน์ท่ีผูใ้ชบ้ริการค านึงถึงในการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์Lazada แต่
อาจจะไม่ใช่ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการซ้ือสินคา้ 

     Factor 3 ดา้นการรับสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการไดรั้บการแจง้เวลาการรับของท่ีแน่นอน 
(ทางอีเมล์) มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อคุณภาพ
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของร้านคาเรนค็อทเทจใน eBay.com (เขมิยา สิงห์ลอ, 2554) ท่ีพบว่าผูใ้ชบ้ริการมีระดบั
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการเติมเตม็ความตอ้งการ ดา้นการจดัส่งสินคา้ท่ีตรงตามค าสั่งซ้ือและการจดัส่ง
สินคา้ตามค าสญัญา ตามล าดบั 

     Factor 4 หน้าเว็บไซต์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจากขอ้มูลของสินคา้บนหน้าเวบ็ไซต์มี
ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.29) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั การศึกษาเร่ือง ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์และ
เคร่ืองมือทางการตลาดออนไลนข์องเวบ็ไซตผ์ลิตภณัฑห์ตัถกรรมไทย ของพรศิริ สุทธิรัตนช์ยัชาญ ท่ีพบว่าผูเ้ขา้ชม
เวบ็ไซตมี์เกณฑก์ารประเมินความถกูตอ้งและความน่าเช่ือถือของเน้ือหาบนเวบ็ไซต ์จากการอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูล
ท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึงเป็นการยืนยนัความถูกตอ้งทางกฎหมายทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา และในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554)) ท่ีพบว่า
ขอ้มลูของสินคา้ท่ีครบถว้น ถกูตอ้ง มีผลต่อการไวว้างใจในการซ้ือสินคา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลนเ์ฟซบุ๊ค  
     Factor 5 พนกังานส่งสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยของพนกังาน
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.74)   
     Factor 6 การจดัหมวดหมู่ของสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการจดัหมวดหมู่ของสินคา้บน
เวบ็ไซตท่ี์มีความชดัเจนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.27)  
     Factor 7 ความสะดวกและความปลอดภยัในการใชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ือง Lazada มี
นโยบายเก่ียวกบัความปลอดภยัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.15) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เขมิยา สิงห์ลอ (2554) ท่ี
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของร้านคาเรนค็อทเทจใน eBay.com ท่ี
พบวา่ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัเร่ืองการรักษาความลบัส่วนบุคคล หรือนโยบายความปลอดภยัอยูใ่นระดบัมาก   
     Factor 8 การให้ความมัน่ใจในการใชบ้ริการ โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากความมัน่ใจในการ
สั่งซ้ือสินค้ามากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย  3.83) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการให้ความมั่นใจ (Assurance) ของผู ้ให้บริการ โดย
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ประกอบดว้ยผูใ้หบ้ริการมีทกัษะและความรู้ในการบริการ สามารถใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้ได ้มีความสุภาพและ
เป็นมิตรกบัลกูคา้ ซ่ึงความสามารถจะส่งผลใหผู้รั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการได ้
     Factor 9 ช่องทางการใชบ้ริการ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการเขา้ถึงข่าวสารเก่ียวกบั
สิทธิพิเศษและโปรโมชัน่ต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวกมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.91)      
     4. ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามกบักลุ่ม 9 Factor ดว้ยวิธี One-way 
ANOVA 1) ดา้นอายุ พบว่า  อายุท่ีมีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้นการรับสินคา้ (Factor 3) ท่ีแตกต่างกนั 
และมีความพึงพอใจดา้นหนา้เวบ็ไซต ์(Factor 4) ท่ีแตกต่างกนั  2) ดา้นระดบัการศึกษา  พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีมี
ความแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้นช่องทางการการใชบ้ริการ (Factor 9) ท่ีแตกต่างกนั ช่องทางการ  3) ดา้น
รายได ้พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้นการบริการออนไลน ์(Factor 2), ดา้นหนา้เวบ็ไซต ์(Factor 
4) และดา้นการจดัหมวดหมู่ของสินคา้ (Factor 6) ท่ีแตกต่างกนั  4) ดา้นจ านวนคร้ังท่ีเคยใชบ้ริการ พบว่าจ านวน
คร้ังท่ีเคยใชบ้ริการท่ีมีความแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้นการรับสินคา้ (Factor 3),ดา้นความสะดวกและความ
ปลอดภยัในการใชบ้ริการ (Factor 7)  และดา้นการใหค้วามมัน่ใจในการใชบ้ริการ (Factor 8) ท่ีแตกต่างกนั 5) ดา้น
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง พบว่า ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีมีความแตกต่างกนั มีความพึงพอใจดา้นความหลากหลายของสินคา้และ
บรรจุภัณฑ์ (Factor 1), ด้านหน้าเว็บไซต์ (Factor 4) และด้านการจัดหมวดหมู่ของสินค้า (Factor 6) ท่ีมีความ
แตกต่างกนั  6) ดา้นช่องทางในการซ้ือสินคา้ พบวา่ การใชช่้องทางในการซ้ือสินคา้ท่ีมีความแตกต่างกนั มีความพึง
พอ ดา้นการรับสินคา้ (Factor 3) และดา้นหนา้เวบ็ไซต์ (Factor 4) ท่ีมีความแตกต่างกนั 7) ดา้นการใชอิ้นเตอร์เน็ต
ต่อวนั พบว่าเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อวนัท่ีมีความแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ ดา้นหนา้เวบ็ไซต์ (Factor 4), 
ดา้นการจดัหมวดหมู่ของสินคา้ (Factor 6) และดา้นการใหค้วามมัน่ใจในการใชบ้ริการ (Factor 8) ท่ีแตกต่างกนั   
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ Lazada เวบ็ช็อปป้ิงออนไลน์ มีผลการศึกษา
และสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
     ปัจจยัท่ีใชว้ดัคุณภาพการบริการคือ เคร่ืองมือประเมินคุณภาพการบริการหรือ ServQual มีทั้งหมด 5 มิติ คือ 1) 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) 2) ดา้นความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจได ้(Reliability) 3) ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการ (Responsiveness) 4) ดา้นการให้ความมัน่ใจ (Assurance) และ 5) ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ (Empathy) 
     เม่ือน าการบริการของ Lazada และจดักลุ่มดว้ยการวเิคราะห์ Factor Analysis ท าใหไ้ดมิ้ติการบริการทั้งหมด 9 ดา้นดงัน้ี  
     Factor 1 ดา้นความหลากหลายของสินคา้และบรรจุภณัฑ์ โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจจากบรรจุ
ภณัฑ์สามารถป้องกันสินคา้จากความเสียหายมากท่ีสุด และ มีความพึงพอใจต่อสินคา้บนหน้าเวบ็ไซต์มีความ
หลากหลายนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นควรจะมีการเพ่ิมเติมสินคา้บนหนา้เวบ็ไซตใ์หมี้ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  
     Factor 2 ดา้นการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจจากสินคา้บนเวบ็ไซตมี์เพียงพอต่อความตอ้งการ
มากท่ีสุด และ มีความพึงพอใจเร่ืองภาพถ่ายของสินค้ามีรายละเอียดชัดเจนน้อยท่ีสุด ดังนั้นควรจะมีการตั้ ง
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มาตรฐานของรูปภาพก่อนข้ึนบนหนา้เวบ็ไซต ์ซ่ึงอาจจะท าไดโ้ดยมีแผนกหรือส่วนท่ีรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของรูปภาพของสินคา้บนหนา้เวบ็ไซต์ 
     Factor 3 ดา้นการรับสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการไดรั้บการแจง้เวลาการรับของท่ีแน่นอน 
(ทางอีเมล)์ มากท่ีสุด และมีความพึงพอใจในดา้นการไดรั้บสินคา้ตรงตามท่ีสั่งซ้ือต ่าท่ีสุด  ดงันั้นจึงควรมีมาตรการ
ตรวจสอบการส่งสินคา้ให้ผูใ้ชบ้ริการให้เขม้งวดและเป็นมาตรฐาน เพ่ือท่ีจะสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของ
สินคา้ไดแ้ละป้องกนัการผิดพลาดในเร่ืองของการส่งสินคา้ อาจจะท าไดโ้ดยการส่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้มีหนา้ท่ี
ควบคุมเร่ืองการส่งสินคา้เขา้ไปยงัจุดกระจายสินคา้ เพ่ือควบคุมและจดัการเร่ืองระบบการขนส่งให้เป็นไปอย่าง
ถกูตอ้ง 
     Factor 4 หน้าเว็บไซต์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจากขอ้มูลของสินคา้บนหน้าเวบ็ไซต์มี
ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด และดา้นการออกแบบบนหนา้เวบ็ไซต์น่าสนใจต ่าสุด ดงันั้นการปรับปรุงและออกแบบ
เวบ็ไซตใ์หดู้น่าสนใจจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัหรือมีอิทธิพลในการสร้างแรงจูงใจใหมี้ผูม้าเขา้ใชบ้ริการ
หรือเขา้เวบ็ไซตไ์ดม้ากยิ่งข้ึน 
     Factor 5 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยของพนกังานมากท่ีสุด และมีความ
พึงพอใจดา้นพนักงานส่งของมีอธัยาศัยดีต ่าท่ีสุด ดังนั้นควรมีการคัดกรองการรับพนักงานส่งสินค้า ด้วยการ
สัมภาษณ์และทดสอบทกัษะ รวมไปถึงลกัษณะนิสัยของพนกังานท่ีมีใจรักบริการ อาจจะท าไดโ้ดยการสร้างบท
สนทนาหรือตุการณ์จ าลองทีมีมาตรฐาน จากนั้นอาจจะมีการจดัอบรมพนกังาน และมีบทพดูท่ีเป็นมาตรฐานเพ่ือฝึก
ทกัษะของพนกังาน 
     Factor 6 การจดัหมวดหมู่ของสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ืองบนเวบ็ไซตมี์การจดัหมวดหมู่ของ
สินคา้อย่างชดัเจนสูงท่ีสุด และมีความพึงพอใจเร่ืองการหาสินคา้หนา้เวบ็ไซตไ์ดส้ะดวกต ่าสุด  ซ่ึงอาจจะปรับปรุง
ไดด้ว้ยการออกแบบหน้าเวบ็ไซต์ ให้มีการเห็นสินคา้ไดช้ดัเจนมายิ่งข้ึน การเพ่ิมขนาดของตวัหนังสือให้มีความ
ชดัเจน หรืออาจจะพฒันาแถบคน้หาสินคา้ใหล้ะเอียด หรือครอบคลุมสินคา้มากยิ่งข้ึน 
     Factor 7 ความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ือง
นโยบายเก่ียวกบัความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนตวัของลูกคา้สูงท่ีสุด และมีความพึงพอใจเร่ือง ชัว่โมงการเปิด – ปิด
ท าการต ่า สามารถแกไ้ขได้โดยขยายหรือเพ่ิมช่วงเวลาการบริการให้สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาการใช้บริการ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน 
     Factor 8 การใหค้วามมัน่ใจในการใชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ืองความมัน่ใจในการสั่งซ้ือ
สินคา้จาก Lazada มากท่ีสุด และมีความพงพอใจเร่ืองการติดตามสินคา้ไดส้ะดวกต ่าท่ีสุด ดงันั้นอาจจะปรับปรุง
ดว้ยการเพ่ิมช่องทางในการติดตามสถานะสินคา้ เช่น ติดตามสถานะของสินคา้ดว้ยอีเมลท่ี์สั่งซ้ือ พฒันาระบบแช
ทออนไลนห์นา้เวบ็ไซต ์
     Factor 9 ช่องทางการใชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ืองเขา้ถึงข่าวสารเก่ียวกบัสิทธิพิเศษและ
โปรโมชัน่สูง และมีความพึงพอใจดา้นช่องทางการช าระเงินมีความสะดวกต ่าสุด ทางบริษทัอาจจะเพ่ิมช่องทางการ
ช าระเงินโดยการโอนผา่นธนาคาร  
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านพฤตกิรรมการใช้งาน 
กบัปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดธุรกจิบริการคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 

The Relationship between using behavior factors and service marketing mix 
factors for Computer Notebook  

ชาญชัย โอฬารเวช 1 และ สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั2 
Chanchai Olanvech and Siriphan Wongintavung  

บทคดัย่อ 
                การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา พฤติกรรมการใชง้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และ เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้ใช้ในการตัดสินใจซ้ือ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รวมทั้งเพ่ือ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊คกบัปัจจยัดา้นระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 
โดยมี ระเบียบวิธีวิจยั เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากรช่วงอายุ 15-65 ปี ท่ีเคยใชง้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากกลุ่มประชากร จ านวน 200 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง และวิธีการเลือก
ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็นสถิติเชิงบรรยาย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 

ค าส าคัญ: คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, พฤติกรรมใช้งาน, ส่วนประสมทางการตลาด , ความสัมพันธ์ , การบริการ 
 

Abstract 
 

               The research aims to study “the behavior using computer notebook in Bangkok and perimeter”, and to 
study the importance in the marketing mix and buying decision (selection) computer notebook, as well as to 
study the relationship of behavioral using computer notebook with the level of importance in the marketing mix 
and buying decision computer notebook with a research methodology to survey research. From a population 
group age between 15 - 65 year old in Bangkok and perimeter of 200 people. And how to select, for example, the 
quota (Quota Sampling), using the questionnaire as a tool to collect information. The statistics used in the data 
analysis, descriptive statistics is divided up per cent average, standard deviation. (One-Way ANOVA). 
 

Keywords: Computer Notebook, behavior, Marketing mix, Relationship, Service 
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1. บทน า 

1.1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
     คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คถือไดว้่ามีบทบาทส าคญัอย่างมากในการด ารงชีวิตของมนุษยเ์น่ืองจากคอมพิวเตอร์เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการใชชี้วิตประจ าวนั เช่น ใชใ้นการท างานตามหน่วยงานต่างๆ ช่วยในการ
คิดเงินของร้านคา้ ช่วยในการบนัทึกขอ้มูลการยืมคืนของห้องสมุด ใชใ้นการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใหค้วามบนัเทิงและความเพลิดเพลินแก่มนุษยไ์ดอี้กดว้ย เช่น ใชดู้หนงั เล่น
เกมส์ แชทในอดีตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีราคาค่อนขา้งสูง จึงมีใช้อยู่อย่างจ ากดัในบุคคลบางกลุ่ม แต่ในปัจจุบนั
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีใช้กันอย่างแพร่หลาย อันเน่ืองมาจากการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากข้ึน 
ประกอบกบัราคาของคอมพิวเตอร์ท่ีลดลงเพราะมีการแข่งขนักนัของผูผ้ลิตมากข้ึนปัจจุบนัคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คจึงมี
วิวฒันาการเปล่ียนไปจากเดิมทั้งทางดา้นประสิทธิภาพในการใชง้านท่ีดีข้ึนมีคุณสมบติัในการท างานไดห้ลากหลาย 
มีอุปกรณ์เสริมซ่ึงสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึน รวมถึงการกา้วล ้าของเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊ค 
     อตัราการเจริญเติบโตต่อปีโดยภาพรวมนั้นอยู่ท่ี 10.5% ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัจ านวนยอดขายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊

คแต่ละยี่ห้อท่ีลดลงเป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่า Lenovo ยงัคงเป็นผูค้า้ท่ีสามารถรักษาความเป็นผูน้ าตลาดของ 

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คในภูมิภาคน้ีแมว้า่ Asus จะรุกอยา่งหนกัหน่วงในตลาดผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้ชง้านตามบา้นเพ่ือหวงั

จะลดช่องวา่งส่วนแบ่งทางการตลาดของตนเองท่ีห่างจากผูน้ าตลาดหรือ Lenovo อยูเ่กือบ 19.9% ในขณะท่ี Dell HP 

และ Acer ต่างเป็นยี่หอ้ท่ีมียอดจ าหน่ายคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คอยูใ่น 4 อนัดบัแรก จากปัญหาขา้งตน้จึงเป็นประเดน็ซ่ึง

น าไปสู่การวิจยัในเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชง้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คกบั

ปัจจัยด้านระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊คในเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือท่ีจะน าไปเพ่ิมยอดขายและปรับปรุงพฒันาสินคา้และบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชง้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

     2. เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีลกูคา้ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

     3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คกบัปัจจยัดา้นระดับ

ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

     ขอบเขตของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ประชากรช่วงอายุ 15-65 ปี ท่ีเคยใชง้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ย่านไอที 4 ย่าน ศูยน์การคา้ฟอจูนทาวน์ ไอทีสแควส์หลกัส่ี เซียร์รังสิต 
และ พนัธ์ทิพยพ์ลาซ่าประตูน ้า 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ความรู้และไดด้ าเนินการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาเป็นแนวคิด
ประกอบการวิจยั ดงัน้ี 
     2.1 แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค 

     2.2 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  

     2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
   ปฐมกานต์ ยาดี (2550) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ และพฤติกรรมการใชง้านโนต้บุ๊ค

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบปฐมภูมิโดยออกแบบสอบถามเพ่ือเกบ็ขอ้มูล

จ านวนทั้งส้ิน 100 ตวัอย่าง จากการศึกษาพบว่า ยี่ห้อของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่พบ ว่า ยี่ห้อของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชคื้อ Acer คิดเป็นร้อยละ 43 

ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ราคาของโนต้บุ๊คท่ีนิยมซ้ือส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41 

ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ส่วนอายุการใชง้านของโนต้บุ๊คท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชอ้ยูใ่นช่วง นอ้ยกว่า 1 ปี ร้อยละ 

45 การใชง้านกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชง้านทุกวนั วนัละไม่เกิน 2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 23.2 ส่วนช่วงเวลาในการ

ใชง้านพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ นิยมใชโ้นต้บุ๊คในช่วงเวลา 18.00 – 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 48.6 วตัถุประสงค์

ในการใชค้อมพิวเตอร์โนต้บุ๊คส่วนใหญ่ ใหค้วามสาคญัเป็นอนัดบั 1 คือ ใชเ้พ่ือเล่นอินเตอร์เน็ท รองลงมาคือการ

เล่นเกม ส่วนอนัดบัท่ี 3 มีสองวตัถุประสงคคื์อ การพิมพง์าน และการดูหนงัฟังเพลง ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือใชเ้พ่ือ
ท างานและท าการบา้น  

     สิริยากร โสมทรัพย์ (2553) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์

แบบพกพาของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกริก จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด มีความส าคญัต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีเพียงแต่ดา้นช่องทางการจดัจาหน่ายมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

โดยเฉพาะการ สั่งซ้ือผ่านอินเตอร์เน็ตดงันั้น ควรส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่ายทาง Web Site ให้กวา้งขวาง

เพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของทุกกลุ่มเป้าหมาย 2.จากการศึกษาความส าคญัต่อขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา ภาพรวม อยู่ในระดบัมากโดยให้ความส าคญัต่อขั้นตอนการประเมินทางเลือกของการ

ตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพามากท่ีสุด โดยเฉพาะเก่ียวกบัความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั และ

ความคุม้ค่าในเร่ืองประโยชน์การใช้งานกบัราคา ดงันั้นควรมีการพฒันาดา้นการส่งเสริมการตลาดเพ่ือโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และการปรับปรุงคุณภาพของคอมพิวเตอร์พกพาในเร่ืองประโยชน์การใช้

งานประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึนตามความตอ้งการของลูกคา้3. จากการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ี

ตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด การ

รับประกนัสินคา้ไดม้าตรฐาน ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั และน่าเช่ือถือ ดงันั้นผูป้ระกอบการ ควรจะเนน้และปรับปรุงการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์โดยมีใหเ้ลือกหลายประเภท  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3             2124  
 

     นายจักรชัย จีวรสุวรรณกุล (2551) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊คของ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊ค ของกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุดคือ ประสิทธิภาพ (spec) ของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค มีความส าคญัในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือมากท่ีสุด ปัจจยัทางดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ 

ราคาท่ีเหมาะสมมีความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพล

ต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ ช่ือเสียงของร้านคา้มีความส าคญัต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือมาก ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ของกลุ่มตวัอย่าง

มากท่ีสุดคือ การโฆษณาทางโทรทศัน์ การโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์การโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์การโฆษณาทาง

ใบปลิว และการส่งเสริมการขาย มีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมาก  

3. วธิีการศึกษา 
     3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในงานวจิัย 
     ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรโดยทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีเคยใช้

งานคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค โดยท่ีไม่ระบุยี่หอ้ ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มประชากรทั้ง เพศชายและหญิง  อายุตั้งแต่ 15-65 

โดยการเลือกสุ่มพ้ืนท่ีในการเกบ็ขอ้มลู ตามสถานท่ียา่นไอทีท่ี ไดแ้ก่ ยา่นไอที 4 ยา่น ศูยนก์ารคา้ฟอจูนทาวน ์ไอทีส

แควส์หลกัส่ี เซียร์รังสิต และ พนัธ์ทิพยพ์ลาซ่าประตูน ้ า ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีน ามาวิเคราะห์ในการสุ่มตวัอย่าง คือ 

ตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan ดังนั้นจากตารางจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน

เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาและงบประมาณ ผูวิ้จยัจึงมีการลดขนาดลง ส่งผลให้มีระดบั

ความคลาดเคล่ือนซ่ึงสามารถเช่ือถือไดท่ี้ระดบั ±6.93% 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงสถานท่ีเกบ้ขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่ม  

          สถานที่                           
 
ช่วงอายุ 

ศูยน์การค้าฟอจูน
ทาวน์ 

ไอทีสแควส์ 
หลกัส่ี 

เซียร์รังสิต พนัธ์ทิพย์พลาซ่า
ประตูน า้ 

รวม 

15-25 15 13 13 14 70 

26-35 18 17 17 18 55 

36-45 12 11 11 11 45 

46-55 5 5 5 5 20 

56-65 3 3 2 2 10 
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3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
     ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงค าถามเป็นลกัษณะตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ 

และเติมขอ้ความในช่องวา่ง(Check list) 

     ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ซ่ึงค าถามเป็นลกัษณะ

ตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ และเติมขอ้ความในช่องวา่ง (Check list) 

     ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค โดยใชปั้จจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 7Ps’ ซ่ึงค าถามท่ีใช้จะมีให้เลือก 5 ระดบัความส าคญั ให้ผูต้อบแบบสอบถาม

เลือกระดบัความส าคญัต่อปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือโนต้บุ๊ค ตามระดบัความส าคญั 5 ระดบั คือ 1.ไม่ส าคญั

อย่างยิ่ง 2.ส าคญันอ้ย 3.ส าคญัปานกลาง 4.ส าคญัมาก 5.ส าคญัอย่างยิ่งและน าระดบัความส าคญัท่ีไดม้าให้คะแนน 
ดงัน้ี (Ratting Scale Method) 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวิจยั มีขั้นตอนดงัน้ี  
     1. ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
ก าหนดขอบเขตของการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือวิจยัใหค้รอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจยั  

     2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารเพ่ือก าหนดขอบเขตและเน้ือหา
ของแบบทดสอบจะไดมี้ความชดัเจนตามความมุ่งหมายการวิจยัยิ่งข้ึน  

     3. น าขอ้มลูท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถาม  
     4. น าแบบสอบถามท่ีร่างได  ้ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา จาก (อ.ท่ีปรึกษา) พิจารณาตรวจสอบและขอ
ค าแนะน าในการแกไ้ข ปรับปรุงเพ่ือใหอ่้านแลว้มีความเขา้ใจง่ายและชดัเจนตามความมุ่งหมายของการวิจยั  

     5. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขตามค าแนะน ามาด าเนินการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย (Pretest) จ านวน 30 ชุด  

     6. วิธีในการแจง้แบบสอบถามนั้นจะมีการแบ่งตามสถานท่ีกระจายวนั-เวลาท่ีจะแจกแบบสอบถามเพ่ือให้ได้
ขอ้มลูท่ีมีความน่าเช่ือถือ ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั  
     7. ปรับปรุงรูปแบบสอบถามอีกคร้ังอยา่งครบถว้น หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามมาท าการคียข์อ้มูลในโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     1.การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา  (Descriptive Statistics Analysis) ด้วยค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยประกอบดว้ย ขอ้มูลเพศ  อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว และขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชง้านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของผูต้อบ
แบบสอบถาม และค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 
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     2. การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการท าวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของขอ้มลูโดยการแจก
แจงความถ่ี 2ทาง (Crosstabs)  
     3. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมานโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
(ANOVA)  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คกับปัจจัยด้านระดับ
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สามารถสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ไดด้งัน้ี 
ด้านส่วนบุคคล 
     ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเพศหญิงจ านวนเท่ากนั มีอายตุั้งแต่ 15 - 25  ปี 
สถานภาพโสด มีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001- 
20,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ความถ่ีในการใชง้าน ทุกวนั วนัละมากกวา่ 4 ชัว่โมง/คร้ัง 
ส่วนมากมีราคาโดยเฉล่ียของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 20,001 – 30,000 บาท ส่วนมากพบเจอปัญหา เคร่ืองร้อน โดย
ส่วนใหญ่  
 ด้านพฤตกิรรมการใช้งานคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 
     ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนมากมีจ านวนคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คท่ีใชง้าน 1 เคร่ือง 

ตรายี่หอ้คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คท่ีใชง้านยี่หอ้ ASUS เหตุผลท่ีเลือกใชง้าน ความทนทาน ส่วนมากมีอายกุารใชง้าน 

มากกวา่ 3 ปีข้ึนไป ความถ่ีในการใชง้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ทุกวนั วนัละมากกวา่ 4 ชัว่โมง/คร้ัง ราคาโดยเฉล่ีย

ของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คอยูท่ี่ 20,001 – 30,000 บาท ปัญหาท่ีท่านพบเจอบ่อยท่ีสุดในการใชง้านคอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊ค คือเคร่ืองร้อน  

ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ในการตดัสินใจซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค  
     ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการระดบัมากที

สุด มาเป็นอนัดบั 1 รองลงมาใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นบุคลากร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ  

การทดสอบสมมุติฐานเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยใช้

เคร่ืองมอื (Crosstabulation) 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตรายี่หอ้ กบั เหตุผลท่ีเลือกใชง้านพบวา่ ตรายี่หอ้ท่ีมีจ านวนผูใ้ชม้ากท่ีสุด
อนัดบั 1 คือ ASUS จ านวน 69 คน โดยมีเหตุผลท่ีเลือกใชคื้อความทนทาน ตรายี่หอ้ท่ีมีจ านวนผูใ้ชม้ากท่ีสุดอนัดบั 
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2 คือ ACER จ านวน 35 คน โดยมีเหตุผลท่ีเลือกใชคื้อมีศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงทัว่ถึง และ ตรายี่ห้อท่ีมีจ านวนผูใ้ช้
มากท่ีสุดอนัดบั 3และ4 คือ APPLE MAC และ SAMSUNG จ านวน 19 คนเท่ากนั โดยมีเหตุผลท่ีเลือกใช้คือ ตรา
ยี่หอ้มีช่ือเสียง กบั ความหลากหลายของสินคา้  

 
ปัจจยัด้านพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คกับปัจจยัด้านระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด

ที่ผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค (ANOVA) 

จ าแนกตามจ านวนเคร่ือง พบวา่ กลุ่มท่ีมีจ านวนเคร่ืองต่างกนัมีความสมัพนัธ์ กบัตวัแทนจ าหน่ายท่ีตั้งอยู่

ในศูนยก์ารคา้ ยกเวน้กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมมีจ านวนเคร่ืองต่างกนัมีความสมัพนัธ์ กบั ตวัแทนจ าหน่ายท่ีมี

ช่ือเสียง เปิดมานาน ไดรั้บการยอมรับ ความสะดวกในการสัง่ซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คผา่นช่องทางออนไลน ์และ มี

ศูนยจ์ าหน่ายกระจายอยูใ่นท่ีต่างๆครอบคลุม ง่ายต่อการใชบ้ริการ 

จ าแนกตามตรายี่ห้อ พบว่า กลุ่มท่ีมีตรายี่ห้อท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์ กบั เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีบุคลากรท่ีมี

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และ บุคลากรมีการใหบ้ริการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทุกๆ ดา้น ยกเวน้กลุ่ม

ตวัอยา่งมีพฤติกรรมมี ตรายี่หอ้ท่ีต่างกนัไม่มีความสมัพนัธ์ กบั การไดรั้บขอ้มลูโฆษณาทางโทรทศัน์ เป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีมีผูบ้ริหารมีช่ือเสียง และ การไดรั้บขอ้มลูการโฆษณาทางช่องทางอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซต ์

จ าแนกตามเหตุผลที่เลือกใช้ พบว่า กลุ่มท่ีมีเหตุผลท่ีเลือกใชง้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คมีความสัมพนัธ์  กบั 

มีระบบการแจง้ปัญหาในการใชง้านผ่านเวบ็ไซต ์ตรวจเช็คได ้มีพ้ืนท่ีท่ีมีการจดัเก็บสต็อกสินคา้อย่างพอเพียงต่อ

ความต้องการของลูกค้า ยกเวน้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมมีเหตุผลท่ีเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไม่มี
ความสมัพนัธ์ กบัศูนยซ่์อมบ ารุงมีสถานท่ีจอดรถใหบ้ริการอยา่งสะดวก และ ศูนยบ์ริการมีความทนัสมยั กวา้งขวาง 

จ าแนกตามอายุการใช้งาน พบว่า กลุ่มท่ีมีอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีความสัมพนัธ์  กบั ราคา

อะไหล่แทใ้กลเ้คียงกบัราคาภายนอก พนกังานมีการใหค้ าแนะน า ค าปรึกษาใหร้ายละเอียดสินคา้ก่อนการตดัสินใจ

ซ้ือ ยกเวน้กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมมีอายุการใชง้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คไม่มีความสัมพนัธ์  กบั ความสะดวกใน
การสัง่ซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คผา่นช่องทางออนไลน ์และ มีส่วนลดค่าเคร่ืองเม่ือช าระเงินสด 

จ าแนกตามความถี่ในการใช้งาน พบวา่ กลุ่มท่ีมีความถ่ีในการใชง้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คต่างกนัมี

ความสมัพนัธ์  กบั เคร่ืองน ้าหนกัเบา คียบ์อร์ดมีไฟ ง่ายต่อการใชง้านในท่ีมืดยกเวน้กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมมี 

ความถ่ีในการใชง้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คต่างกนัไม่มีความสมัพนัธ์  กบั ตวัเคร่ืองบาง และ ตวัเคร่ืองมีความทนทาน 

จ าแนกตามราคาโดยเฉลี่ย พบว่า กลุ่มท่ีมีราคาโดยเฉล่ียคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คต่างกนัมีความสัมพนัธ์  กบั 

หน้าจอทัชสกรีนได้ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีผูบ้ริหารมีช่ือเสียง ยกเวน้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมมี ราคาโดยเฉล่ีย
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คต่างกนัไม่มีความสมัพนัธ์  กบั มีส่วนลดค่าเคร่ืองเม่ือช าระเงินสด และ ยี่หอ้มีช่ือเสียง 
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จ าแนกตามปัญหาที่ท่านพบเจอในการใช้งาน พบว่า กลุ่มท่ีมีปัญหาในการใชง้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คต่าง

กนัมีความสัมพนัธ์ กบั มีเคร่ืองส ารองใหใ้ชข้ณะรอส่งซ่อม และ มีพ้ืนท่ีท่ีมีการจดัเกบ็สตอ็กสินคา้อย่างพอเพียงต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ ยกเวน้กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมมีปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คต่างกนัไม่มี

ความสัมพนัธ์ กบั มีการบริการ call center ตลอด 24 ชัว่โมง และ มีการส่งเสริมการขายแบบ ณ.จุดขาย เช่น การส่ง
รหสัชิงโชคชิงรางวลัผา่นมือถือ 

 

5.สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

     5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี้ 
     การเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของผู ้บริโภคมีปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือหลากหลายปัจจัย 
ผูป้ระกอบการควรด าเนินการตามแนวทางดงัน้ี  
 
     1. ผลิตภณัฑค์วรท่ีจะเนน้ในเร่ืองของการมีน ้าหนกัท่ีเบาง่ายต่อการพกพา ควรใชว้สัดุท่ีมีความทนทานสามารถ
กนัรอยขีดข่วนและกนักระแทบได ้เพ่ิมประสิทธิภาพอายุการใชง้งานของแบตเตอร่ีให้ยาวนานข้ึน คียบ์อร์ดมีไฟ 
ง่ายต่อการใชง้านในท่ีมืด และในเร่ืองของหน้าจอทชัสกรีนได ้และแกปั้ญหาตวัเคร่ืองร้อนโดยการพฒันาระบบ
ระบายความร้อนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมอายกุารใชง้านลดปัญหาเคร่ืองคา้งเป็นตน้ 

     2. ราคาจ าหน่ายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไม่ควรมีราคาแพง ควรมีราคาอยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จึง
สามารถจบักลุ่มลกูคา้ไดม้ากกวา่  

     3. ท่ีตั้งของศูนยบ์ริการควรตั้งอยู่ในศูนยก์ารคา้ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง หรือใกลส้ถานนี
รถไฟฟ้า  

     4. การท าการตลาดเพ่ือให้ไดผ้ลสูงสุดควรเปล่ียนจากรูปแบบ Above the line การโฆษณาทางโทรทศัน์ท่ีใช้
ตน้ทุนท่ีสูง มาเป็นแบบ Below the Line  เป็นการส่ือสารสองทางกบัผูบ้ริโภคในรูปแบบของการจดักิจกรรมตลาด
เพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคแบบ mass market เฉพาะกลุ่ม โดยเน้นกลุ่มลูกคา้ วยัรุ่น วยัท างาน เป็นหลกั การจดักิจกรรม
พิเศษทางการตลาด , การส่งเสริมการขาย, การจดัโรดโชวส์ร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การโฆษณาทาง Social 
Network  เพราะในปัจจุบนัผูบ้ริโภคหาขอ้มูลข่าวสารทางช่องทางออนไลน์มากข้ึน ซ่ึงใชต้น้ทุนไม่สูงมากนกั บวก
กบัการท าการตลาด ลด แลก แจก แถม ตามงาน Event สถานท่ีต่างๆ 

     5. การบริการหลงัการขายเป็นส่ิงท่ีเอซุสควรใหค้วามส าคญัอย่างมาก เพราะราคาคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คในแต่ละ

ร้านคา้จะไม่แตกต่างกนัมากนกั การบริการหลงัการขายจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

ควรเนน้ในเร่ืองของพนกังานท่ีใหบ้ริการแนะน าขอ้มูลลูกคา้ การแจง้ระยะเวลาการส่งเคร่ืองซ่อมท่ีชดัเจน แน่นอน 

มีบริการแจง้ SMSหลงัจากเคร่ืองซ่อมเสร็จ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการใชบ้ริการ ระหว่างใชบ้ริการ และหลงัการใช้

บริการ ในทุกขั้นตอนใหเ้กิดความความประทบัใจสูงสุด 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3             2129  
 

     6. ให้ความส าคญัในเร่ืองช่ือเสียงของร้านตวัแทนจ าหน่ายมีความส าคญัมากในการตดัสินใจของผูซ้ื้อ จึงควร

เลือกร้านตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีสาขาครอบคลุมและมีช่ือเสียงท่ีดีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั และ การจดัฝึกอบรมพนกัง

งานท่ีใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ  

     7. ทางบริษทัควรมีการท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม ซ่ึงมีการจดักิจกรรมข้ึนระหว่างลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่

เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น และพบปะเพ่ือเช่ือมความสมัพนัธ์ท่ีดีและความภคัดีต่อบริษทัในระยะยาว 

     5.2ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1. เน่ืองจากการเก็บขอ้มลูแบบสอบถามมีระยะเวลาท่ีจ ากดั ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการก าหนดช่วงเวลา
ในการออกเกบ็ขอ้มลูใหมี้ระยะเวลาท่ีเหมาะสม และยาวนานกวา่น้ี เพ่ือประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของขอ้มูลท่ี
ไดท้ าการเกบ็ และน ามาประมวลผลงานวิจยัต่อไป 

     2.ส าหรับวิธีการศึกษาในการศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะมีการเกบ็ขอ้มลูดว้ยวิธีการอ่ืนเพ่ิมเติมดว้ย เช่น การ
แทรกการท าวิจยัเชิงคุณภาพเขา้ไปไม่วา่จะเป็นการสมัภาษณ์เชิงลึก หรือการท า Focus group เพ่ือท่ีจะใหไ้ดท้ราบ
ถึงความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีหลากหลายและตอบโจทยว์ตัถุประสงคใ์นการท าร้ังต่อไปไดต้รงจุดมากข้ึน 

     3.ควรศึกษาและคน้ควา้ขอ้มลูแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากข้ึน ในเร่ืองของพฤติกรรมการ
เลือกใชง้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คและอิทธิผลทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ เพ่ือท าใหท้ราบถึง
พฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเพ่ือช่วยลดความผิดพลาดในการท างานวิจยั และ
เป็นแนวทางในการท างานวิจยัคร้ังต่อไป 
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การแบ่งกลุ่มเยาวชนผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ตามความต้องการในด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของร้านบริการเกมออนไลน์ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

Segmentation of Youth Customer Playing Online Game towards Service 
Marketing Mixes of Online Game Service Shop in Bangkok  

กติติพจน์ ชนะรัตน์ 1และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ2 
Kittipot Chanarat  and Suthawan Chirapan 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความตอ้งการและศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน ์
ตลอดจนเพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด 4P ในการใชบ้ริการเกมออนไลน์ 
ของเยาวชนผูใ้ชบ้ริการเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการใน
ดา้นผลิตภัณฑ์สูงท่ีสุด มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ โดยชอบเล่นเกมออนไลน์ประเภทเก็บเลเวล เล่นเกม
ออนไลน์ในช่วงเวลา 14.01น. – 20.00น. ใชอิ้นเทอร์เน็ต 2 – 5 คร้ังต่อวนั เล่นเกมออนไลน์โดยเฉล่ีย 30 นาที – 1 
ชัว่โมง เล่นเกมออนไลน์ท่ีร้านอินเทอร์เน็ตบ่อยท่ีสุด มีเหตุผลในการเล่นเกมออนไลน์คือแนวเกมตรงกบัท่ีชอบ 
เล่นเกมออนไลน์คนเดียว ตดัสินใจเล่นเกมออนไลน์ดว้ยตวัเอง และติดตามข่าวสารเก่ียวกบัเกมออนไลน์จากเพ่ือน
ฝูง โดยสามารถแบ่งกลุ่มเยาวชนผูใ้ชบ้ริการเกมออนไลน์ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มแคชชวลเกมเมอร์ และ กลุ่มท่ี 3 กลุ่มโซเช่ียลเกมเมอร์  
 
ค าส าคัญ: ความต้องการ, พฤติกรรม, การแบ่งกลุ่ม, เกมออนไลน์, เยาวชน 

Abstract 
Objectives of this research is to study behavior of gamers toward online games industry and to divide a broad 
target market of young players in Bangkok into subsets by using marketing mix (4Ps) strategy. According to the 
study, sample players demand to spend time from 2PM – 8PM for surfing internet about 2 -5 times per day and 
enjoying online game to gain higher level by playing “Player vs Environment (PVE) mode”, however, most 
players spend time about 30 – 60 minutes at internet café. In addition, most players provide reason of playing 
online games by deciding base on players itself and selecting the most preferable and prefer to play alone. Most 
players acknowledge online game news from their friends. Ultimately, the research founds that gamers are 
divided into Hard Core Gamers, Casual Gamers and Social Gamers accordingly. 
 

Keywords: Demand, Behavior, Segmentation, Online Game, Youth 
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1. บทน า 
 
     ในปัจจุบนัธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศไทยมีการเติบโตข้ึนอย่างกา้วกระโดดเม่ือเทียบกบัหลายๆปีท่ีผ่านๆมา 

ทั้ งจากการเข้ามาของผูใ้ห้บริการเกมออนไลน์รายใหม่ๆ และความหลากหลายของเกมท่ีมีให้เลือก ธุรกิจเกม

ออนไลน์เป็นธุรกิจท่ีให้บริการดา้นความบนัเทิงออนไลน์ท่ีเก่ียวกบัเกม ซ่ึงการให้บริการเกมออนไลน์ในแต่ละ

ประเทศนั้น แต่ละบริษทัจะมีระบบ Server เป็นของตนเองเพ่ือใหบ้ริการแก่ผูเ้ล่นเกมในแต่ละประเทศและสามารถ
รองรับผูเ้ล่นเกมจ านวนมากพร้อมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

ภาพที่ 1 วยัรุ่นอาย ุ15-24 ปีท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต จ าแนกตามกิจกรรมท่ีใชปี้ 2554 

ที่มา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ 

     ในปัจจุบนัเดก็และเยาวชนกลุ่มอาย ุ15-24 ปีเป็นกลุ่มท่ีมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด โดยมีการใชเ้ล่นเกมถึง 
65.4 % และประกอบกบัทางบริษทัของผูวิ้จยัมีแผนท่ีจะเปิดใหบ้ริการเกมออนไลนเ์กมใหม่ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
เด็กและเยาวชน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเด็กและเยาวชน เพ่ือน าขอ้มูลมาช่วย
ปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑข์องบริษทัของผูว้ิจยัใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด และเพ่ือเป็น
การเพ่ิมจ านวนผูเ้ล่น ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอีกดว้ย 
      ทั้งน้ีการศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความตอ้งการ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์และแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ริโภคตามความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด 4P ในการใชบ้ริการเกมออนไลน ์เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดม้าช่วย
ปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ของผูวิ้จยั ใหมี้ความเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตลอดจน
เพ่ือเป็นแนวทางท่ีช่วยตดัสินใจในการสรรหาผลิตภณัฑเ์กมออนไลนใ์หม่ๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ไดม้ากท่ีสุด 
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ทั้งน้ี ทางผูวิ้จยัมิไดต้อ้งการท่ีจะมอมเมาเยาวชนเพียงเพ่ือตอ้งการผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่อย่างใด แต่

ทางผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะใหเ้กมออนไลนเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพฒันาการทางความคิดของเด็กและเยาวชนในดา้น

ต่างๆ ทั้ งด้านสังคม จริยธรรม และการใช้สติปัญญาในการแกไ้ขเร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดข้ึนในเกม เพ่ือท่ีเด็กและ

เยาวชนจะสามารถน าทกัษะเหล่านั้นมาใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดต่้อไป  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ( Service  Mix ) ของ 
Philip  Kotler  ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  
7Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย      

1.    ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ  ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้ง
มอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  โดยทัว่ไปแลว้  ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น  
2  ลกัษณะ  คือ  ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้ และ  ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

2.    ดา้นราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  ( Value )  
ของบริการกบัราคา  ( Price ) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้น การก าหนดราคาการ
ใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน  และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3.    ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ( Place ) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอ
บริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลกูคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณา
ในดา้นท าเลท่ีตั้ง ( Location ) และช่องทางในการน าเสนอบริการ ( Channels ) 

4.    ดา้นส่งเสริมการตลาด  ( Promotion ) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ  
โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม  การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของ
การตลาดสายสมัพนัธ์ 

5.    ดา้นบุคคล  ( People ) หรือพนกังาน ( Employee ) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพ่ือ 
ใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ
และผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององค์กร  เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ  มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ  มี
ความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6.    ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  เป็นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการ
ใหบ้ริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน  
และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  หรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีลกูคา้ควรไดรั้บ 
            7.    ดา้นกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ  
ท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถกูตอ้งรวดเร็ว  และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์, (2541) ไดก้ล่าวถึงการวิเคราะห์ใหท้ราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภควา่เป็นการวิจยัหรือคน้หา
เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้ของผูบ้ริโภคโดยใชค้ าถามช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือคน้หาค าตอบเก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6W1H ประกอบไปดว้ย What, Where, When, Why, Who, Whom และ How  ซ่ึงผูว้ิจยัได้
น ามาประยุกต ์ทฤษฎีฯมาใชเ้ป็นค าถามในการวิจยัดงัน้ี เขา้เวบ็ไซตอ์ะไรบ่อยท่ีสุด (What), เกมออนไลนท่ี์ชอบเล่น
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มากท่ีสุด (What) ,สถานท่ีท่ีเล่นเกมออนไลน์บ่อยท่ีสุด (Where), ช่วงเวลาในการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต (When), 
จ านวนคร้ังในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวนั (When), ระยะเวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียต่อคร้ัง (When), 
ช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ (When), จ านวนคร้ังในการเล่นเกมออนไลน์ต่อวนั (When), ระยะเวลาในการเล่น
เกมออนไลน์โดยเฉล่ียต่อคร้ัง (When), เหตุผลในการเล่นเกมออนไลน์ (Why), บุคคลท่ีร่วมเล่นเกมออนไลน ์
(Who), ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ (Whom) และ มีวิธีการในการติดตามข่าวสาร
เก่ียวกบัเกมออนไลน์อยา่งไร (How) 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จัยมีขอบเขตด้านวิธีการศึกษาความต้องการในการใช้บริการเกมออนไลน์ของเยาวชน
ผูใ้ชบ้ริการเกมออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ เยาวชนผูใ้ชบ้ริการเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 
คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแบ่งกลุ่มผูใ้ช้บริการดว้ยวิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis วิเคราะห์
ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี One Way ANOVA 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
     จากการส ารวจพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 อายุ 18 – 25 ปี 
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 มี
รายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 76  
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 
 
     จากการส ารวจพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน ์โดยชอบเล่นเกมออนไลนป์ระเภท
เก็บเลเวล เล่นเกมออนไลน์ในช่วงเวลา 14.01น. – 20.00น. ใชอิ้นเทอร์เน็ต 2 – 5 คร้ังต่อวนั เล่นเกมออนไลน์โดย
เฉล่ีย 30 นาที – 1 ชัว่โมง เล่นเกมออนไลนท่ี์ร้านอินเทอร์เน็ตบ่อยท่ีสุด มีเหตุผลในการเล่นเกมออนไลนคื์อแนวเกม
ตรงกบัท่ีชอบ เล่นเกมออนไลน์คนเดียว ตดัสินใจเล่นเกมออนไลน์ด้วยตวัเอง และติดตามข่าวสารเก่ียวกบัเกม
ออนไลนจ์ากเพ่ือนฝงู 
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัความต้องการในการใช้บริการเกมออนไลน์ในด้านส่วนประสมทางการตลาด 4P 
 
     จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการในดา้นผลิตภณัฑสู์งท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.72 โดยเร่ืองท่ี
มีความตอ้งการมากท่ีสุดคือ วิธีเล่นท่ีเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.82 รองลงมาคือ ตวัละครท่ีใช้เล่นในเกม
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สามารถปรับแต่งไดอ้ย่างอิสระ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.79 และเน้ือหาเร่ืองราวท่ีน่าติดตามของเกมออนไลน์ มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.65 โดยเร่ืองท่ีมีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุดคือ รูปภาพท่ีสวยงามของเกมออนไลน์ มีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.60 ความตอ้งการในดา้นท่ีรองลงมาคือความตอ้งการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.60 โดยเร่ืองท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุดคือ ความรวดเร็วในการดาวน์โหลด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.78 รองลงมาคือ 
ความสะดวกในการดาวน์โหลดตวัเกม มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.67 และความสะดวกในการเติมเงินเขา้เกม มีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 3.49 โดยเร่ืองท่ีมีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุดคือ สามารถหาซ้ือบตัรเติมเงินเกมไดง่้าย มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.48 และความตอ้งการดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.55 โดยเร่ืองท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุดคือ 
การแถมสินคา้ในเกมของบตัรเติมเงินเกมต่างๆ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.76 รองลงมาคือ การจดักิจกรรมตามสถานท่ี
ต่างๆ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.58 และการโฆษณาผา่นส่ือเวบ็ไซตต่์างๆ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.49 โดยเร่ืองท่ีมีความ
ตอ้งการนอ้ยท่ีสุดคือ การโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.38 โดยดา้นท่ีมีความตอ้งการนอ้ย
ท่ีสุดคือดา้นราคา มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.54 โดยเร่ืองท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุดคือ มีการแสดงราคาสินคา้ในเกม
อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.65 รองลงมาคือ ระดบัราคาสินคา้ในเกมท่ีหลากหลาย มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.54 
และราคาสินคา้ในเกมสามารถยืดหยุ่นได้ตามปริมาณการสั่งซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.51 โดยเร่ืองท่ีมีความ
ตอ้งการนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัราคาบตัรเติมเงินเกมท่ีหลากหลาย มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.44 
 
การวเิคราะห์ทางสถิติโดยใช้วธีิ Cluster Analysis 
 

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ของทั้ง 3 กลุ่ม 
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงค่า Agglomeration Coefficient เม่ือยบุรวมกลุ่ม 
 
     ผูว้ิจยัไดค้น้หาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมดว้ยวิธี Hierarchical และค านวณอตัราการเปล่ียนแปลงของระยะห่าง 
พบวา่ จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการศึกษาคือ 3 กลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ มีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 81 คน ส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมออนไลน์ประเภทเก็บ

เลเวล เล่นเกมออนไลน์บ่อยท่ีสุดในช่วงเวลา 14.01น. – 20.00น. ใชอิ้นเทอร์เน็ต 2 – 5 คร้ังต่อวนั เล่นเกมออนไลน์

โดยเฉล่ีย 1 – 3 ชัว่โมงต่อคร้ัง มีความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด 4P สูงกว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกดา้น โดย

ดา้นความตอ้งการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ความตอ้งการดา้นผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองตวัละครท่ีใช้เล่นในเกมสามารถ
ปรับแต่งไดอ้ยา่งอิสระ 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มแคชชวลเกมเมอร์ มีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 32 คน ส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมออนไลน์ประเภทยิงปืน 

เล่นเกมออนไลน์บ่อยท่ีสุดในช่วงเวลา 14.01น. – 20.00น. ใชอิ้นเทอร์เน็ตวนัละ 1 คร้ัง เล่นเกมออนไลน์โดยเฉล่ีย 

30 นาที – 1 ชัว่โมงต่อคร้ัง มีความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด 4P ต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกดา้น โดยดา้น

ความตอ้งการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ความตอ้งการดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ือง การโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์

ต่างๆ การจดักิจกรรมตามสถานท่ีต่างๆ และการแถมสินคา้ในเกมของบตัรเติมเงินเกมต่างๆ 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มโซเช่ียลเกมเมอร์ มีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 87 คน ชอบเล่นเกมออนไลน์ประเภท เก็บเลเวล เล่นเกม
ออนไลน์บ่อยท่ีสุดในช่วงเวลา 14.01น. – 20.00น. ใชอิ้นเทอร์เน็ต 2 – 5 คร้ังต่อวนั เล่นเกมออนไลน์โดยเฉล่ีย 30 
นาที – 1 ชัว่โมงต่อคร้ัง มีความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด 4P ต่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมเกือบทุกดา้น โดยดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ในเร่ือง เน้ือหาเร่ืองราวท่ีน่าติดตามของเกมออนไลน์ และวิธีเล่นท่ี
เขา้ใจง่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองการจดักิจกรรมตามสถานท่ีต่างๆ 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     งานวิจยัในคร้ังน้ีใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P ของ Phllip Kotler เป็นแนวทางในการสร้าง

เคร่ืองมือวดัระดบัความตอ้งการของเยาวชนผูใ้ชบ้ริการเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณา 4 ดา้น 
คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด 4P ของเยาวชนผูใ้ชบ้ริการเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการวิจยัพบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการในดา้นผลิตภณัฑ์สูงท่ีสุด ในเร่ืองการเล่นท่ีเขา้ใจง่าย ซ่ึง

แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการในเร่ืองตวัเกมท่ีตอ้งเล่นง่ายและสามารถปรับแต่งตวัละครไดอ้ย่าง

อิสระ ส่วนดา้นท่ีมีความตอ้งการมากในล าดบัถดัมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ือง ความรวดเร็วในการ

ดาวนโ์หลดตวัเกม แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นคนท่ีทนัสมยัไม่มีความตอ้งการท่ีจะรอการดาวนโ์หลดเกมโดย

ใชเ้วลานานแบบในสมยัก่อน ส่วนในดา้นล าดบัถดัมาคือ ดา้นการส่งเสริมการขาย ในเร่ืองการไดรั้บของแถมจาก

การเติมเงิน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า การท่ีจะกระตุน้ใหก้ลุ่มตวัอย่างมีการเติมเงินเขา้เกมไดน้ั้น จ าเป็นจะตอ้งมีการแถม

ของแถม เพ่ือดึงดูดใหเ้กิดความน่าสนใจ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียรวมต ่าท่ีสุดคือดา้นราคา ในเร่ืองความหลากหลายของ

ราคาบตัรเติมเงิน ซ่ึงแสดงใหเ้หน้ว่า ความหลากหลายของราคาบตัรเติมเงินนั้น ไม่มีผลต่อความตอ้งการของกลุ่ม

ตัวอย่าง ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ พีรเวท ถินขาว (2551) เร่ืองปัจจยัท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นเกม

ออนไลน์ กรณีศึกษา เกมฟุตบอลออนไลน์ ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลมากต่อการเล่นเกมฟุตบอลออนไลน์ ไดแ้ก่ การ

ใหบ้ริการท่ีดีของผูใ้หบ้ริการ ลกัษณะเกมตรงกบัส่ิงท่ีชอบ ภาพในเกมสวยงามสมจริงน่าเล่น การไดแ้ข่งขนักบัผูอ่ื้น 
ความล่ืนไหลของเกมขณะเล่น และท่ีส าคญัคือการไดเ้ล่นฟรีโดยไม่ตอ้งเสียค่าบริการรายเดือน 

พฤติกรรมของเยาวชนผูใ้ชบ้ริการเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ทางผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (6W1H) ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, (2541) มาประยุกตใ์ชใ้นการตั้งค าถามในการวิจยั ซ่ึงจากการวิจยั พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมเก็บเลเวล โดยสถานท่ีท่ีเล่นบ่อยท่ีสุดคือร้านอินเทอร์เน็ตและท่ีบา้น ในจ านวนท่ี

ใกลเ้คียงกนั จะใช้บริการบ่อยท่ีสุดในช่วงเวลา 14.01น. – 20.00น. และเล่นเกมออนไลน์ประมาณ 30 นาที – 1 

ชัว่โมงต่อคร้ัง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างนั้นจะเล่นเกมออนไลน์บ่อยท่ีสุดในช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน และการ

เล่นเกมออนไลน์นั้นไม่ไดส่้งผลกระทบต่อการเรียนการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างแต่อย่างใด ซ่ึงการเลือกเล่นเกม

ออนไลน์นั้นข้ึนอยู่กบัแนวท่ีชอบของกลุ่มตัวอย่าง และส่วนใหญ่จะเล่นเกมออนไลน์คนเดียว แสดงให้เห็นว่า 
เพ่ือนไม่ไดมี้ส่วนส าคญัต่อการเลือกเล่นเกมออนไลนข์องกลุ่มตวัอยา่งแต่อยา่งใด 

เมื่อจ าแนกเป็นกลุ่มแล้วจะสามารถสรุปได้ว่า 

กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีช่ืนชอบการเล่นเกมออนไลนเ์ป็นชีวิตจิตใจ มีความตอ้งการในทุกดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะมีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์โดยจะเลือก
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เล่นเฉพาะเกมท่ีตนเองชอบ และเลือกเล่นเกมออนไลน์ดว้ยตนเอง และเล่นเกมออนไลน์แต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณ 
1 – 3 ชัว่โมง และใหค้วามสนใจนอ้ยในดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองการจดักิจกรรมตามสถานท่ีต่างๆ 

กลุ่ม 2 เป็นกลุ่มท่ีเล่นเกมออนไลน์โดยไม่ไดส้นใจเร่ืองอ่ืนๆใดนกั ทั้งในเร่ือง ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ

จดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงในเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีให้ความสนใจมากท่ีสุดจะเป็นดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ในเร่ือง การจดักิจกรรมตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นไปไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี ช่ืนชอบท่ีจะไปพบ

เจอทีมงานหรือเพ่ือนฝงูตามการจดักิจกรรมนอกสถานท่ีของแต่ละเกม เพ่ือพูดคุย หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 

ดงัจะเห็นไดจ้ากพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีท่ีชอบเล่นเกมออนไลน์ท่ีร้านอินเทอร์เน็ต จะเล่นเกมออนไลน์
เพราะเพ่ือสนิทเป็นคนชวนและร่วมเล่น และติดตามข่าวสารเกมออนไลนจ์ากเพ่ือนสนิท 

กลุ่ม 3 เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนประชากรมากท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นกลุ่มท่ีจะเลือกเล่นเกมออนไลน์เพราะเร่ืองราวท่ีน่า

ติดตามและวิธีการเล่นท่ีเขา้ใจไดง่้าย และตอ้งการใหผู้ใ้หบ้ริการเกมออนไลน์มีการจดักิจกรรมตามสถานท่ีต่างๆอีก

ดว้ย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ี สนใจเฉพาะตวัเกมเท่านั้น ส่วนในดา้นอ่ืนๆไม่ไดมี้ผลต่อกลุ่มตวัอย่าง

กลุ่มน้ีเลย ซ่ึงจะตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มน้ีคือ จะเลือกเล่นเฉพาะเกมท่ีตัวเองสนใจ เลือกเล่นและเล่นเกม

ออนไลน์ดว้ยตัวคนเดียว และไม่ได้เป็นกลุ่มท่ีเสพยติ์ดการเล่นเกมออนไลน์เน่ืองจากช่วงเวลาในการเล่นเกม

ออนไลน์นั้นจะเป็นช่วงเวลา 14.01น. – 20.00น. ซ่ึงเป็นเวลาหลงัเลิกเรียน และเล่นเกมออนไลน์เพียง 30 นาท่ี – 1 
ชัว่โมงเท่านั้น ไม่ไดเ้ล่นเป็นเวลานานแต่อยา่งใด 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ เป็นกลุ่มท่ีชอบเล่นเกมออนไลน์ประเภทเก็บเลเวล เล่นเกมออนไลน์บ่อย

ท่ีสุดช่วงหลงัเลิกเรียนเวลา 14.00น. - 20.00น. และมีความตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด 4P ในทุกดา้น 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงทางผูวิ้จยัจะใชก้ลยุทธ์ช่ือวา่ “สุดยอดเกมส าหรับเหล่าฮาร์ดคอร์” โดยการสรร

หาเกมออนไลน์ประเภทเก็บเลเวลท่ีมีภาพท่ีสวยงาม มีระบบการเล่นท่ีเขา้ใจง่าย และตวัละครสามารถปรับแต่งได้

อย่างอิสระ และตอ้งมีการใหบ้ริการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ส าหรับดาวน์โหลดเพ่ือท่ีจะไดส้ามารถดาวน์โหลดตวัเกมได้

อย่างสะดวกและรวดเร็ว และในการท ากิจกรรมส่งเสริมการขาย ตอ้งมีการแถมของแถมซ่ึงอาจจะเป็น ไอเทม 

อุปกรณ์ หรืออาจจะเป็นเงินในเกมก็ได ้เพราะกลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีช่ืนชอบการไดข้องแถมจากการเติมเงินมากท่ีสุด 

ส่วนความตอ้งการดา้นราคาท่ีมีค่าต ่าท่ีสุดของกลุ่มน้ี อาจจะใชก้ารลดราคาสินคา้ในเกมและการมีบตัรเติมเงินท่ีมี
หลายราคาใหเ้ลือก เพ่ือนท่ีอาจจะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจส าหรับกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มแคชชวลเกมเมอร์ เป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการต ่ากว่าค่าเฉล่ียในทุกดา้น ซ่ึงทางผูวิ้จยัจะใชก้ล

ยุทธ์ “ปาร์ต้ีเมาท์มอยส าหรับชาวเกมออนไลน์” ซ่ึงจะเป็นการจดักิจกรรมพบปะสังสรรค์ของผูเ้ล่นเกมออนไลน์

เป็นประจ าทุกๆ 3 เดือนหรือ 6 เดือนเพ่ือเป็นการเพ่ิมการส่ือสารกนัระหว่างผูท่ี้เล่นเกมออนไลน์ดว้ยกนั และเป็น

การสร้างสัมพนัธ์มิตรกบับุคคลอ่ืนๆ และยงัสามารถแลกเปล่ียน ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะระหว่างผูเ้ล่นเกม
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ดว้ยกนัและระหว่างผูเ้ล่นเกมและทีมงานอีกด้วย อีกทั้ งควรมีการเดินสายจัดกิจกรรมตามร้านอินเทอร์เน็ตทั่ว

ประเทศเพ่ือเป็นการพบปะและสงัสรรคก์นัของผูเ้ล่นและทีมงาน ทั้งน้ีการท ากิจกรรมพบปะผูเ้ล่นทัว่ประเทศนั้นจะ

สามารถไดก้ลุ่มลกูคา้ท่ีใหญ่ข้ึน และยงัเป็นการแสดงออกวา่ ทางผูใ้หบ้ริการมีการใส่ใจในตวัผูใ้ชบ้ริการมากอีกดว้ย 

และทางผูใ้หบ้ริการเกมออนไลน์ยงัสามารถท าการวิจยัไดอี้กว่า ผูเ้ล่นส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมประเภทใดและมีความ

ตอ้งการเช่นไร ซ่ึงจะไดช่้วยเป็นแนวทางในการท าเกมออนไลน์หรือเลือกซ้ือเกมออนไลน์ท่ีมีประเภทตรงกบัความ
ตอ้งการของผูเ้ล่นส่วนใหญ่ไดอี้กดว้ย 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มโซเช่ียลเกมเมอร์ เป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการสูงกว่าค่าเฉล่ียเพียงดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงทางผูวิ้จยัจะใช้กลยุทธ์ “Easy2Play” ซ่ึงจะเป็นการจดัหาเกมออนไลน์ท่ีสามารถเล่นไดง่้าย 

เขา้ใจง่าย และเล่นไดทุ้กเพศทุกวยั และตอ้งสามารถดาวน์โหลดเกมไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยการให้บริการเซิฟเวอร์

ส าหรับการดาวนโ์หลดโดยเฉพาะ เพ่ือเป็นการดึงดูดและสร้างความน่าสนใจต่อประชากรกลุ่มน้ี และควรท่ีจะมีการ

จดักิจกรรมตามสถานท่ีต่างๆอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการท าโปรโมชัน่ให้ของแถมส าหรับบตัรเติมเงินเกมทุกราคา 

เพ่ือเป็นส่ิงล่อใจใหเ้กิดการเติมเงิน อีกทั้งยงัตอ้งพฒันาการน าเสนอเน้ือหาและปรับปรุงเน้ือหาท่ีใชล้งนิตยสารเกม
เพ่ือใหมี้ความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มอ่ืน เช่น กลุ่มคนท างาน เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มลูท่ีลึกข้ึน

และครบถ้วนมากข้ึน เพ่ือท่ีจะได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนจากทุกเพศ ทุกวยั และควรจะเพ่ิมการเก็บข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์ควบคู่ไปดว้ย 

2. เน่ืองจากการเติบโตของตลาดเกมมือถือ ท าใหผู้บ้ริโภคท่ีช่ืนชอบการเล่นเกมออนไลน์ รวมทั้งผูบ้ริโภคท่ี

ไม่ไดช่ื้นชอบการเล่นเกมออนไลนเ์ป็นทุนเดิม ไดย้า้ยจากการเล่นบนคอมพิวเตอร์ไปเล่นบนมือถือท่ีง่ายและสะดวก

กว่าแทน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเห็นว่า ควรจะท าการวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเกมมือถือแทนดีกว่า อย่างเช่นในเร่ือง ความ
ตอ้งการต่อส่วนประสมทางการตลาด 4P ละพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในช่วงเวลาและสถานท่ีต่างๆ 

           3. การท่ีจะสรรหาเกมออนไลน์มาเปิดใหบ้ริการในไทย ควรเนน้เร่ืองความง่ายในการเล่นของเกมนั้น เพ่ือท่ี
ผูบ้ริโภคทุกเพศและทุกวยัสามารถเขา้ใจและเขา้ถึงเกมนั้นไดอ้ย่างง่ายดาย อีกทั้งควรท่ีจะให้ความส าคญัในการท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถดาวน์โหลดตวัเกมไดอ้ย่างรวดเร็ว ถึงแมว้่าจะมีการขาดตอนแต่ก็ตอ้งสามารถดาวน์โหลดต่อได้
ทนัที เน่ืองจากปัจจุบนัเกมมือถือท่ีเป็นคู่แข่งคนส าคญันั้นมีความรวดเร็วอย่างมากในการดาวน์โหลดตวัเกม โดยทาง
เกมมือถือนั้นจะสามารถดาวน์โหลดตวัเกมในเบ้ืองตน้ไดใ้นขนาดไฟลท่ี์เลก็ และจะมีการอพัเดทขอ้มูลเพ่ิมเติมอีกใน
ระหว่างท่ีเล่น ซ่ึงจะไม่ท าให้ผูใ้ชบ้ริการตอ้งรอนาน ส่วนในเร่ืองการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ควรท่ีจะเพ่ิมการมี
ของแถวส าหรับการเติมเงินเขา้เกม เพ่ือดึงดูดและเป็นการสร้างความน่าสนใจใหผู้ใ้ชบ้ริการตดัสินใจเติมเงิน 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการ โดยใช้ระดบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ กรณศึีกษา บริษทั อะมาก้าเลเซอร์คตั จ ากดั 

The Customer Segmentation by using the Level of Satisfaction to the Service 
marketing mix A Case study of Amaka Laser Cut Company Limited 

รัชนี วงศ์นพดลเดชา1 และ จรัชวรรณ จันทรัตน์2 
Ratchanee Vongnoppadondecha and Jaratchwahn Jantarat 

  

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
บริษทั อะมากา้เลเซอร์คตั จ ากดั และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของบริษทั อะมาก้าเลเซอร์คัต จ ากดั โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวบข้อมูลจาก
ผูใ้ชบ้ริการจ านวน 200  ราย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในความหลากหลายในการให้บริการท่ีมี
ครบวงจรมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจในความสะดวกของสถานท่ีจอดรถนอ้ยท่ีสุด ผลการแบ่งกลุ่มโดยใชค้วาม
พึงพอใจ สามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ช้บริการไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการในแต่ละดา้นทั้งต ่ากว่าและสูงค่าเฉล่ียรวม กลุ่มท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการใน
ทุกดา้นต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม และกลุ่มท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการในทุกดา้นสูงกว่า
ค่าเฉล่ียรวม 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ผู้ใช้บริการ 

 
Abstract 

This research aims to investigate level of satisfaction of customers toward service marketing mix of AMAKA 
LASERCUT CO., LTD and to examine the segmentation of customers by using level of satisfaction toward 
service marketing mix of AMAKA LASERCUT CO., LTD. The data collect from 200 customers by using 
questionnaire. The results reveal that the respondents mostly satisfy with a variety of complete service and least 
satisfy with ease of parking place. The result of segmentation by using satisfaction show that it can be classified 
the customers into 3 groups; group 1 has satisfaction with service marketing mix in each aspect either lower or 
higher than total average, group 2 has satisfaction with service marketing mix in all aspects lower than total 
average, and group 3 has satisfaction with service marketing mix in all aspects higher than total average.  
Keywords: Satisfaction, Service marketing mix, Customers  
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัโลหะไดรั้บความนิยมในการน ามาผลิตเป็นผลิตภณัฑต่์างๆหลายประเภท เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง 
เคร่ืองใชค้รัวเรือน ภาชนะบรรจุภณัฑ ์ช้ินส่วนของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร งานก่อสร้าง ฯลฯ ซ่ึงผลิตภณัฑโ์ลหะต่างๆ 
เหล่านั้นจะมีวิธีการผลิตท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยบริษทั อะมากา้เลเซอร์คตั จ ากดั เป็นโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
ประกอบกิจการเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะประเภทการตดั พบั หรือมว้นโลหะ และเม่ือเปรียบเทียบจ านวนโรงงานท่ี
ประกอบกิจการประเภทเดียวกันของปีพ.ศ. 2555 ท่ีมีจ านวนโรงงาน 834 โรงงาน กับปีพ.ศ. 2556 ท่ีมีจ านวน
โรงงาน 916 โรงงาน จะเห็นว่าธุรกิจการตดั พบั หรือมว้นโลหะมีจ านวนโรงงานเพ่ิมข้ึน การแข่งขนัในธุรกิจน้ีจึงมี
มากข้ึน และจากการท่ียอดขายของบริษทัลดลง โดยดูจากการเปรียบเทียบยอดขายของบริษทัในเดือนม.ค. – ก.ย. 
ระหว่างปีพ.ศ.2556 กบัปีพ.ศ.2557 จะเห็นว่ามียอดขายลดลงแทบจะทุกเดือน อาจเกิดจากมีผูม้าใชบ้ริการกบัทาง
บริษทันอ้ยลง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการกบัทางบริษทัมีทางเลือกมากข้ึน หนัไปใชบ้ริการกบับริษทัอ่ืนๆท่ีมีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหาก
บริษทัไม่ท าการแกไ้ขปัญหา รักษาฐานผูใ้ชบ้ริการไว ้อาจท าใหมี้ผูใ้ชบ้ริการลดลงเร่ือยๆ ยอดขายของบริษทัลดลง
กว่าเดิม ดังนั้นจึงศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทั อะมากา้เลเซอร์คตั จ ากดั และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการ โดยใชร้ะดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทั อะมากา้เลเซอร์คตั จ ากดั ซ่ึง
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ คือ การน าผลการศึกษาวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของบริษทั ใหต้รงกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแต่ละกลุ่มท่ีมีความพอใจในการใชบ้ริการ
ต่างกนั ไดรั้บการบริการ การจดัการในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตรง
กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในแต่ละกลุ่ม เพ่ือรักษาฐานผูใ้ชบ้ริการ ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจและ
ยงัคงใชบ้ริการต่อไป หรืออาจไดผู้ใ้ชบ้ริการรายใหม่เพ่ิมข้ึน สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีมากข้ึน และท าใหบ้ริษทัมี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ส่วนประสมทางการตลาด (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย,์ 2548) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในกลยทุธ์การตลาด ส่วน
ประสมทางการตลาดเดิมถูกพฒันาข้ึนมาส าหรับธุรกิจการผลิตสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้แต่ส าหรับผลิตภณัฑบ์ริการนั้นมี
ลกัษณะเฉพาะต่างจากสินคา้ คือ บริการนั้นไม่สามารถเก็บรักษาได้ ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของบริการได้
เหมือนสินคา้ ดงันั้นส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ(์Product) พิจารณาถึงคุณภาพของ
การบริการ ระดบัชั้นของบริการ ตราสินคา้ สายบริการ การรับประกนัและการบริการหลงัการขาย ราคา(Price) 
พิจารณาถึงระดบัราคา ส่วนลด เงินช่วยเหลือค่านายหน้า และเง่ือไขการช าระเงิน สินเช่ือการคา้ ช่องทางการจดั
จ าหน่าย(Place) พิจารณาในเร่ืองทางเลือกเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย และท าเลท่ีตั้งของสถานท่ีใหบ้ริการ การ
ส่งเสริมการตลาด(Promotion) การโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล กิจกรรมส่งเสริมการขายและรูปแบบอ่ืนทั้ง
ทางตรงสู่สาธารณะและทางออ้มผ่านส่ือ บุคคล(People) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ พนักงานบริการ ลูกคา้ 
ลกัษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) เช่น อาคารสถานท่ี การตกแต่ง การวางผงั การเลือกใชสี้ ใชแ้สง อุปกรณ์ 
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เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร กระบวนการ(Process) ครอบคลุมถึงนโยบาย วิธีการ กระบวนการท่ีน ามาใช้ ระดบัการใช้
เคร่ืองจกัรกลในการใหบ้ริการ อ านาจการตดัสินใจของพนกังาน การมีส่วนร่วมของลกูคา้ในกระบวนการ 
     ความพึงพอใจของลูกคา้ (ฟิลิป คอตเลอร์, 2547) ความพึงพอใจหลงัการซ้ือของลูกคา้ข้ึนอยู่กบัการปฏิบัติท่ี
เป็นไปตามความคาดหวงั ถา้ผลจากการใช้สินคา้หรือบริการต ่ากว่าความคาดหวงัลูกคา้ก็จะไม่พอใจ ถา้ผลลพัธ์
เป็นไปตามความคาดหวงัลกูคา้กพ็อใจ และถา้ผลลพัธ์มีค่าเกินความคาดหวงัลกูคา้กย็ิ่งพอใจ 
     การวดัความพึงพอใจของลูกคา้ (สุธี ปิงสุทธิวงศ์, 2556) เป็นส่วนหน่ึงในช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า
(Voice of Customer) ช่วยใหอ้งคก์รเขา้ใจความตอ้งการ ทศันคติและพฤติกรรมของลกูคา้ การวดัความพึงพอใจของ
ลูกคา้ออกมาชัดเจน ช่วยให้องค์กรสามารถประเมิน วิเคราะห์ และก าหนดมาตรการเพ่ือบริหารจดัการให้เกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่ใชแ้บบสอบถาม โดยค าถามท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจจะถามถึงความพอใจของ
ลกูคา้โดยรวม และความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 
     การการตลาดแบบ STP (Segmenting Targeting และ Positioning) (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) เร่ิมจากการแบ่ง
ผูบ้ริโภคออกเป็นหลายกลุ่ม กลุ่มผูบ้ริโภคน้ีเรียกวา่ ส่วนตลาด (Market Segments) ซ่ึงผูบ้ริโภคในกลุ่มเดียวกนัจะมี
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั และผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั โดยมีหลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตลาดผูบ้ริโภค และตลาดอุตสาหกรรม และจะเลือกส่วนตลาดท่ีมีความเป็นไปไดใ้น
การสร้างก าไรให้แก่องค์กรสูงสุด ซ่ึงจะเรียกส่วนตลาดท่ีเลือกนั้นว่า ตลาดเป้าหมาย (Target Markets) โดยจะ
พฒันากลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับตลาดเป้าหมายนั้นโดยเฉพาะ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด จากนั้นจะท าการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning) ของ
องคก์ร เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะความไดเ้ปรียบเสียเปรียบของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะน าไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ได ้
     ตลาดธุรกิจ (สืบชาติ อนัทะไชย, 2552) ประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลและองคก์าร ซ่ึงตอ้งการสินคา้หรือบริการ เพ่ือ
ใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการในการน าเสนอขายหรือเพ่ือใหบ้ริการต่อไป ความแตกต่างระหว่างตลาดธุรกิจและ
ตลาดผูบ้ริโภคท่ีเห็นได้ชัดเจนก็คือ จ านวนของผูผ้ลิตในแต่ละอุตสาหกรรมจะแตกต่างกัน และขนาดของการ
จ าหน่ายจะแตกต่าง โดยผูซ้ื้อท่ีเป็นองคก์รธุรกิจตอ้งท าการตดัสินใจเก่ียวกบัการซ้ือหลายคร้ัง ซ่ึงจะมากหรือนอ้ย
ข้ึนอยูก่บัประเภทของสถานการณ์การซ้ือ โดยแบ่งประเภทของสถานการณ์การซ้ือออกเป็น 3 สถานการณ์ ดงัน้ี การ
ซ้ือซ ้ าแบบเดิม (Straight Rebuy) การซ้ือซ ้ าแบบปรับปรุง (The Modified Rebuy) และการซ้ือใหม่ (New Task) โดย
กระบวนการซ้ือขององคก์รธุรกิจประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีบทบาท 7 ประการ คือ ผูริ้เร่ิม(Initiators) เป็นผูเ้สนอหรือ
แนะน าความคิดริเร่ิมในการซ้ือสินคา้หรือบริการ ผูใ้ช้(Users) เป็นบุคคลขององค์การซ่ึงใช้สินค้าหรือบริการ มี
บทบาทท่ีส าคญัในการก าหนดคุณสมบติัผลิตภณัฑท่ี์ใช ้ผู ้มี อิท ธิพล(Influencers) เป็น บุคคลขององค์การซ่ึ งมี
อิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มในการตดัสินใจซ้ือ ก าหนดคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ละจดัหาขอ้มูล ผูซ้ื้อ(Buyer) เป็นผูท่ี้
ท าการซ้ือสินคา้ จะเลือกผูข้ายจดัระยะเวลาการซ้ือ ก าหนดคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ละเง่ือนไขการซ้ือ ผูต้ดัสินใจซ้ือ
(Deciders) มีอ  านาจอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการท่ีจะตดัสินใจซ้ือขั้นสุดทา้ย ผูอ้นุมติั(Approvers) ท าการ
อนุมติัการตดัสินใจซ้ือและการเบิกจ่ายเงิน มีอ านาจสูงกว่าผูต้ดัสินใจซ้ือ และผูค้วบคุมดูแล(Gatekeepers) ท าหนา้ท่ี
ควบคุมขบวนการซ้ือ 
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     ความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑเ์หลก็แผน่ของบริษทั แอล พี เอน็ เพลทมิล จ ากดั (มหาชน) (พิพฒัน ์
ปรีดาวิภาค, 2549) จากผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดในเร่ืองความ
หลากหลายของเกรดเหลก็ ดา้นบุคลากรมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองภาษาของพนกังานขาย ดา้นการใหบ้ริการ
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองการให้บริการทดสอบ/ตรวจสอบคุณภาพเหล็กทางเทคนิค ดา้นราคามีความพึง
พอใจมากท่ีสุดในเร่ืองความเหมาะสมของราคาผลิตภณัฑเ์ม่ือเทียบกบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์และการส่งเสริมการขายมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองส่วนลดทนัทีเม่ือช าระเงิน 
     ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ : ศึกษากรณี ผลิตภณัฑเ์หลก็ท่อ บริษทั มิตร
สตีล จ ากดั (สมยัศกัด์ิ เจียรธนะกานนท์, 2549) จากผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดในเร่ืองรูปร่างลกัษณะเป็นไปตามมาตรฐาน ดา้นราคามีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดในเร่ืองให้ส่วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณมาก ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง
ผลิตภณัฑย์งัอยูใ่นสภาพดีเม่ือไดรั้บ และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองการใหส่้วนลด 
     ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการห้างหุ้นส่วนจ ากดั กะเหร่ียงซิลเวอร์ (ชาลิสา ทวี
อภิรดีมณี, 2551) จากผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุดในเร่ืองความ
น่าเช่ือถือและมีช่ือเสียงของกิจการ ดา้นราคาราคามีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองมีการก าหนดราคาสินคา้ท่ีชดัเจน 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองมีสินคา้จดัวางแสดงเป็นจ านวนมาก ดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองการจดัแสดงสินคา้ดา้นหน้าและภายในร้านท่ีโดดเด่น สวยงาม ดา้น
บุคคลมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองจ านวนพนักงานเพียงพอต่อการอ านวยความสะดวกให้กบัลูกค้า ด้าน
กระบวนการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองการให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองความเป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ของสินคา้/บริการ และ
การตกแต่งร้านและบรรยากาศภายในร้าน 
     ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เคร่ืองกล บริษัท สยามซินดิเคท
เทคโนโลยี จ ากดั (ประภสัร์ หาญโชคชยัสกุล, 2552) จากผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดในเร่ืองกริยามารยาทของพนกังาน ดา้นราคามีความพึงพอใจมากท่ีสุด
ในเร่ืองความเหมาะสมของระดบัราคากบัคุณภาพสินคา้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน
เร่ืองความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกบับริษทั และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง
ความสุภาพ มารยาทและวาทะศิลป์ในการเจรจา 
     ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษทั เชียงใหม่ไผท่อง สปินน่ิง จ ากดั จงัหวดั
เชียงใหม่ (พีรภคัร์ ค าเงิน, 2554) จากผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดใน
เร่ืองคุณภาพความเหนียวและทนทานของเส้นดา้ย ดา้นราคาราคามีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองความถกูตอ้งใน
การคิดราคาของสินคา้ ดา้นสถานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองเวลาเปิด -ปิดของบริษทัท่ีมีความเหมาะสมใน
การติดต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองการให้ส่วนลดดว้ยการเจรจาต่อรอง ดา้น
บุคคลมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานของบริษทัมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เส้นดา้ยเป็นอย่างดี ดา้น
กระบวนการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองกระบวนการสัง่ซ้ือสินคา้ท่ีท าไดง่้ายและรวดเร็ว และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดม้าตรฐานในการผลิต 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรในการศึกษาวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการของบริษทั อะมากา้เลเซอร์คตั จ ากดั ทั้งผูท่ี้ใชบ้ริการในปัจจุบนัและผู ้
ท่ี เคยใช้บริการซ่ึงขาดการใช้บริการตั้ งแต่ 4 เดือนข้ึนไป เป็นผู ้ใช้บริการประเภทธุรกิจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการซ้ือ มีจ านวนทั้งหมด 373 ราย (ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของบริษทั อะมากา้เลเซอร์คตั จ ากดั ณ วนัท่ี 24 
สิงหาคม 2557)        
     กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan ท่ีมีความ
คลาดเคล่ือน (ในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% โดยประชากรจ านวน 373 ราย 
จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 191 ราย เพ่ือลดระดบัความคลาดเคล่ือนและท าให้ความน่าเช่ือถือของงานวิจยั
เพ่ิมข้ึน จึงไดเ้พ่ิมขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป็น 200 ราย ซ่ึงจะแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม โดยแบ่งตาม
ค่าใชจ่้ายซ่ึงดูจากใบสั่งซ้ือของผูใ้ชบ้ริการในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายต ่ากว่า 10,000 บาท มี
จ านวน 90 ราย กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายระหวา่ง 10,000 – 50,000 บาท มีจ านวน 70 ราย และกลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้าย 50,000 บาท
ข้ึนไป มีจ านวน 40 ราย 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม ให้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไดแ้บ่งเป็นกลุ่มย่อยๆดว้ยวิธีการเลือก
ตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยจะท าการแจกแบบสอบถามใหก้บัผูท่ี้ใชบ้ริการในปัจจุบนัในวนัเวลาท า
การของบริษทั คือ วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. และท าการสอบถามกบัผูท่ี้เคยใชบ้ริการดว้ยวิธีการ
โทรศพัทไ์ปสอบถาม ส่งจดหมาย หรือเดินทางไปสอบถามยงับริษทัของผูท่ี้เคยใชบ้ริการ ซ่ึงจะท าการแจกและเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2557 เป็นเวลา 2 สปัดาห ์
     การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมา 
ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ท าCluster Analysis One-Way ANOVA และ Chi-Square  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไป พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 67 อาย ุ30 
– 39 ปีจ านวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.5 เป็น
เจา้ของธุรกิจจ านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.5 ท าธุรกิจผลิตเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรจ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 
34.5 มีรายไดข้องธุรกิจประมาณ 1,000,001 – 5,000,000 บาทจ านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 41 มีระยะเวลาด าเนิน
ธุรกิจ 20 ปีข้ึนไปจ านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 ในเร่ืองประเภทการใชบ้ริการส่วนใหญ่จะเลือกใชบ้ริการตดั
เลเซอร์จ านวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 82 และไม่เลือกตดักรรไกรจ านวน 175 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.5 มีค่าใชจ่้าย
ในการใชบ้ริการคร้ังล่าสุดประมาณ 1,001 – 10,000 บาทจ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.5 จะใชบ้ริการ 2 – 4 คร้ัง
ต่อเดือนจ านวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.5 มีเจา้ของธุรกิจเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ริการจ านวน 156 
ราย คิดเป็นร้อยละ 78 มีอ านาจตดัสินใจในการใชบ้ริการจ านวน 173 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.5 จะใชสิ้นคา้ท่ีมาใช้
บริการกบัทางบริษทัเองจ านวน 114 ราย คิดเป็นร้อยละ 57 โดยรู้จกับริษทัจากทางเวบ็ไซต/์อินเตอร์เน็ตจ านวน 73 
ราย คิดเป็นร้อยละ 36.5 และใชบ้ริการคร้ังล่าสุดภายใน 1 เดือนจ านวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 39  
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     การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความพอใจในความหลากหลายในการใหบ้ริการท่ีมีครบวงจรมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.35 รองลงมาคือ ความ
พอใจในความทนัสมยัของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.28 โดยความพอใจในความถูกตอ้งของชนิด
วสัดุ มีค่าเฉล่ีย 4.09 ความถูกตอ้งของรูปร่างสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.07 ความหลากหลายของช่องทางในการติดต่อ มี
ค่าเฉล่ีย 4.07 ความถูกตอ้งของความหนาของวสัดุ มีค่าเฉล่ีย 4.04 ความเช่ียวชาญช านาญในงานของพนักงาน มี
ค่าเฉล่ีย 3.93 ความถูกตอ้งของใบรายการต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 3.90 มีเง่ือนไขการใหเ้ครดิตท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.85 ความ
ละเอียดของขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์มีค่าเฉล่ีย 3.84 ความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อรับบริการ มีค่าเฉล่ีย 3.83 มีการ
แจกแจงรายละเอียดค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.82 มีรายละเอียดของแผนท่ีการเดินทางมายงับริษทัท่ีชดัเจน มี
ค่าเฉล่ีย 3.81 ความหลากหลายของวิธีการช าระเงิน มีค่าเฉล่ีย 3.80 ความรวดเร็วในการใหบ้ริการฝ่ายส านกังาน มี
ค่าเฉล่ีย 3.74 ความสุภาพในการพูดจา มารยาทของพนกังาน มีค่าเฉล่ีย 3.72 ความรวดเร็วในการใหบ้ริการฝ่ายผลิต 
มีค่าเฉล่ีย 3.72 มีเง่ือนไขการรับประกนัสินคา้และการให้บริการท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.71 มีเง่ือนไขการลดราคาท่ี
ชัดเจน มีค่าเฉล่ีย 3.71 ความละเอียดของข้อมูลของพนักงานขาย มีค่าเฉล่ีย 3.70 ความตรงต่อเวลาในการจดัส่ง
สินคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.68 ความหลากหลายของสินคา้ตวัอย่างท่ีแสดง มีค่าเฉล่ีย 3.68 การเอาใจใส่ในการใหบ้ริการของ
พนกังาน มีค่าเฉล่ีย 3.64 ความเหมาะสมของราคากบับริการท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 3.64 ความละเอียดในการตรวจสอบ
สินคา้ก่อนการจดัส่ง มีค่าเฉล่ีย 3.59 ความละเอียดของขอ้มลูทางป้ายโฆษณา มีค่าเฉล่ีย 3.55 ความเหมาะสมในการ
แต่งกายของพนกังาน มีค่าเฉล่ีย 3.31 ความชดัเจนของป้ายช่ือบริษทั มีค่าเฉล่ีย 3.49 คุณภาพของพ้ืนผิวสินคา้ไม่เป็น
รอย มีค่าเฉล่ีย 3.50 ความรวดเร็วในการแจง้เตือนข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 3.31 ความสะอาดเป็นระเบียบของ
ส านกังานและโรงงาน มีค่าเฉล่ีย 3.26 ความแน่นหนาของการห่อหุ้มสินคา้ป้องกนัผิวงานเสียหาย มีค่าเฉล่ีย 3.26 
และความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ มีค่าเฉล่ีย 3.09 ตามล าดบั 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ท าการแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี Hierarchical หาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม โดย
ใชค้ าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นตวัแปรในแบ่งกลุ่ม ซ่ึงจากการค านวณหา
เปอร์เซนต์การเปล่ียนแปลง Coefficient ในแต่ละขั้นท่ีมีการยุบรวม ไดเ้ปอร์เซนต์การเปล่ียนแปลงจาก 49% เป็น 
11% ในขั้นท่ี 3 มากสุดเม่ือเทียบกบัการยบุรวมในขั้นอ่ืนๆ จึงเลือกจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม คือ 3 กลุ่ม  
     การแบ่งกลุ่มดว้ยวิธี K-Means จ าแนกกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามลงในกลุ่มท่ีตอ้งการท่ีหามาจากการท าวิธี 
Hierarchical คือ 3 กลุ่ม จะได ้กลุ่มท่ี 1 มีจ านวนสมาชิก 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.0 กลุ่มท่ี 2 มีจ านวนสมาชิก 57 
ราย คิดเป็นร้อยละ 28.5 และกลุ่มท่ี 3 มีจ านวนสมาชิก 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.5  
     การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของค าถามท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มดว้ยสถิติ ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 พบว่า ค าถามทั้ง หมด 33 ขอ้ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า กลุ่มย่อยต่างๆมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทุกขอ้ค าถาม 
     อธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม โดยการท าตารางไขวร้ะหว่างกลุ่มต่างๆ กบั ขอ้มูลทัว่ไป และทดสอบ
ความสัมพนัธ์ดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า กลุ่มย่อยต่างๆ มีความสันพนัธ์ในเร่ือง 
การใชบ้ริการประเภทตดัเลเซอร์ การใชบ้ริการประเภทตดัวอเตอร์เจท็ จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อเดือน ช่องทางท่ีท า
ใหรู้้จกั และการใชบ้ริการคร้ังล่าสุด 
     การตั้งช่ือกลุ่มคือ กลุ่ม 1 ช่ือ “ถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็ว” เพราะมีค่าเฉล่ียในดา้นกระบวนท่ีเก่ียวกบัความถูกตอ้ง 
รวดเร็วในการท างานท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม กลุ่มท่ี 2 ช่ือ “เคร่ืองดีมีชัยไปกว่าคร่ึง” เพราะมีค่าฉล่ียในเร่ืองความ
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ทนัสมยัของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในการใหบ้ริการสูงท่ีสุด และกลุ่มท่ี 3 ช่ือ “ดูท่ีฝีมือ” เพราะมีค่าเฉล่ียในเร่ืองความ
เช่ียวชาญช านาญในงานของพนกังานสูงท่ีสุด 
     อภิปรายผลโดยการศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของแต่ละดา้น 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ/์บริการเร่ืองความหลากหลายของการใหบ้ริการท่ีมีครบวงจรมาก
เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิพฒัน์ ปรีดาวิภาค (2549) ดา้นบุคลากรมีความพึงพอใจในความ
เช่ียวชาญช านาญในงานของพนกังานมากเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพีรภคัร์ ค าเงิน (2554) 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความพึงพอใจในความทนัสมยัของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในการให้บริการมากเป็น
อนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพีรภคัร์ ค าเงิน (2554) 
     ศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ช้บริการ โดยใช้ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษัท 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของฉตัยาพร เสมอใจ (2550) ท่ีการแบ่งกลุ่ม จะแบ่งผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัออก
จากกนั และจดักลุ่มท่ีมีลกัษณะบางอยา่งเหมือนกนัไวร้วมกนั เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการแต่ละกลุ่มท่ีมีความพอใจในการใช้
บริการต่างกัน ได้รับการบริการ การจัดการในด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
     กลุ่มท่ี 1 “ถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็ว” ส่วนใหญ่ท าธุรกิจผลิตเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร มีรายไดข้องธุรกิจต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 1,000,000 บาท มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 20 ปีข้ึนไป ไม่เลือกบริการประเภทตดักรรไกร จะใชบ้ริการ 2 – 4 
คร้ังต่อเดือน และใช้บริการคร้ังล่าสุดภายใน 1 เดือน ซ่ึงผูใ้ช้บริการกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในเร่ืองต่างๆของแต่ละด้านทั้ งสูงกว่าและต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม โดยมีความพึงพอใจในความ
หลากหลายในการใหบ้ริการท่ีมีครบวงจรมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิพฒัน ์ปรีดาวิภาค (2549) 
     กลุ่มท่ี 2 “เคร่ืองดีมีชยัไปกว่าคร่ึง” ส่วนใหญ่ท าธุรกิจผลิตเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรและผลิต/ประกอบรถยนต์ มี
รายไดข้องธุรกิจประมาณ 1,000,001 – 5,000,000บาท มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 20 ปีข้ึนไป ไม่เลือกบริการประเภท
ตดักรรไกร จะใชบ้ริการ 1 คร้ังต่อเดือน และใชบ้ริการคร้ังล่าสุดภายในช่วง 1 - 3 เดือน ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกๆเร่ือง โดยมีความทันสมยัของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในการ
ใหบ้ริการมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพีรภคัร์ ค าเงิน (2554) 
     กลุ่มท่ี 3 “ดูท่ีฝีมือ” ส่วนใหญ่ท าธุรกิจผลิตเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร มีรายได้ของธุรกิจประมาณ 1,000,001 – 
5,000,000 บาท มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 1 - 5 ปี ไม่เลือกบริการประเภทมว้น จะใชบ้ริการ 2 – 4 คร้ังต่อเดือน และ
ใชบ้ริการคร้ังล่าสุดภายใน 1 เดือน ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมในทุกๆ
เร่ือง โดยตวัอย่างมีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ/์บริการเร่ืองความหลากหลายของการใหบ้ริการท่ีมีครบวงจรมาก
เป็นอันดับแรก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของพิพัฒน์ ปรีดาวิภาค (2549) และมีความพึงพอใจในความ
หลากหลายในการใหบ้ริการท่ีมีครบวงจรมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพีรภคัร์ ค าเงิน (2554) 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     สรุปผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 30 – 39 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เป็นเจา้ของธุรกิจ ท าธุรกิจผลิตเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร มีรายไดข้องธุรกิจประมาณ 1,000,001 – 5,000,000 
บาท มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 20 ปีข้ึนไป ในเร่ืองประเภทการใชบ้ริการส่วนใหญ่จะเลือกใชบ้ริการตดัเลเซอร์ และ
ไม่เลือกตดักรรไกร มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการคร้ังล่าสุดประมาณ 1,001 – 10,000 บาท จะใชบ้ริการ 2 – 4 คร้ังต่อ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3             2148  
 

เดือน มีเจา้ของธุรกิจเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ริการ มีอ านาจตดัสินใจในการใชบ้ริการ จะใชสิ้นคา้ท่ีมา
ใชบ้ริการกบัทางบริษทัเอง โดยรู้จกับริษทัจากทางเวบ็ไซต/์อินเตอร์เน็ต และใชบ้ริการคร้ังล่าสุดภายใน 1 เดือน 
     สรุปผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจในการใช้
บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ มีความพึงพอใจในความหลากหลายในการ
ใหบ้ริการท่ีมีครบวงจรมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.35 ดา้นราคามีความพึงพอใจในการมีเง่ือนไขการใหเ้ครดิต สินเช่ือท่ี
ชดัเจนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.85 ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายมีความพึงพอใจในความหลากหลายของช่องทางในการ
ติดต่อมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.07 ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจในความละเอียดของขอ้มูลทางเวบ็ไซต์
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.84 ดา้นบุคลากรมีความพึงพอใจในความเช่ียวชาญช านาญในงานของพนกังานมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 3.93 ดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความพึงพอใจในความทนัสมยัของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.28 และดา้นกระบวนการมีความพึงพอใจในความถกูตอ้งของใบรายการต่างๆมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.90 
     สรุปผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดด้งัน้ี 
     กลุ่มท่ี 1 “ถกูตอ้ง แม่นย  า รวดเร็ว”  มีจ านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.0 โดยผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจ
ในการใหบ้ริการท่ีมีความหลากหลาย รูปร่างสินคา้และชนิดของวสัดุถูกตอ้งตรงตามท่ีสั่ง พ้ืนผิวสินคา้ไม่เป็นรอย 
มีการห่อหุม้สินคา้อย่างดี ราคาเหมาะสม มีการแจกแจงรายละเอียดค่าใชจ่้าย บอกเง่ือนไขการลดราคา การใหเ้ครดิต
ท่ีชดัเจน และดา้นกระบวนการท างานต่างๆท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม โดยมีความพึงพอใจในความหลากหลายในการ
ใหบ้ริการท่ีมีครบวงจรมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.83 และมีความพึงพอใจในความสะดวกของสถานท่ีจอดรถนอ้ยท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 3.09 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 30 – 39 ปี เป็นเจา้ของธุรกิจ ท าธุรกิจผลิตเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร มีรายได้
ของธุรกิจต ่ากว่าหรือเท่ากบั 1,000,000 บาท มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 20 ปีข้ึนไป เลือกใชบ้ริการประเภทตดัเลเซอร์ 
และไม่เลือกบริการประเภทตดักรรไกร จะใชบ้ริการ 2 – 4 คร้ังต่อเดือน รู้จกับริษทัจากทางเวบ็ไซต์/อินเตอร์เน็ต 
และใชบ้ริการคร้ังล่าสุดภายใน 1 เดือน 
     กลุ่มท่ี 2 “เคร่ืองดีมีชยัไปกว่าคร่ึง” มีจ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.5 ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมในทุกๆเร่ือง โดยมีความทนัสมยัของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในการใหบ้ริการมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย 4.19 และมีความพึงพอใจในความสะดวกของสถานท่ีจอดรถนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.19 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อายุ 30 - 39 ปี เป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายผลิต/ช่าง ท าธุรกิจผลิตเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรและผลิต/ประกอบรถยนต์ มี
รายไดข้องธุรกิจประมาณ 1,000,001 – 5,000,000 บาท มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 20 ปีข้ึนไป เลือกใชบ้ริการประเภท
ตัดเลเซอร์ และไม่เลือกบริการประเภทตัดกรรไกร จะใช้บริการ 1 คร้ังต่อเดือน รู้จักบริษทัจากทางเว็บไซต์/
อินเตอร์เน็ต และใชบ้ริการคร้ังล่าสุดภายในช่วง 1 - 3 เดือน  
     กลุ่มท่ี 3 “ดูท่ีฝีมือ” มีจ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.5 ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการสูง
กว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกๆเร่ือง โดยมีความพึงพอใจในความหลากหลายในการให้บริการท่ีมีครบวงจรและความ
เช่ียวชาญช านาญในงานของพนกังานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.75 และมีความพึงพอใจในความสะอาดเป็นระเบียบของ
ส านกั งานและโรงงานนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.93 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 40 - 49 ปี เป็นเจา้ของธุรกิจ ท าธุรกิจ
ผลิตเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร มีรายไดข้องธุรกิจประมาณ 1,000,001 – 5,000,000 บาท มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 1 - 5 ปี 
เลือกใชบ้ริการประเภทตดัเลเซอร์ และไม่เลือกบริการประเภทมว้น จะใชบ้ริการ 2 – 4 คร้ังต่อเดือน รู้จกับริษทัจาก
การแนะน าจากผูใ้ชบ้ริการท่านอ่ืน และใชบ้ริการคร้ังล่าสุดภายใน 1 เดือน 
     ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัขอเสนอขอ้แนะน าเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของบริษทั โดยมีข้อแนะน าในเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดของแต่ละดา้น ดังน้ี ดา้น
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ผลิตภณัฑ/์บริการ ควรก าหนดวิธีการห่อหุ้มให้เป็นมาตรฐาน และตรวจดูพลาสติกท่ีหอ้หุม้สินคา้ใหเ้รียบร้อยก่อน
ส่งมอบให้ลูกคา้ ดา้นราคา ควรท าการพิจารณาเร่ืองราคาวสัดุ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ว่ามีการปรับตวัข้ึนลงอย่างไร
แลว้น ามาปรับใชก้บับริษทัให้เหมาะสม และตอ้งแจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบดว้ย ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ควรแกไ้ข
ปรับปรุงแผนท่ีของบริษทัให้เป็นปัจจุบนัและชดัเจน พร้อมทั้งบอกให้ผูใ้ชบ้ริการรับรู้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
อาจเพ่ิมการแจง้ข่าวสารต่างๆของบริษทัผา่นทางอีเมล แฟกซ์ หรือช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ดา้นบุคลากร อาจมีชุดยู
นิฟอร์มให้พนกังานใส่เพ่ือให้ดูเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการทราบ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แยก
สถานท่ีจอดรถส าหรับติดต่อในส านกังานกบัรถท่ีมารับ-ส่งสินคา้ใหเ้ป็นสัดส่วน และดา้นกระบวนการ ควรมีการ
ตรวจสอบสินคา้อย่างละเอียดอย่างนอ้ย 1 คร้ังก่อนท่ีจะส่งมอบให้กบัผูใ้ชบ้ริการ เม่ือสินคา้ถึงมือผูใ้ชบ้ริการก็ให้
ผูใ้ชบ้ริการนั้นตรวจสอบอีกคร้ัง พร้อมทั้งมีการเซ็นรับรองวา่ไดท้ าการตรวจสอบสินคา้แลว้ 
     ขอ้แนะน าเร่ืองต่างๆของแต่ละกลุ่ม ดังน้ี กลุ่มท่ี 1 มีข้อแนะน าในเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม ด้าน
ผลิตภณัฑ/์บริการ ควรท าการตรวจสอบความหนาของวสัดุใหถ้กูตอ้งตามท่ีผูใ้ชบ้ริการสัง่อยา่งเขม้งวดข้ึน และแจก
แจงรายละเอียดเง่ือนไขการรับประกนัให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรชัดเจนยิ่งข้ึน ดา้นราคา อาจเพ่ิมบญัชีธนาคารให้
ครอบคลุม หลากหลายธนาคาร เพ่ือรองรับการช าระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย อาจเพ่ิม
ช่องทางโซเชียลต่างๆ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค ไวติ้ดต่อสอบถามเร่ืองเก่ียวกบังาน ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลรายละเอียดต่างๆทั้งทางป้าย เวบ็ไซต์ หรือทางพนกังานขายอยู่เสมอ ดา้นบุคลากร ควรปลูกฝังให้
พนกังานรักในการบริการ กระตือรือร้นในการท างานในการใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพมี ควรใหพ้นกังาน
มีการจดัเวรดูแลความสะอาดในโรงงาน จดัพ้ืนท่ีท่ีใชเ้ก็บวสัดุ ช้ินงานใหเ้ป็นระเบียบ หมวดหมู่ ปรับปรุงซ่อมแซม
ป้ายช่ือบริษทัเม่ือเกิดการช ารุด คอยดูแลอยา่ใหมี้อะไรมาบงัป้ายช่ือ 
     กลุ่มท่ี 2 มีความพึงพอใจต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมในทุกๆเร่ือง จึงควรมีการปรับปรุง ดูแลการจดัการในดา้นต่างๆอยา่ง
เขม้งวด ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ควรป้องกนัระมดัระวงัไม่ให้เป็นรอยขีดข่วนในทุกกระบวนการตั้งแต่การจดัหา 
ผลิต จนถึงการส่งมอบใหลู้กคา้ ดา้นราคา ท าการแจกแจงรายละเอียดเง่ือนไขการลดราคา การใหเ้ครดิตสินเช่ือเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรชัดเจนยิ่งข้ึน ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย อาจท าการส่งพนกังานไปให้บริการ พูดคุยเร่ืองแบบงาน
นอกสถานท่ีท่ีผูใ้ชบ้ริการสะดวก ดา้นการส่งเสริมการตลาด อาจเพ่ิมการแจง้ข่าวสารต่างๆของบริษทัผา่นทางอีเมล 
แฟกซ์ หรือช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ดา้นบุคลากร ควรมีการจดัอบรมความรู้เก่ียวกบังานของบริษทัใหก้บัพนกังานท่ี
ตอ้งติดต่อกบัผูใ้ชบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อาจมีการเปิดโรงงานใหผู้ใ้ชบ้ริการไดเ้ยี่ยมชม ไดรั้บรู้วา่บริษทั
มีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรใดบา้ง สามารถใหบ้ริการใดไดบ้า้ง และดา้นกระบวนการ ควรก าหนดระยะเวลาการผลิตและ  
จดัส่งท่ีตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ หากไม่สามารถท าไดต้ามเวลาท่ีก าหนดตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ 
     กลุ่มท่ี 3 มีความพึงพอใจสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกๆเร่ือง จึงควรรักษามาตรฐานการให้บริการน้ีให้ดีอยู่เสมอ 
หรืออาจจะปรับปรุงตามท่ีแนะน าไวใ้นภาพรวม ในกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 
     ขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
     1.ควรวางแผนในการเก็บแบบสอบถามให้รอบคอบ เพ่ือป้องกนัไม่ให้มีผูท่ี้ไม่มีอ  านาจการตดัสินใจในการใช้
บริการมาตอบแบบสอบถาม 
     2.ควรศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อบริษทัท่ีท าธุรกิจแบบเดียวกนัหรือบริษทัคู่แข่ง เพ่ือน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าเปรียบเทียบกบัของบริษทั น ามายืนยนัผลการศึกษาและเพ่ิมเติมผลการศึกษา 
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การแบ่งกลุ่มพฤตกิรรมการซ้ือที่พกัอาศัยแบบบ้านเดีย่วของคนกรุงเทพมหานคร                      
ในเขตบางขุนเทยีน โดยใช้ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

Segmenting Single House Purchasing Behavior of Bangkok Residents Living in 
Bangkhuntian District in term of Service Mix Factors 

เพชรัศม์  มณีรัฐรุ่งเรือง1และ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกจิ2 
Phetcharat Maneerattharungreung and  Dr. Theeranuch Pusaksrikit 

  
 

บทคดัย่อ 
               การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมี จุดประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือท่ีพักอาศัยแบบบ้านเด่ียวของคน

กรุงเทพมหานคร ในเขตบางขุนเทียน โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค

ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ออกเป็นสามกลุ่ม โดยใช้ตวัอย่างจ านวน 200 คน ใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือท่ีพกัอาศยัแบบบา้นเด่ียวในดา้นผลิตภณัฑ์ ท าเลท่ีตั้ ง การส่งเสริมทางการตลาด อยู่ในระดับ 

ส าคญัมาก ถึง มากท่ีสุด  

 
ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม,ส่วนประสมทางการตลาดบริการ,บ้านเด่ียว 
 

Abstract 
               The purpose of this research is to study single house’s purchasing behavior of Bangkok residents living 
in Bangkhuntian district and to cluster this sample’s purchasing behavior in to three groups by marketing mix.  
The method of  this research is cluster analysis.  The sample of this research is 200 samples.  The instrument of 
the study is using survey technique. The result shows that the marketing mix factors that are important for 
purchasing single house are products and services, place, and promotion.  
 
Keywords: Leadership behavior, Job satisfaction, Financial Institution 
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1. บทน า 
 
     บา้นเด่ียวเป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง ดว้ยปัจจยัดอกเบ้ียท่ีลดต ่าลงของธนาคาร

ส่งผลให้ผูบ้ริโภคสนใจในท่ีพกัอาศยัแบบา้นเด่ียว รวมถึงขนาดของพ้ืนท่ีดินในการปลูกสร้างบา้นเด่ียว  บา้นเด่ียว

จะมีพ้ืนท่ีรอบบา้นสามารถปลูกหญา้และปลูกสวนภายในบา้น ท าให้บา้นนั้นดูร่มร่ืนน่าอยู่มากยิ่งข้ึน พ้ืนท่ีบริเวณ

ถนนพระรามท่ีสอง เขตบางขุนเทียน ซ่ึงบริเวณถนนพระรามท่ีสองเป็นถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมต่อไปยงัภาคใตใ้น

จงัหวดัต่างๆ โดยถนนนั้นเป็น 4 เลน สามารถคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก รวมถึง ทางด่วนท่ีสามารถตดัผ่านไปยงั

พ้ืนท่ีต่างๆภายในเมืองได ้และบริเวณถนนพระรามท่ีสองยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวก บริเวณถนนพระรามท่ีสองจะ

มีการปรับปรุงเพ่ือรอบรับการคมนาคมท่ีสะดวกจึงท าให้โครงการจดัสรรส่วนใหญ่หันมาก่อสร้างบริเวณถนน

พระรามท่ีสองมากข้ึน  เพ่ือใหท้ราบถึงพฤติกรรมการซ้ือท่ีพกัอาศยัแบบบา้นเด่ียวของคนกรุงเทพมหานคร ในเขต

บางขุนเทียนและตอบสนองความตอ้งการท่ีพกัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผูวิ้จยัจึงท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือท่ีพกัอาศยับา้นเด่ียวจดัสรรของคนในกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนพระรามท่ี

สอง เขตบางขุนเทียน เพ่ือให้เจา้ของโครงการบา้นจดัสรรเห็นถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการซ้ือท่ีบา้นพกั

อาศยัและน าไปพฒันาโครงการต่อไป จุดประสงค์ของงานวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือท่ีพกัอาศยัแบบบา้น

เด่ียว โดยใชปั้จจยัส่วนประสม ทางการตลาดบริการ (7Ps)  และ แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือท่ีพกัอาศยัแบบบา้นเด่ียว

ของคนกรุงเทพมหานคร ในเขตบางขุนเทียน โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ประโยชน์ท่ี

ไดรั้บจากการวิจยัศึกษาขอ้มูล เพ่ือนกัการตลาดสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคและตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มผูบ้ริโภค

แต่ละกลุ่มท่ีสนใจในการซ้ือท่ีพกัอาศยัแบบบา้นเด่ียว 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Kotler,2003) ตามหลกัตลาดเชิงเหตุผล  นักการตลาดจะใช้โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

เรียกว่า โมเดล 7O’S หรือ โมเดล 6W’s 1H ในการคน้หาค าตอบเก่ียวกบัผูบ้ริโภค  โดยโมเดล 7O’s มีลกัษณะเป็น

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีนกัการตลาดคน้หาค าตอบเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการท าความ

เขา้ใจกบัพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค   การศึกษาพฤติกรรมลกูคา้ นกัการตลาดจะใช้

โมเดลพฤติกรรมการซ้ือท่ีเป็นการศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า หรือท่ีเรียกว่า กล่องด าทางการตลาด 

(Marketing Black Box) ท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ  โมเดลน้ีจะช่วยนักการตลาดให้เข้าใจถึง

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้  ซ่ึงมีทั้งปัจจยัภายนอก อนัไดแ้ก่ ปัจจยัทางวฒันธรรมและปัจจยัทาง
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สังคมและปัจจยัภายในของลูกคา้ อนัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีเป็นตวักระตุน้ใหลู้กคา้แสดง

พฤติกรรมออกมา ทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงกระตุน้ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้

อ่ืนๆจึงท าใหแ้สดงพฤติกรรมการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี  โมเดลน้ีเรียกอีกแบบหน่ึงคือ ทฤษฎีส่ิงกระตุน้ – 

การตอบสนอง หรือท่ีนิยมเรียกวนัวา่ ทฤษฎี S-R 

2.2 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

     ส่วนประสมทางการตลาด (Kotler,1997) ไดวิ้เคระห์ว่านกัการตลาดใชเ้คร่ืองมือทางการตลาด เพ่ือตอบสนองกบั
กลุ่มเป้าหมายเคร่ืองมือเหล่าน้ีเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ  7  ประเภทหลกั 

1.  ผลิตภณัฑ ์(Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีน าเสนอแก่ตลาด  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และตอ้งสร้าง
คุณค่า (Value) ให้เกิดข้ึน  โดยผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายแก่ลูกคา้ตอ้งมีคุณประโยชน์หลกั (Core Benefit) ตอ้งเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้คาดหวงั (Expected Product) หรือเกินความคาดหวงั (Augmented Product) รวมถึงการน าเสนอ
ผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพเพ่ือความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต   

2.  ราคา (Price) คือ ตน้ทุนทั้งหมดท่ีลกูคา้ตอ้งจ่ายในการแลกเปล่ียนกบัสินคา้หรือบริการรวมถึงเวลา ความพยายาม
ในการใชค้วามคิดและการก่อพฤติกรรม  ซ่ึงจะตอ้งจ่ายพร้อมราคาของสินคา้ท่ีเป็นตวัเงิน ดงันั้นราคาจึงมีบทบาท
ในการก าหนดวา่ลกูคา้จะซ้ือผลิตภณัฑห์รือไม่รวมทั้งมีอิทธิพลต่อความสามารถในการท าก าไรของผลิตภณัฑด์ว้ย    

3.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือ กระบวนการท างานท่ีจะท าใหสิ้นคา้หรือบริการไปสู่ตลาด เพ่ือผูบ้ริโภคสินคา้
หรือบริการตามท่ีตอ้งการ  โดยตอ้งพิจารณาถึงองคก์ารต่างๆ และท าเลท่ีตั้งเพ่ือใหอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้ได ้

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งแน่ใจว่าตลาดเป้าหมายเขา้ใจในส่ิงท่ีเสนอ
และใหคุ้ณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขายโดยส่วนประกอบของการส่งเสริมการตลาด เช่น ใหก้ารส่วนลดในการซ้ือบา้นเด่ียว 
การโฆษณาติดป้ายประกาศ ป้ายขา้งบอกทางเพ่ือใหล้กูคา้เขา้โครงการไดอ้ยา่งสะดวก 

5.  บุคคล (People) หมายถึง ปัจจยัทางดา้นบุคคลทั้งหมดท่ีมีส่วนร่วมในการส่งมอบบริการ  ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ
การรับรู้ของลูกคา้ดว้ย  ซ่ึงในท่ีน้ีไดแ้ก่  พนกังานขายท่ีให้บริการอธิบายและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะบา้นตามท่ี
ลกูคา้ตอ้งการ 

6.  กระบวนการในการให้บริการ (Process)  หมายถึง  ขั้นตอนหรือกระบวนการในการให้บริการ  รวมถึงวิธีการ
ท างานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและน าเสนอบริการใหก้บัลูกคา้ 

7.  หลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence)  หมายถึง  ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ  สถานท่ีท่ีลูกคา้
และกิจการมีปฏิสัมพนัธ์กนั  และองคป์ระกอบต่างๆท่ีจบัตอ้งได ้ ซ่ึงท าหนา้ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกหรือส่ือสาร
บริการนั้น เช่น พ้ืนท่ีรอบโครงการ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีทนัสมยั 
สโมสร สระวา่ยน ้า ฟิตเนส เป็นตน้ 
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2.3 ทฤษฎกีารตลาดตามเป้าหมาย STP 

     การตลาดตามเป้าหมายSTP  (Kotler,2003) การตลาดตามเป้าหมาย  การจัดกลุ่มลูกคา้ท่ีมีลกัษณะและความ

ตอ้งการคลา้ยๆกนัเขา้ดว้ยกนั  เลือกตามเป้าหมายและก าหนดต าแหน่งภาพลกัษณ์ของธุรกิจในสายตาของลูกคา้  

โดยน ามาเป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด  เพ่ือสร้างคุณค่าร่วมกบัลูกคา้ให้เหมาะสมกบัตลาด

เป้าหมาย การแบ่งส่วนตลาด  การแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างกนั หรือเป็นการจดักลุ่มลูกคา้ท่ีมีลกัษณะและ

ความตอ้งการคลา้ยคลึงกนัเป็นกลุ่ม โดยอาศยัเกณฑต่์างๆนกัการตลาดสามารถแบ่งส่วนตลาดโดยอาศยัเกณฑต่์างๆ

ไดม้ากกว่า 1 เกณฑ ์ตามลกัษณะของลูกคา้ท่ีนกัการตลาดสามารถจ าแนกได ้โดยนกัการตลาดสามารถประยุกตใ์ช้

ความรู้และแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  โดยการแบ่งส่วนตลาดมีประโยชนอ์ยู ่4 ดา้น 1.  ก่อใหเ้กิดเป้าหมาย

ทางการตลาดท่ีชดัเจน  2.  สามารถด าเนินกิจกรรมทางการตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  3.  สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ4.  ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาด นกัการตลาดสามารถแบ่งส่วน

ตลาดโดยอาศยัเกณฑต่์างๆ ไดแ้ก่ เกณฑป์ระชากรศาสตร์ เกณฑภ์ูมิศาสตร์ เกณฑพ์ฤติกรรมศาสตร์ เกณฑจิ์ตวิทยา 

และเกณฑเ์ทคโนโลยี ซ่ึงนกัการตลาดสามารถแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑเ์หล่าน้ีเพียงเกณฑเ์ดียวหรือมากกว่านั้นก็

ได ้ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตลาด พฤติกรรมของลกูคา้ และทรัพยากรของธุรกิจ     

2.4 ทฤษฎด้ีานแรงจูงใจ                                                              

     ทฤษฎีด้านแรงจูงใจของ MASLOW (Kotler,2003)  เป็นแนวคิดท่ีใช้อธิบายเร่ืองแรงจูงใจและนักการตลาด
สามารถน ามาประยกุตใ์นการตลาดได ้คือ ดา้นจิตวิทยา โดยทฤษฎีแรงจูงใจอธิบายถึงเหตุผลเก่ียวกบัการกระตุน้ให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกมาดว้ยล าดบัขั้นความตอ้งการของ MASLOW 

1.  ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการดา้นปัจจยัพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นความตอ้งการ
พ้ืนฐานทางดา้นร่างกายหรือปัจจยัส่ี ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองด่ืม ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม และความตอ้งการพ้ืนฐานอ่ืนๆ         

2.  ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั (Safety Needs) เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางกายภาพหรือ
ร่างกาย ขั้นต่อมามนุษยจ์ะมีความตอ้งการดา้นความปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น 

3.  ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับทางสงัคม เพราะมนุษยเ์ป็นสตัว์
สงัคม เป็นส่วนหน่ึงของสงัคม มนุษยจ์ะอยูไ่ม่ไดถ้า้ขาดการยอมรับทางสงัคม 

4.  ความตอ้งการการยกย่องนบัถือ (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการการเคารพนบัถือ ความช่ืนชอบจากสมาชิกใน
กลุ่ม ตอ้งการเป็นท่ีรู้จกัของสงัคม ท าใหแ้สดงพฤติกรรมต่างๆออกมา  

5.  ความตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เม่ือไดรั้บการตอบสนองทางดา้นอ่ืนแลว้ 
ขั้นต่อไปมนุษยก์ต็อ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต 
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2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

     นพดล  รักสนิท (2551) ไดเ้สนอรายงานการวิจยั เร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือบา้นเด่ียวในโครงการบา้นจดัสรร กรณีศึกษา จงัหวดัภูเก็ต ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ

บา้นเด่ียว โดยเลือกจากท าเลท่ีตั้งท่ีดีและริเร่ิมซ้ือบา้นโดยตดัสินใจร่วมกนัและซ้ือบา้นผ่านทางโครงการโดยตรง 

โดยก่อนซ้ือจะมีการเปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืนๆก่อนตดัสินใจซ้ือบา้น และการเลือกซ้ือบา้นจะดูจากขนาดของ

พ้ืนท่ีบา้น ราคาและการบริการหลงัการขาย     

     อรวีร มุสิกุล (2550)ไดเ้สนอรายงานการวิจยัเร่ืองลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ราคาและพฤติกรรมการซ้ือท่ีอยู่อาศยั

แบบบา้นเด่ียวในโครงการ จดัสรร จงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุระหว่าง 25 – 34 ปี เป็นโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วงไม่

เกิน 25,000 บาท เป็นผูท่ี้ก าลงัเลือกซ้ือบา้น เลือกขนาดของพ้ืนท่ีใชส้อยของบา้นเป็นขนาด 151 –200 ตาราเมตร 

และขนาดท่ีดินของบา้นเด่ียว 50 -100 ตารางวา มีงบประมาณการซ้ือบา้น ไม่เกิน 3,000,000 บาท งบประมาณการ

ผอ่นช าระอยูใ่นช่วงต ่ากวา่ 15,000 บาท และส่วนใหญ่เลือกท าเลท่ีตั้งของท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่กลส่ิ้งอ านวยความสะดวก 

 
3. วธิีการศึกษา 
     การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดก้ าหนดประชากร  คือ  ผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือท่ีพกัอาศยั บริเวณถนนพระรามท่ี

สอง  เขตบางขนุเทียน  โดยแบ่งออกเป็น  2  แขวง คือ  แขวงท่าขา้มและแขวงแสมด า จดัท าวิจยัเชิงพรรณนา โดยใช้

ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ะเป็นขนาดท่ีจ าเป็นท่ีจะท าใหก้ารประมาณ

การค่าสัดส่วนต่างๆของประชากร มีความคลาดเคล่ือน ในระดับ ±5% ภายใต้ระดับความเช่ือมั่น 95 เก็บ

แบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ไปแจกให้กบัผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่บริเวณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และ

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระรามสอง     การวิเคราะห์ขอ้มูลเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี ใชใ้น

งานวิจยัน้ีจะใช ้วิธี Cluster Analysis และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์แปรผลขอ้มลู 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     สรุปผลการศึกษา การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด จาก
การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคระห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลสถิติ
เชิงพรรณาของแบบสอบถามและขอ้มลูสถิติเชิงอนุมานของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัดงัน้ี 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณาโดยใช้ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 24-33 ปี สถานภาพสมรถ รายไดร้วมเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนต ่ากวา่ 
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50,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  การศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีพกัอาศัยเดิมบ้านเด่ียว  สมาชิกใน
ครอบครัวท่ีอยูร่่วมกนัระหว่าง 2-3 คน  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมานของแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นระดบัความส าคญัของค าถามดา้นผลิตภณัฑ์ ค  าถามดา้นราคา ค าถามดา้น
ท าเลท่ีตั้ง ค  าถามด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัส าคญัมาก ถึง มากท่ีสุด จากการใช้ค  าถามแบ่งกลุ่มพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนมีเงิน ช าระเงินดาวน์จ านวนมาก ผ่อนช าระราย
เดือนนอ้ย กลุ่มน้ีมกัจะให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ ์ในการเลือกซ้ือบา้นท่ีมีพ้ืนท่ีใชส้อยภายในตวับา้นมาก ใชว้สัดุในการ
สร้างบา้นท่ีทนทาน มีการป้องกนัน ้ าท่วม และการก่อสร้างเป็นไปตามก าหนด ทางดา้นการราคาไม่ค่อยใหค้วามส าคญั จะมี
การช าระเงินมดัจ า เงินจองและผ่อนช าระรายเดือนสูง โดยค านึงถึงความสะดวกในการช าระเงิน ท าเลในการเลือกซ้ือมกั
เลือกติดริมถนนหลกั และ สังคมในระดบัเดียวกนั ดา้นราคาจะให้ความส าคญักบัส่วนลดเงินสด และรับขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ซ้ือบา้นจากการออกบูธของโครงการ ในดา้นกระบวนการจะค านึงถึงการจดัเตรียมเอกสารท่ีรวดเร็ว ขั้นตอนการจองบา้น 
ท าสัญญาท่ีชดัเจน ส่งมอบบา้นตรงเวลา และไม่ค่อยให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มคนมธัยสัถ ์
ช าระเงินดาวน์จ านวนน้อย ผ่อนช าระรายเดือนนาน กลุ่มน้ีมกัจะให้ความสนใจบา้นท่ีมีพ้ืนท่ีใชส้อยบริเวณรอบบา้นมาก 
การใชจ่้ายเงินในการวางเงินจอง มดัจ า การผ่อนบา้นนอ้ย ให้ความส าคญักบัโปรโมชัน่ ส่วนลดเงินสด ของแถมขั้นตอนใน
การให้บริการของบุคลากร ความสามารถในการให้ขอ้มูล ความเอาใจใส่ รวมถึงบุคลิกภาพในการให้บริการ ส าหรับดา้น
กระบวนการจะให้ความส าคญัในการจดัการเตรียมเอกสาร การแจง้ผลการกูสิ้นเช่ือบา้นเป็นหลกั ในดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ จะค านึงถึงโครงการท่ีมีบริการสโมสร (ฟิตเนส สระวา่ยน ้ า สวนสาธารณธะ) ท่ีเป็นส่วนกลาง ระบบรักษาความ
ปลอดภยัท่ีน่าเช่ือถือ การตกแต่งส านกังานท่ีทนัสมยั จอดรถสะดวก และมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการรอรับบริการ กลุ่ม
ท่ี 3 กลุ่มคนรู้จกัใช ้ช าระเงินดาวน์และผอ่นช าระรายปานกลาง กลุ่มน้ีให้ความสนใจในดา้นผลิตภณัฑม์กัจะเลือกซ้ือบา้นท่ี
มีพ้ืนท่ีใช้สอยภายในตัวบ้านมาก ด้านราคาและการช าระเงินจะวางเงินดาวน์ เงินจอง เงินมัดจ าปานกลาง และให้
ความส าคัญกับโครงการท่ีใกล้ท่ีท างาน ใก้ล้ศูนย์การค้า การส่งเสริมการตลาดจะรับข้อมูลทางวิทยุ ป้ายบิลบอร์ด 
หนังสือพิมพ ์Web Site และการออกบูธตามห้างสรรพสินคา้ ด้านบุคลากรไม่ค่อยให้ความส าคญั ดา้นกระบวนการ ให้
ความส าคญักบัการจดัเตรียมเอกสาร การจองบา้นและสัญญาท่ีชดัเจน ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ สโมสร(ฟิตเนส สระ
วา่ยน ้ า สวนสาธารณะ)ท่ีเป็นส่วนกลาง ให้ความส าคญัปานกลาง รวมถึงอุปกรณ์ส านักงานและการตกแต่งท่ีทนัสมยั มีท่ี
จอดรถสะดวกและส่ิงอ านวยความสะดวกระหวา่งท่ีรอคอยบริการ 

 
5.  อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

อภิปราย 
 
     ผลการวิจยัคร้ังน้ีจึงสามารถน าขอ้มูลจากงานวิจยัน้ีไปก าหนดพฤติกรรมการซ้ือท่ีพกัอาศยัแบบบา้นเด่ียวของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงงานวิจยัน้ีสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ส าหรับ   ส าหรับกลุ่มท่ี 1 เราควรท ากลยุทธ์การตลาดแบบ 4P         
ดา้นผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา  ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นการส่งสริมการตลาด  และควรมีการออก Product Line ใหม่เพ่ือให้
ผูบ้ริโภคสามารถเลือกผลิตภณัฑไ์ด ้ซ่ึงผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทจะมีราคาและวสัดุการตกแต่งท่ีแตกต่างกนัออกไป 
รวมถึงการสร้างBrand ทางโครงการควรมีการประชาสัมพนัธ์ โฆษณาควบคู่กนัเพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค 
รวมถึงการสร้างตราสัญลกัษณ์เพ่ือให้ผูบ้ริโภคจดจ าได้ง่าย ควรท ากิจกรรม CRM ร่วมกับผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ไปแลว้และผูบ้ริโภคใหม่ท่ีก าลงัเกิดข้ึน เป็นการสร้าง      ปฎิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างโครงการกบัผูบ้ริโภค 
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และถือเป็นการตอกย  ้าใหผู้บ้ริโภครู้จกั Brand มากยิ่งข้ึน  ส าหรับกลุ่มท่ี 2 เราควรท ากลยุทธ์การตลาดแบบ 7P และ 
STP การตลาดตามเป้าหมาย ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นการส่งสริมการตลาด  ดา้นบุคคล  ดา้น
กระบวนการ ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ โครงการควรท าการตลาดตามเป้าหมาย ส าหรับกลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริโภคจะให้
ความส าคญักบัผลิตภณัฑบ์า้นเด่ียวท่ีมีพ้ืนท่ีบริเวณรอบบา้นมาก ทางโครงการสามารถจดัสรรท าเลท่ีตั้งท่ีโครงการ
แบบเขา้ซอยได ้โดยไม่ติดถนนหลกัแต่สะดวกในการคมนาคม เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดผ้ลิตภณัฑต์ามความตอ้งการ ใน
การแบ่งส่วนตลาดทางโครงการจะทราบถึงกลุ่มผูบ้ริโภคและตอบสนองความตอ้งการท่ีชดัเจน รวมถึงสร้างโอกาส
ในการขาย ในการแบ่งส่วนตลาดของผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริโภคจะแยกครอบครัวออกมาอยูเ่อง และขนาดของบา้น
ไม่เกิน 100 ตร.วา และงบประมาณในการซ้ือบา้นไม่เกิน 3,000,000 บาท ท าให้ทางโครงการสามารถเปล่ียนจาก
ท าเลท่ีตั้งท่ีติดถนนหลกัในเมือง สามารถเปล่ียนไปท าโครงการชานเมืองได ้เน่ืองจากราคาพ้ืนท่ีบริเวณชานเมือง มี
ราคาไม่สูงเม่ือเทียบจากราคาพ้ืนท่ีในเมืองซ่ึงราคาสูงกวา่  ส าหรับกลุ่มท่ี 3 เราควรท ากลยทุธ์การตลาดแบบ 4P ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นการส่งสริมการตลาด  และ Marketing Communication  เพ่ือให้โครงการ
เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค  การจ่ายเงินซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงข้อมูล 
รายละเอียดของโครงการและท าใหโ้ครงการเป็นท่ีรู้จกัอย่างรวดเร็ว ท าใหผู้บ้ริโภคเม่ือมาท าการติดต่อกบัโครงการ
สร้างจะเกิดความมัน่ใจในผลิตภัณฑ์และลดการปิดกั้นข้อมูลระหว่างพนักงานขายโครงการกบัผูบ้ริโภค เม่ือ
ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในผลิตภณัฑแ์ลว้จะท าให้พนกังานขายสามารถท าการขายและสานสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดดี้
ยิ่งข้ึน  การขายโดยบุคคล เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงขอ้มลู รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์ ผูบ้ริโภคสามารถเห็นผลิตภณัฑท่ี์
ชดัเจน เช่น โครงการมีบา้นตวัอย่างใหลู้กคา้เขา้ชม พนกังานขายโครงการสามารถอธิบายรายละเอียด วสัดุในการ
ก่อสร้างไดอ้ยา่งชดัเจน ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์และง่ายต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

ข้อเสนอแนะ 

     การศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการซ้ือท่ีพกัอาศยัแบบบา้นเด่ียวของคนกรุงเทพมหานครในเขตบางขุนเทียน โดยใช้

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือและปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7Ps” ในคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการ

เก็บแบบสอบถามเพียงดา้นเดียว ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้านั้น อาจจะยงัไม่ครบถว้นเท่าท่ีควร ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป

ผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนะให้ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในท าเลใกลเ้คียง เช่น เขตจอมทอง เขตราษฎ์บูรณะ เป็นต้น 

เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว ว่ามีผลแตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร 

และ ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางดา้น

ต่างๆ เพ่ือท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม ปัจจยัทางดา้นสังคม 

ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา เป็นตน้ รวมถึงศึกษาการให้บริการหลงัการขาย ท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้

และ สามารถจบัตอ้งได ้เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในตวัผลิตภณัฑม์ากข้ึนหลงัจากซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นไปแลว้ 
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การวเิคราะห์องค์ประกอบของความพงึพอใจของลูกค้าในด้านส่วนประสมทาง
การตลาด กรณศึีกษา ผลติภณัฑ์แผ่นพืน้ส าเร็จรูป หจก. สมอเพชรบึงสามพนั 

Factor Analysis on Customer Satisfaction Towards the Marketing Mix of Solid 
Plank Slab : A Case Study of Smorphet Bungsamphan Part., Ltd. 

อุมาภรณ์ ลิม้ศักดิ์ศรี1 และ กัญช์ อนิทรโกเศศ2 
Umaporn Limsaksri and Gun Indrakoses  

บทคดัย่อ 
              การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจและเพ่ือคน้หาองคป์ระกอบย่อยของความพึง
พอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์แผ่นพ้ืนส าเร็จรูปของ หจก.สมอเพชรบึงสามพนั โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรทั้งหมดซ่ึงเป็นลูกคา้ประจ าของหา้งฯ จ านวน 80 ราย โดยใช้
เคร่ืองมือ Factor Analysis ในการวิเคราะห์ ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก Key Informant จ านวน 6 ราย ซ่ึง
คดัเลือกจากประชากรทั้งหมด ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑอ์นัดบั
แรก คือ หจก.สมอเพชรฯผลิตแผน่พ้ืนฯตามสเปคท่ีท่านสั่งไดถ้กูตอ้ง ดา้นราคาอนัดบัแรก คือ ราคาแผน่พ้ืนฯของห
จก.สมอเพชรฯมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอนัดบัแรก คือ จ านวนแผน่พ้ืนฯ
ของหจก.สมอเพชรฯพร้อมต่อการจดัส่งไดท้ันทีโดยไม่ตอ้งรอผลิต ดา้นการส่งเสริมการตลาด อนัดับแรก คือ 
พนกังานขายของหจก.สมอเพชรฯเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งเสมอตน้เสมอปลายแมมี้ยอดสั่งซ้ือจ านวนนอ้ย และสามารถ
จ าแนกกลุ่มค าถามไดเ้ป็น 6 กลุ่ม คือ 1) พนกังานและการส่งเสริมการขาย 2) ดา้นราคา 3) ดา้นการจดัส่ง 4) ดา้น
ความสามารถของผลิตภณัฑ ์5) การอ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ 6) ดา้นความโดดเด่นของหา้งฯ    
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, แผ่นพืน้ส าเร็จรูป 

Abstract 
             The topic for this study is aim to below mentioned : 1) to determine the level of satisfaction on marketing 
mix with product of Solid Plank Slabs. 2) To find factors of satisfaction on marketing strategy with product of 
Solid Plank Slabs, at Smorphet Bungsamphan Limited Partnership. The main focus of this study is to examine 
consumer’s consumption from the shop which has been collected the data through In-depth interview and 
questionnaires. This study collected data from 80 customers of Smorphet Bungsamphan Limited Partnership. 
Finally, in this case study of marketing in Solid Plank Slabs, it has come from questionnaires research and it can 
be divided into 6 groups of question; 1. Personal and Promotional, 2. Price Competitive, 3. Transportation 
factors, 4. Productive Output Method, 5. Convenience to customers and 6. Favorable of brand and shop itself. 
Keywords: Satisfaction, Marketing Mix, Solid Plank Slabs 
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1. บทน า 
 
     หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสมอเพชรบึงสามพนั เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตแผ่นพ้ืนส าเร็จรูปและจ าหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตราย
หน่ึงในจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยสินคา้ของทางหา้งฯประกอบไปดว้ย คอนกรีตผสมเสร็จ แผน่พ้ืนส าเร็จรูป เสาเขม็อดั
แรง และคอนกรีตมวลเบาหรืออิฐมวลเบา โดยเร่ิมก่อตั้ งเม่ือปี พ.ศ.2537 ในพ้ืนท่ีอ าเภอบึงสามพัน จังหวดั
เพชรบูรณ์ และออกจ าหน่ายยงัพ้ืนท่ีใกลเ้คียงประกอบดว้ย จงัหวดัลพบุรี ชยัภูมิ พิจิตร และนครสวรรค ์ผลิตภณัฑ์
หลกัของทางห้างฯ คือ ผลิตภณัฑแ์ผน่พ้ืนส าเร็จรูป ท่ีผลิตดว้ยระบบท่ีไดม้าตรฐานและมีคุณภาพ ซ่ึงเป็นแผ่นพ้ืนคอนกรีต
อดัแรงชนิดท้องเรียบในขนาดมาตรฐานสากล โดยไดรั้บความไวว้างใจในงานก่อสร้างอาคารต่างๆมากมาย ทั้ งบ้านพกั 
อาคารเรียน อาคารพาณิชย ์โครงการหมู่บา้นจดัสรร และอ่ืนๆ ผ่านการติดต่อโดยตรงกบัผูรั้บเหมา เจา้ของโครงการและ
ร้านคา้วสัดุซ่ึงมีความสัมพนัธ์อนัดีมาเป็นระยะเวลากวา่ 20 ปี ตลอดจนถึงลูกคา้รายยอ่ยท่ีติดต่อโดยตรงกบัทางห้างฯ ดว้ย
พนัธกิจท่ีให้ความส าคญักบัความซ่ือสัตยต์่อลูกคา้โดยการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ มีการรักษาระดบัมาตรฐานคุณภาพและมุ่งสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้เป็นส าคญั ทั้งน้ีดว้ยอุตสาหกรรมวสัดุ
ก่อสร้างนั้นเป็นอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นปัจจยัส่ีคือท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยจ์ าเป็นต่อการด ารงชีวติ ดงันั้นจึงมีความตอ้งการ
อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัความตอ้งการสินคา้วสัดุก่อสร้างประเภทผลิตภณัฑ์คอนกรีตส าเร็จรูปหรือช้ินส่วนโครงสร้าง
อาคารเพ่ิมมากข้ึน อนัเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการหลายรายให้ความสนใจ จึงท าให้มีคู่แข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน ทั้งการ
เขา้มาของผูผ้ลิตจากต่างพ้ืนท่ีโดยการส่งสินคา้มาเสนอขายในเขตพ้ืนท่ีท่ีเป็นตลาดเดิมของทางหา้งฯ และผูผ้ลิตรายใหม่ใน
พ้ืนท่ีท่ีก าลงัริเร่ิมผลิตแผ่นพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูปเขา้สู่ตลาดเดียวกนั ดงันั้น เพ่ือให้สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้
ได ้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด ของผลิตภณัฑแ์ผน่พ้ืนส าเร็จรูปของหา้ง
หุ้นส่วนจ ากดัสมอเพชรบึงสามพนั เพ่ือท าความเขา้ใจถึงความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือท่ีจะรักษามาตรฐานในดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด และสามารถน าขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจนอ้ยให้เกิดความพึง
พอใจมาก เพ่ือสร้างความประทบัใจสูงสุด ทั้งยงัพฒันาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้เพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม และเป็น
แนวทางในการกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือซ ้ าเพ่ือเพ่ิมยอดขายต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1.เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑแ์ผน่พ้ืนส าเร็จรูปของ หจก.สมอ
เพชรบึงสามพนั 
     2.เพ่ือค้นหาองค์ประกอบย่อยของความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แผ่นพ้ืน
ส าเร็จรูปของ หจก.สมอเพชรบึงสามพนั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถน าไปใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจนอ้ย เพ่ือให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
     2.ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถน ามาจดักลุ่มเพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมต่างๆ เพ่ือสะดวกต่อการ
ท าความเขา้ใจและน ามาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องไดง่้ายข้ึน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
 
     พิณ ทองพนู (2529, อา้งถึงใน สถาพร สุดเสนาะ, 2543 : 18) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก รัก 
ชอบ ยินดี เตม็ใจ หรือ มีเจตคติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความพึงพอใจ จะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลตอบสนอง
ความตอ้งการทั้งทางดา้นวตัถุและจิตใจ 
     พิทกัษ ์ ตรุษทิม (2538) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ท่ีแสดงผล
ออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมินวา่เป็นไปใน
ลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีมากระตุน้ 
     Shelly (1975) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความพึงพอใจ และไดส้รุปไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของ
มนุษย ์ กล่าวคือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะท า
ใหเ้กิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน  ๆ คือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบั 
สามารถท าใหเ้กิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกอ่ืนไดอี้ก ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซอ้นและ
ความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุขมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซอ้น ระบบความสมัพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ีเรียกวา่ ระบบความพึงพอใจ โดย
ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกวา่ทางลบ 
     ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ (2541 : 81) ไดก้ล่าววา่ความพึงพอใจ (satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีของ
บุคคลท่ีไดรั้บการตอบสนองเม่ือบรรลุวตัถุประสงคใ์นส่ิงท่ีตอ้งการ และคาดหวงั ความพึงพอใจเป็นความชอบของ
แต่ละบุคคล ซ่ึงระดบัความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนั อาจเน่ืองจากพ้ืนฐานทางการศึกษา ทางดา้น
เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 
     วิรุฬ พรรณเทว ี(2542) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัแต่
ละบุคคลวา่จะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไร ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนอง
ดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนอง
ตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย 
     ฉตัรชยั คงสุข (2535) กล่าววา่ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายใน
ระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
     เสรี วงษม์ณฑา (2542 : 14) กล่าววา่ การส่ือสารการตลาดท่ีดีจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการรู้จกั การยอมรับ เกิดความ
พึงพอใจ หลงัจากนั้นผูบ้ริโภคจะออกไปแสวงหาและสัมผสักบัตวัสินคา้เพ่ือตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือและสรุปออกมาเป็น
ทศันคติหลงัจากท่ีใชแ้ลว้ ซ่ึงจะออกได ้ 2 แบบ คือ ทางลบ หมายถึง ผูบ้ริโภคเกิดความไม่พอใจ กบั ทางบวก 
หมายถึง ผูบ้ริโภคเกิดความพอใจ 
     Kotler (2003) กล่าววา่ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้จะเกิดจากความแตกต่างระหวา่งผลประโยชนจ์ากผลิตภณัฑ ์
และ ความคาดหวงัของบุคคล การคาดหวงัของบุคคล (expectation) เกิดจากประสบการณ์ และ ความรู้สึกในอดีตของผู ้
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ซ้ือ ส่วนผลประโยชน์จากคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์ หรือ การท างานของผลิตภณัฑเ์กิดจากนกัการตลาดและฝ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งจะตอ้งพยายามสร้างความพอใจใหก้บัลูกคา้โดยพยายามสร้างคุณค่าเพ่ิม (value added) การสร้างคุณค่าเพ่ิม
เกิดจากการผลิต (manufacturing) และจากการตลาด (marketing) รวมทั้งการท างานร่วมกนักบัฝ่ายต่างๆ โดยยึด
หลกัการสร้างคุณภาพรวม (total quality) คุณค่าเกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขนั (competitive differentiation) 
คุณค่าท่ีมอบใหก้บัลกูคา้จะตอ้งมากกวา่ตน้ทุน 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน ์ และคณะ (2543) กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด (Marketing 
mix) หมายถึง เคร่ืองมือการตลาดท่ีธุรกิจตอ้งใชเ้พ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารตลาดในตลาดเป้าหมาย (Kotler. 
2000:14) หรือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของกลยทุธ์การตลาด 4 ประการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ ราคา การจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ท่ีธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย (Bovee, 
Houston and Thill. 1995: G-8) หรือเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ ซ่ึงบริษทัตอ้งใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความ
ตอ้งการของตลาดเป้าหมาย (McCarthy and Perreault. 1991:522) 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2538) ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์การตลาดส าหรับผลิตภณัฑ ์ (สินคา้) อุตสาหกรรม ไวว้า่ 
ผลิตภณัฑ ์(สินคา้) อุตสาหกรรม หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อซ้ือไปเพ่ือใชใ้นการผลิต การใหบ้ริการ หรือการ
ด าเนินงานกิจการ เช่น วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร สินคา้อุตสาหกรรม มีการจดัประเภทแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 
วตัถุดิบและช้ินส่วนประกอบ (Raw Material and parts) กลุ่มท่ี 2 สินคา้ประเภททุน (Capital Items) และกลุ่มท่ี 3 
วสัดุส้ินเปลืองและบริการ (Supplies and Services) 
     สมจิตร ลว้นจ าเริญ (2537) กล่าวถึงแรงกระตุน้และพฤติกรรมของผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมนั้นแตกต่างจากแรง
กระตุน้และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเน่ืองจากจุดประสงคข์องการซ้ือท่ีต่างกนั ผูบ้ริโภคมีจุดประสงคท่ี์จะซ้ือไปเพ่ือ
อุปโภคและบริโภคเอง ส่วนผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมมีจุดประสงคท่ี์จะซ้ือเพ่ือไปใชใ้นการด าเนินกิจการ โดยการซ้ือ
ในตลาดอุตสาหกรรมจะใชแ้รงกระตุน้ทางเหตุผลมากกวา่ทางอารมณ์ การซ้ือสินคา้มีขั้นตอนของกระบวนการซ้ือ 
โดยเร่ิมจากมีความตอ้งการ พิจารณาดูแหล่งเสนอขายสินคา้ ท าการคดัเลือกวา่แหล่งเสนอขายใดท่ีเหมาะสม ท า
สญัญาตกลงซ้ือขาย และติดตามผล นอกจากน้ีการซ้ือของตลาดอุตสาหกรรมยงัมีลกัษณะของกระสวนหรือ
แบบอยา่งอีกดว้ย ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ลกัษณะ คือ ใครคือผูซ้ื้อ ซ้ือท่ีไหน ซ้ือเม่ือใด และซ้ืออยา่งไร 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
     ดิเรก ตญัญูนุรักษ ์ (2547) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผลิตภณัฑค์อนกรีต
ผสมเสร็จของผูรั้บเหมาก่อสร้างใน อ าเภอเสาไห ้ จงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสร็จ ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบั คือ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นราคา 
     อมัพร เครือใหม่ (2547) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือวสัดุ
ก่อสร้างในเขตเทศบาลนครล าปาง จงัหวดัล าปาง ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากเรียงล าดบั คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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     ณฐั อิรนพไพบูลย ์ (2554) ไดท้ าการศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บเหมาต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์
คอนกรีตผสมเสร็จของโรงงานซีแพคแฟรนไชส์ สาขาจอมทอง โดยผลการศึกษาระดบัความส าคญัและระดบัความ
พึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสร็จของโรงงานซีแพคแฟรนไชส์ สาขา
จอมทอง ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส าหรับความพึงพอใจพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัค่อนขา้งพอใจ เรียงล าดบัคือ ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียในระดบัพอใจอยา่ง
มาก ล าดบัแรกคือ มีมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) เทคโนโลยีในการผลิตท่ีทนัสมยั ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายมีค่าเฉล่ียในระดบัพอใจอยา่งมาก ล าดบัแรกคือ สภาพและความพร้อมของรถท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ ดา้น
การส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียในระดบัค่อนขา้งพอใจ ล าดบัแรกคือ การขายโดยใชพ้นกังานขาย และดา้นราคามี
ค่าเฉล่ียในระดบัค่อนขา้งพอใจ ล าดบัแรกคือ วิธีการช าระเงินท่ีหลากหลายและสะดวกสบาย 
 
กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านผลิตภณัฑ์  
- แผน่พ้ืนฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มีหลากหลายขนาด 
- แผน่พ้ืนฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มีความสามารถในการรับน ้าหนกัดี 
- แผน่พ้ืนฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มีความแขง็แรง ทนทาน 
- แผน่พ้ืนฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มีความสวยงาม (ทอ้งแผน่เรียบ / ขอบไม่ลน้) 
- หจก.สมอเพชรฯ ผลิตแผน่พ้ืนฯ ตามสเปคท่ีท่านสัง่ไดถู้กตอ้ง 
- ช่ือเสียงของ หจก.สมอเพชรฯ ท าให้ผลิตภณัฑแ์ผน่พ้ืนฯ มีความน่าเช่ือถือ 
- หจก.สมอเพชรฯ มีการรักษามาตรฐานของแผน่พ้ืนฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
- เง่ือนไขในการให้เปล่ียน/คืนสินคา้กรณีท่ีสัง่ผิดหรือเกินมีความเป็นธรรม 
ด้านราคา 
- ราคาแผน่พ้ืนฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ ถูกกว่าเม่ือเทียบกบัโรงงานอ่ืน 
- หจก.สมอเพชรฯ ให้ส่วนลดพิเศษมากกว่าท่ีอ่ืน 
- หจก.สมอเพชรฯ ให้ระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ีนานกว่าเม่ือเทียบกบัโรงงานอ่ืน 
- สามารถต่อรองราคาแผน่พ้ืนฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ ไดง่้ายกว่าท่ีอ่ืน 
- ราคาแผน่พ้ืนฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ 
- ราคาแผน่พ้ืนฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ คงท่ีตลอดเวลา 
- หจก.สมอเพชรฯ มีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนปรับเปล่ียนราคาแผน่พ้ืนฯ นานพอต่อการปรับตวัของท่าน 
- หจก.สมอเพชรฯ มีวิธีการช าระเงินท่ีหลากหลาย 
- การคิดค่าขนส่งแผน่พ้ืนฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ อยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมในกรณีท่ีสัง่สินคา้ในปริมาณนอ้ย 
- ขอ้เสนอในการให้ซ้ือสินคา้อ่ืนๆของ หจก.สมอเพชรฯ เพ่ิมเติมไดใ้นราคาพิเศษ มีความน่าสนใจ 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  
- หจก.สมอเพชรฯ จดัส่งแผน่พ้ืนฯ ไดท้นัต่อความตอ้งการ 
- หจก.สมอเพชรฯ จดัส่งแผน่พ้ืนฯ ไดต้รงตามก าหนดเวลานดั 
- จ านวนแผน่พ้ืนฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ พร้อมต่อการจดัส่งไดท้นัที โดยไม่ตอ้งรอผลิต 
- หจก.สมอเพชรฯ จดัส่งสินคา้ไดถู้กตอ้งตามท่ีสัง่ซ้ือ 
- การติดตามสินคา้ระหว่างจดัส่งท าไดง่้าย 
- การติดต่อซ้ือสินคา้ผา่นทางโทรศพัท ์/ แฟกซ์ มีความสะดวกรวดเร็ว 
- รถท่ีใชใ้นการขนส่งแผน่พ้ืนฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มีความพร้อมและสภาพดี 
- พนกังานขบัรถจดัส่งสินคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
- สามารถทยอยสัง่ซ้ือในปริมาณนอ้ยได ้
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
- รูปแบบการโฆษณาสินคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ ท่ีผา่นส่ือวิทยจุดจ าไดง่้าย 
- รูปแบบการส่งเสริมการขายของ หจก.สมอเพชรฯ ดว้ยการลด แลก แจก แถม มีความน่าสนใจ 
- พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ มีความรู้เก่ียวกบัสินคา้และสามารถให้ขอ้มูลไดค้รบถว้น 
- พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใส่ลูกคา้ดี 
- พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใส่ลูกคา้อยา่งเสมอตน้เสมอปลายแมมี้ยอดสัง่ซ้ือจ านวนนอ้ย 
- หจก.สมอเพชรฯ ให้ความส าคญักบัการดูแลลูกคา้เป็นอยา่งดี (เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของลูกคา้) 

องคป์ระกอบท่ี 1 

องคป์ระกอบท่ี 2 

องคป์ระกอบท่ี 3 

... 

ตวัแปรท่ีจะใชใ้นวดัคอนเซปต ์(ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้บ่งการวิจยัออกเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
1.การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
     ประชากรท่ีจะศึกษา  คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑแ์ผ่นพ้ืนส าเร็จรูปของหา้งหุน้ส่วนจ ากดัสมอเพชรบึงสามพนั 
ประกอบดว้ยกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นร้านคา้วสัดุก่อสร้างและกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูรั้บเหมา รวมจ านวนทั้ งส้ิน 80 ราย ซ่ึง
ทั้งหมดเป็นลูกคา้ประจ า โดยเจาะจงขอ้มูลจากผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ โดยจะท าการออกเก็บขอ้มูลเองตาม
สถานประกอบการร้านคา้วสัดุก่อสร้างจ านวน 49 ร้าน และผูท่ี้มีอ  านาจในการตัดสินใจซ้ือในบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างจ านวน 31 ราย โดยการติดต่อนดัพบเพ่ือท าการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม  
ประชากรทั้งหมดท่ีจะศึกษาซ่ึงเป็นลกูคา้ทั้ง 80 ราย ประกอบดว้ย 
- ร้านคา้วสัดุ            49 ราย (เกบ็ขอ้มลูจากเจา้ของร้านผูมี้อ  านาจตดัสินใจซ้ือ) 
- ช่างรับเหมา(บุคคล)  28 ราย (เกบ็ขอ้มลูจากตวัช่างรับเหมา) 
- บริษทัรับเหมา          3 ราย (เกบ็ขอ้มลูจากเจา้ของบริษทัผูมี้อ  านาจตดัสินใจซ้ือ) 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ โดยสถิติเชิงพรรณนาใชก้ารแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) น าเสนอข้อมูลด้วยตารางแบบร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
อนุมาน เพ่ือใชต้รวจสอบความสัมพนัธ์ท่ีมีระหว่างกนัในกลุ่มตวัแปรทั้งหมด และพยายามอธิบายความสัมพนัธ์ท่ี
พบโดยสมมติให้ตัวแปรเหล่านั้ นมีองค์ประกอบพ้ืนฐานบางอย่างร่วมกัน (Factor Analysis) และวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามกบักลุ่ม Factor ดว้ยวิธี One-way ANOVA 
 
2.การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
     เป็นการน าองคป์ระกอบย่อยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 80 ชุด ไปสัมภาษณ์
เชิงลึกกบัผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key Informant) ไดแ้ก่ ตวัแทนจ านวน 6 คน โดยคดัเลือกจากกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการ
วิจยัเชิงปริมาณ ดงัน้ี 
- ตวัแทนร้านคา้วสัดุก่อสร้าง            3 ราย (เกบ็ขอ้มลูจากเจา้ของร้าน) 
- ตวัแทนช่างรับเหมา(บุคคล)  2 ราย (เกบ็ขอ้มลูจากตวัช่างรับเหมา) 
- ตวัแทนบริษทัรับเหมา          1 ราย (เกบ็ขอ้มลูจากวิศวกรประจ าบริษทั) 
     ในขั้นตอนน้ีผูวิ้จยัท าการเก็บขอ้มูลดว้ยการจดบนัทึกและเทปบนัทึกเสียง และท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) เพ่ือใชใ้นการยืนยนัขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงปริมาณ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.5 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 43.8 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 85.0 มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 31.3 มีลกัษณะสถานประกอบการ
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เป็นร้านวสัดุก่อสร้าง ร้อยละ 61.3 มีต าแหน่งในสถานประกอบการเป็นเจา้ของ/กรรมการผูจ้ดัการ ร้อยละ 58.8 
ติดตามข่าวสารจาก หจก.สมอเพชรฯ จากพนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ ร้อยละ 47.5 เป็นลูกคา้ของ หจก.สมอ
เพชรฯ มานาน 5-10 ปี ร้อยละ 53.8 มีความถ่ีในการซ้ือโดยเฉล่ียเท่ากบั 4-6 คร้ังต่อปี ร้อยละ 36.3 มียอดช าระในแต่
ละคร้ังโดยเฉล่ียคร้ังละประมาณ 10,000-30,000 บาทต่อคร้ัง ร้อยละ 71.3 มีขนาดของแผ่นพ้ืนฯท่ีสั่งซ้ือบ่อยท่ีสุด 
3.50 เมตร ร้อยละ 31.3 
     ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัความพงึพอใจของลูกค้าในด้านส่วนประสมทางการตลาด กรณีศึกษา ผลติภัณฑ์แผ่นพืน้
ส าเร็จรูป หจก.สมอเพชรบึงสามพนั 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในอนัดบัแรก คือ หจก.สมอเพชรฯ ผลิตแผ่นพ้ืนฯ 
ตามสเปคท่ีท่านสัง่ไดถ้กูตอ้ง รองลงมา คือ แผน่พ้ืนฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มีหลากหลายขนาด  
ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในอนัดบัแรก คือ ราคาแผ่นพ้ืนฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มี
ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมา คือ หจก.สมอเพชรฯ มีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนปรับเปล่ียนราคาแผ่น
พ้ืนฯ นานพอต่อการปรับตวัของท่าน  
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในอนัดบัแรก คือ จ านวนแผ่นพ้ืนฯ ของ 
หจก.สมอเพชรฯ พร้อมต่อการจดัส่งไดท้นัที โดยไม่ตอ้งรอผลิต รองลงมา คือ หจก.สมอเพชรฯ จดัส่งแผน่พ้ืนฯ ได้
ทนัต่อความตอ้งการ  
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในอนัดบัแรก คือ พนกังานขายของ หจก.สมอ
เพชรฯ เอาใจใส่ลูกคา้อย่างเสมอตน้เสมอปลายแมมี้ยอดสั่งซ้ือจ านวนนอ้ย รองลงมา คือ พนกังานขายของ หจก.
สมอเพชรฯ เอาใจใส่ลกูคา้ดี 
     ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจของลูกค้าในด้านส่วนประสมทางการตลาด กรณีศึกษา 
ผลติภัณฑ์แผ่นพืน้ส าเร็จรูป หจก.สมอเพชรบึงสามพนั 
     ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะห์ Factor Analysis ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะสามารถรวมกลุ่มค าถามท่ีมีความหมายไปในทาง
เดียวกนัไวด้ว้ยกนั จากการวิเคราะห์สามารถจ าแนกออกเป็น 6 Factor และไดก้ าหนดช่ือใหก้ลุ่มค าถามทั้ง 6 Factor 
ข้ึนใหม่ดงัน้ี 
Factor 1 “พนกังานและการส่งเสริมการขาย” 
Factor 2 “ดา้นราคา” 
Factor 3 “ดา้นการจดัส่ง” 
Factor 4 “ดา้นความสามารถของผลิตภณัฑ”์ 
Factor 5 “การอ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้” 
Factor 6 “ดา้นความโดดเด่นของหา้งฯ” 
     ส่วนที่ 4 ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กับกลุ่ม Factor ทั้ง 6 
Factor ด้วยวธีิ One-way ANOVA 
ด้านอายุ พบว่า อายุท่ีมีความแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้นพนกังานและการส่งเสริมการขาย (Factor 1) และ
ดา้นราคา (Factor 2) ท่ีแตกต่างกนั 
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ด้านสถานภาพ พบว่า สถานภาพท่ีมีความแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการอ านวยความสะดวกให้กบัลูกค้า 
(Factor 5) ท่ีแตกต่างกนั 
ด้านการศึกษา พบวา่ การศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้นราคา (Factor 2) ท่ีแตกต่างกนั 
ด้านลักษณะสถานประกอบการ พบว่า ลกัษณะสถานประกอบการท่ีมีความแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้นการ
จดัส่ง (Factor 3) และดา้นความโดดเด่นของหา้งฯ (Factor 6) ท่ีแตกต่างกนั 
ด้านต าแหน่งในสถานประกอบการ พบว่า ต าแหน่งในสถานประกอบการท่ีมีความแตกต่างกนั มีความพึงพอใจใน
ดา้นความสามารถของผลิตภณัฑ ์(Factor 4) และดา้นความโดดเด่นของหา้งฯ (Factor 6) ท่ีแตกต่างกนั 
ด้านแหล่งที่ติดตามข่าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า แหล่งท่ีติดตามข่าวสารท่ีมีความแตกต่างกนั มีความพึง
พอใจในดา้นความสามารถของผลิตภณัฑ ์(Factor 4) ท่ีแตกต่างกนั 
ด้านระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของ หจก.สมอเพชรฯ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของ หจก.
สมอเพชรฯ ท่ีมีความแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้นความสามารถของผลิตภณัฑ ์(Factor 4) ท่ีแตกต่างกนั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     หจก.สมอเพชรบึงสามพนั แมจ้ะเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ผ่นพ้ืนส าเร็จรูปมาเป็นระยะเวลายาวนาน
กว่า 20 ปี โดยให้ความส าคญักบัความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้โดยการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ มีการรักษาระดบัมาตรฐานคุณภาพและมุ่งสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้เป็นส าคญั แต่จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์แผ่นพ้ืน
ส าเร็จรูป ทั้งจากการใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกแลว้พบประเด็นท่ี หจก.สมอเพชรบึงสามพนั ควร
ปรับปรุงแกไ้ข จ าแนกเป็น 6 Factor ดงัน้ี 
     Factor 1 พนักงานและการส่งเสริมการขาย ควรใส่ใจรายละเอียดในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของลูกคา้
ใหม้ากข้ึนและทางหา้งฯควรปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมการขายใหเ้หมาะสมกบัช่วงอายขุองลกูคา้ 
     Factor 2 ด้านราคา ทางห้างฯควรเพ่ิมความยืดหยุ่นในดา้นราคาให้มากข้ึน ไดแ้ก่ การให้ต่อรองราคาและการ
พิจารณาใหร้ะยะเวลาในการผอ่นช าระท่ีนานข้ึน 
     Factor 3 ด้านการจัดส่ง หจก.สมอเพชรฯ ควรปรับปรุงดา้นการจดัส่งสินคา้ให้มีความแม่นย  ามากข้ึน เช่น การ
จดัคิวรถจดัส่งสินคา้ให้เป็นเวลาและช้ีแจงถึงก าหนดเวลาจดัส่งสินคา้ให้ชดัเจนเม่ือตอ้งจดัส่งสินคา้ให้กบับริษทั
รับเหมา เน่ืองจากบริษทัรับเหมามีลกัษณะการท างานท่ีเป็นระบบจึงตอ้งการความแม่นย  าสูง 
     Factor 4 ด้านความสามารถของผลิตภัณฑ์ ในดา้นความสามารถของผลิตภณัฑแ์ผน่พ้ืนส าเร็จรูปของ หจก.สมอ
เพชรบึงสามพนั นั้นเป็นท่ียอมรับดีแลว้ ส่ิงท่ีควรท าคือการรักษามาตรฐานของผลิตภณัฑใ์หมี้ความน่าเช่ือถือและ
ครองใจลกูคา้ต่อไป 
     Factor 5 การอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า ทางห้างฯควรเพ่ิมช่องทางติดต่อในรูปแบบใหม่ๆตามยุคสมยัท่ี
เปล่ียนแปลงไป เช่น ทาง Line หรือ Email เพ่ือใหส่ื้อสารชดัเจนและสะดวกมากข้ึน 
     Factor 6 ความโดดเด่นของห้างฯ ในดา้นความโดดเด่นของหา้งฯพบว่าลูกคา้มองวา่ หจก.สมอเพชรบึงสามพนั 
มีผลิตภณัฑแ์ผ่นพ้ืนส าเร็จรูปท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และทางห้างฯควรปรับปรุงโดยการใส่ใจระบบการผลิตให้
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แผ่นพ้ืนฯท่ีผลิตออกมามีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์มากข้ึน เช่น การตดัแต่งขอบแผ่นพ้ืนฯให้เรียบเสมอกนั การ
ประทบัตราสัญลกัษณ์ของทางห้างฯลงบนผลิตภณัฑเ์พ่ือให้ลูกคา้สามารถจดจ าสินคา้และแบรนด์ได้ และส าหรับ
รูปแบบการโฆษณาผา่นส่ือวิทยุนั้นพบว่าลกูคา้ส่วนหน่ึงของทางหา้งฯไม่ฟังวิทยจึุงอาจพลาดการรับรู้ข่าวสารจาก
ทางหา้งฯท่ีส่ือสารผ่านส่ือวิทยุ ดงันั้น ทางห้างฯจึงควรเพ่ิมการโฆษณาช่องทางอ่ืนๆใหต้รงกบัการรับข่าวสารของ
ลกูคา้มากข้ึน เช่น เพ่ิมป้ายโฆษณา และรวมถึงป้ายร้านของหา้งฯใหเ้ด่นชดัมากข้ึน 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
     1. การศึกษาคร้ังน้ีไดมุ่้งศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์องคป์ระกอบของความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดผลิตภณัฑ์แผ่นพ้ืนส าเร็จรูป ซ่ึงยงัไม่พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์แผ่นพ้ืนส าเร็จรูปก่อนหน้า 
ดงันั้น ผลการวิจยัท่ีอา้งอิงจึงเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุก่อสร้างประเภทอ่ืนๆ มิใช่ผลิตภณัฑแ์ผ่นพ้ืนส าเร็จรูป
โดยตรง เพ่ือใหง้านวิจยัคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน จึงควรท าการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมของลกูคา้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์
แผน่พ้ืนส าเร็จรูปในการวิจยัคร้ังต่อไป เพ่ือน าผลงานวิจยัมาเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
     2.เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเก็บข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกค้าประจ าของ หจก.สมอเพชรบึงสามพัน ซ่ึงมี
จ านวน 80 รายเท่านั้น ในการวิจยัคร้ังหนา้ควรขยายกลุ่มตวัอย่างไปยงักลุ่มลูกคา้ของบริษทัอ่ืนๆ หรือกลุ่มลูกคา้ใน
พ้ืนท่ีอ่ืน เพ่ือเขา้ใจลกูคา้มากข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ของมุมมองด้านความเพลดิเพลนิทางอารมณ์ (Hedonic) และมุมมอง
ด้านประโยชน์ใช้สอย (Utilitarian) ที่มีผลต่อระดบัแนวโน้มความตั้งใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครช้ันนอก 
Relationship between Hedonic and Utilitarian dimension that affect to purchase 

intention of condominium in  suburban of Bangkok 
เกศินี  ถมปัทม์1 ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกจิ2 

Kesinee   Tompat and Dr. Theeranuch Pusaksrikit 
  

บทคดัย่อ 
               การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความเพลิดเพลินทางอารมณ์ 
(Hedonic) และด้านประโยชน์ใช้สอย (Utilitarian) กับแนวโน้มความตั้ งใจซ้ือท่ีคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครชั้นนอกและ(2) ศึกษา เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาคอนโดมิเนียมใหต้รงความตอ้งการกลุ่มลกูคา้ 
โดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงพรรณาและใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกุล่มตวัอย่างจ านวน 200 ตวัอย่าง บริเวณ
กรุงเทพมหานครชั้นนอกซ่ึงประกอบดว้ยเขตคลองสามวา มีนบุรี และบางขุนเทียน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของ 2 
ดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อมุมมองดา้นประโยชน์ใชส้อยมากกวา่มุมมองดา้นความเพลิดเพลินทาง
อารมณ์ ผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบวา่ มุมมองดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือ
เพ่ืออยูอ่าศยัเองและความตั้งใจซ้ือรูปแบบ 2 หอ้งนอนอยา่งมีนยัส าคญั 
 

ค าส าคัญ: ประโยชน์ใช้สอย, ความเพลิดเพลินทางอารมณ์, ความตั้งใจซ้ือ 
 

Abstract 
               This research is aimed to (1) study relationship between Hedonic and Utilitarian dimension with the 
intention of condominium purchase in Bangkok and (2) to study the approach between Hedonic and Utilitarian 
dimension for condominium development. This is the quantitative research using questionnaires, 200 sets of 
samples are collected in suburban of Bangkok consisting of  Khlongsamwa  Minburi and Bangkhunthian District. 
The data sets are analyzed by applying descriptive statistics and inferential statistics (One Way ANOVA , 
Pearson’ s Correlation and Multiple Regression Analysis test). The results show that the average of Utilitarian 
dimension is more than Hedonic dimension , and the results of regression analysis show that the affecting 
intention to purchase condominium are followed by to live and to have 2 bedroom. 
Keywords: Hedonic, Utilitarian, Purchase Intention 
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1. บทน า 
 
     ท่ีอยู่อาศยัจดัเป็นหน่ึงในปัจจยัขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับมนุษย ์เป็นสถานท่ีเพ่ือการนอนหลบั พกัผ่อน การ
ผ่อนคลายจากความเหน่ือยลา้ต่างๆ หรือเป็นสถานท่ีส าหรับการสังสรรค์ร่วมกนัในหมู่เพ่ือนฝูง และยงัสามารถ
แสดงระดบัฐานะทางสงัคมหรือการเงินของผูอ้ยูอ่าศยัไดด้ว้ย  โครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัในปัจจุบนัมีอยูเ่ป็นจ านวน
มาก มีการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีรุนแรง เพ่ือแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดและเพ่ิมยอดขายให้กบั
องค์กร  หลงัจากท่ีสถานการณ์ทางการเมืองของไทยคล่ีคลายลง ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคฟ้ืนกลบัมา และการ
ขยายตวัของคอนโดมิเนียมเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงสะทอ้นจากอตัราการขายคอนโดมิเนียมท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในปี 2557 
ผลการส ารวจของบจก.เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ 8 พบว่า ในรอบ 6 เดือนแรกของปี 57 มีโครงการ
อสังหาริมทรัพยเ์กิดข้ึนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมด จ านวน 210 โครงการ โดยห้องชุดพกั
อาศยั(คอนโดมิเนียม)มีสดัส่วนในตลาดถึง 51% ของจ านวนหน่วยเปิดใหม่ทั้งหมด ทาวนเฮาส์ 28%  และบา้นเด่ียว 
15% ทั้งน้ี ส าหรับปี 2557 โครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ท่ีเปิดขายตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครรอบนอก  
     จากอตัราการเติบโตดงักล่าว จึงเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการในการสร้างยอดขายในช่วงท่ีเศรษฐกิจและปัจจยั
ภายนอกต่างๆท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึน ทั้งน้ีหากผูป้ระกอบการขาดความเขา้ใจในดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือหรือ
ความตอ้งการดา้นท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภค อาจไม่ส่งผลต่อการสร้างยอดขายไดเ้ท่าท่ีควร ผนวกกบัมีการแข่งขนัท่ี
ค่อนขา้งสูงอยู่แลว้ รวมถึงผูบ้ริโภคมีทางเลือกท่ีหลากหลาย ฉะนั้นผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งรู้ถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคหรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมายว่ามีมุมมองหรือมีแนวโน้มต่อความตั้งใจซ้ือคอนโดมิเนียมในลกัษณะใด  
มุ่งเนน้ปัจจยัดา้นใดเป็นส าคญั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
 
       แนวความคิดหรือทฤษฎีทางด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านความเพลิดเพลินทางอารมณ์ถูกน าไปใช้ใน
การศึกษาหรืองานวิจยัหลายดา้น เช่น ใช้ในการวดั ผลิตภณัฑ์ ทางเลือกของผูบ้ริโภค การโฆษณา การเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางการจดัจ าหน่ายในรูปแบบต่างๆ และบุคลิกภาพตราสินคา้ในดา้นผลิตภณัฑ(์กลุนนัทแ์ละก่อ
พงษ์ ,2557) ตามการศึกษาของ Hirschman and Holbrook (1982) ไดแ้บ่งประเภท ผลิตภณัฑ์ออกเป็น 2 ประเภท
หลกั คือ ผลิตภณัฑเ์ชิงอรรถประโยชน์ หรือผลิตภณัฑท่ี์เนน้ประโยชน์ใชส้อย (Utilitarian Product) และผลิตภณัฑ์
เชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic Product) หรือ ในบางคร้ังอาจเรียกว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์
(Hedonic Product)ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีเนน้ประโยชน์ใชส้อย (Utilitarian Product) หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคเลือก
บริโภคเพราะตอ้งการประโยชน์จากผลิตภณัฑน์ั้น ๆ หรือเลือกใชเ้พราะตอ้งการเติมเต็มความตอ้งการ หรือเพราะ
ตอ้งการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ โดยค านึงถึงความส าคญัทางดา้นประโยชน์ใชส้อยมากกวา่ความรู้สึกพึงพอใจหรือชอบ

                                                           
8
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ใจ ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีมักจะพบว่ามีความเป็นเหตุเป็นผล (rational) เข้ามาเก่ียวข้อง ผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นความ
เพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic Product) หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ บริโภคเลือกบริโภคตามอารมณ์ ความรู้สึก ความ
พึงพอใจ หรือจากจินตนาการ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ ประเภทน้ีจะช่วยสร้างสุนทรียทางอารมณ์ ก่อให้เกิดรสนิยม หรือ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และความรู้สึก(Emotional)  
            Batra and Ahtola (1991) ไดศึ้กษามาตรวดัท่ีน ามาใชว้ดัองคป์ระกอบดา้นความ เพลิดเพลินทางอารมณ์และ
องคป์ระกอบดา้นประโยชน์ใชส้อย พบวา่ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีประกอบไปดว้ยความเพลิดเพลินทางอารมณ์และ
องคป์ระกอบดา้นประโยชนใ์ชส้อย นั้นมีอยูจ่ริงและข้ึนอยูก่บัความแตกต่างของคุณลกัษณะของผลิตภณัฑน์ั้นๆโดย
หากผลิตภัณฑ์ นั้นๆมีความส าคัญและมีประโยชน์ ผูบ้ริโภคก็จะมีทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ในมิติทางด้าน 
ประโยชนใ์ชส้อย แต่หากผลิตภณัฑน์ั้นแสดงออกในดา้นความรู้สึกสนุกสนาน หรือการปลดปล่อย ตวัเอง ผูบ้ริโภค
กจ็ะมีทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นมิติทางดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ 
        Voss, Spangenberg and Grohmann (2003) ศึกษาเก่ียวกบัมาตรวดัดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ และดา้น
ประโยชนใ์ชส้อยในมุมมองทศันคติของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีไดมี้การทดสอบมาตรวดัท่ีไดก้บั “Central Route Processing  
Model” ซ่ึงเป็นโมเดลท่ีแสดงเส้นทางสายหลกัในการวดัทศันคติของผูบ้ริโภค โดยไดเ้ปรียบเทียบโมเดลเส้นทาง
สายหลกั ท่ีประกอบดว้ยทัศนคติด้านความเพลิดเพลินทางอารมณ์และทัศนคติด้านประโยชน์ใช้สอย (Central 
Route Processing Model with Hedonic and Utilitarian Dimensions of Attitude) กับโมเดลเส้นทางสายหลักของ
การวดัทัศนคติหน่ึงมิติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า (Central Route Processing Model with One-Dimensional 
Measure of Attitude Toward the Brand) ทั้งน้ี ไดน้ ามุมมองความเก่ียวพนัสองมิติของประเภทผลิตภัณฑ์ (Two-
Dimensional View of Involvement) ซ่ึงได้แก่ ความเก่ียวพันด้านอารมณ์  (Affective Involvement) และความ
เก่ียวพนัด้านเหตุผล (Cognitive Involvement) มาใช้ประกอบในโมเดล เช่ือมไปยงัความตั้ งใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
(Purchase Intention) ดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
รูปท่ี 1  แสดงโมเดลเส้นทางสายหลกัท่ีประกอบดว้ยทศันคติดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์และทศันคติดา้น  
              ประโยชนใ์ชส้อย   
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Hedonic 
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Intention 
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       Heller,Geursen , Carr , Rickard (2002) อา้งถึงใน วรรณภา เวชศาสตร์ ( 2555) ความตั้งใจซ้ือ (Purchase 
Intention)หมายถึง ระดบัความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นๆ หรือจะกลบัมาซ้ือสินคา้หรือ
บริการซ ้าอีก ความตั้งใจซ้ือเป็นตวัท านายท่ีดีท่ีสุดในการประเมินพฤติกรรมต่างๆของบุคคลเชิงจิตวิทยา เน่ืองจาก
เป็นส่ิงท าใหบุ้คคลรวบรวมปัจจยัต่างๆท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการซ้ือ ซ่ึงจะส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือข้ึนจริง เม่ือ
เปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือกบัเคร่ืองมือในการประมาณการยอดขายอ่ืนๆพบวา่ ความตั้งใจซ้ือสามารถวดัรับดบัข
ของยอดขายในอนาคตไดถู้กตอ้งและเป็นส่ิงท่ีสามารถประมาณการไดดี้กวา่การพิจารณาจากแนวโนม้ของยอดขาย
ในอดีต ความตั้งใจซ้ืออาจยงัหมายถึง ดุลยพินิจของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้จากองคก์รเดิมซ ้าอีกคร้ัง โดย
ค านึงถึงสถานการณ์ท่ีเป็นอยูแ่ละเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
        Sindhav & Tej Adidam  (2012) กล่าวว่าคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บเป็นไดท้ั้ง เชิงอรรถประโยชน์ และเชิงเน้น
ความเพลิดเพลินทางอารมณ์ มิติในด้านเชิงอรรถประโยชน์มีความจบัตอ้งได้ มากกว่าและจะมุ่งสนใจในดา้น
ประโยชน์ทางด้านการใช้งาน (Functional Benefit) ท่ีไดรั้บจากการบริโภค แต่ในมิติของความเพลิดเพลินทาง
อารมณ์จะมุ่งสนใจในดา้นความพึงพอใจ หรือ ความปล้ืมปิติท่ีได้รับจากการบริโภค ซ่ึงสัมพนัธ์กบัประโยชน์
ทางดา้นประสบการณ์ (Experiential Benefit) 

 
2.2   วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
  

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) และด้านประโยชน์ใช้สอย 
(Utilitarian) กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือท่ีคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2.  ศึกษาปัจจยัดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) และดา้นประโยชน์ใชส้อย (Utilitarian) เพื่อใชเ้ป็นแนว
ทางการพัฒนาสินค้าประเภทท่ีอยู่อาศัยให้ตรงความต้องการกลุ่มลูกค้า เป้าหมายในปัจจุบันของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
2.3   สมมติฐานการวจัิย 

 
     สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) และประโยชนใ์ชส้อย (Utilitarian) จะส่งผล   
                               เชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือคอนโดมิเนียมอยา่งมีนยัส าคญั 
     สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) จะส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือ  
                               คอนโดมิเนียมมากกวา่ดา้นประโยชนใ์ชส้อย (Utilitarian) อยา่งมีนยัส าคญั 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
       การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Descriptive Research ) ในลักษณะการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research)ท่ีใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างและน าเสนอผลการวิจยัดว้ยการ
วิเคราะห์ทางสถิติพ้ืนฐาน ค่าความถ่ีหรือร้อยละ  ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติขั้นสูง คือ การวิเคราะห์
การถดถอย (Multiple Regression Analysis ) 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือผูท่ี้อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครชั้นนอกท่ีอาจมีส ามะโนครัวประชากรใน
พ้ืนท่ีหรือไม่มีก็ได้ซ่ึงไม่สามารถตรวจสอบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนได้ โดยเลือกตัวอย่างตามพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ขยายตวัของคอนโดมิเนียมมากท่ีสุดซ่ึงคือ ประกอบไปดว้ย 11 เขต จากนั้นเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรมากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรก คือ คลองสามวา มีนบุรี และบางขนุเทียน  โดยมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 502,057 คน เม่ือเทียบกบัตาราง 
Krejcie and Morgan จ านวนประชากรท่ีใช้มีจ านวน 384 ตวัอย่าง ทั้ งน้ี ด้วยข้อจ ากัดด้านเง่ือนไขของเวลาและ
งบประมาณผูศึ้กษาจึงมีความประสงคเ์ก็บตวัอย่างท่ีจ านวน 200 ตวัอย่างและท าการการเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling)  
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถาม(Questionnaire)ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
โดยออกแบบตวัวดัตามตวัแปรในกรอบแนวความคิดของการศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนคือ  
       ส่วนท่ี1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน และวงจรชีวิตครอบครัว (จ านวนสมาชิกในครอบครัว) 
        ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแนวโนม้การตั้งใจซ้ือคอนโดมิเนียมโดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Likert-Scale) ใหเ้ลือกตามล าดบัความตอ้งการ 5 ระดบั  
       ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านมุมมองของความเพลิดเพลินทางอารมณ์(Hedonic) และ
ประโยชน์ใชส้อย (Utilitarian) ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือคอนโดมิเนียม โดยลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า  ( Likert - Scales) 
 
3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

     สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ค่าสถิติและร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) และวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมานเพ่ือหา
ความสัมพนัธ์โดยใช้ One Way ANOVA   Pearson’ s Correlation และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis )  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 193 ราย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยมีจ านวน 118 คนคิดเป็นร้อยละ 61.1 และมีอายุ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.6 
ส่วนมากมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 52.8 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 51.8  ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือน
ต ่ากวา่ 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 และโดยส่วนมากมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 
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     ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของปัจจัยด้านความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) และปัจจัยด้านประโยชน์ใช้สอย 
(Utilitarian) จากผู ้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อมุมมองด้านประโยชน์ใช้สอย 
(Utilitarian) มากกว่ามุมมองของความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) โดยปัจจยัด้านประโยชน์ใชส้อย (Utilitarian) 3 
อนัดบัแรกท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  ความสะดวกในการเดินทางไปท างาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 มีระบบรักษาความ
ปลอดภยัรอบดา้น ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47 และ มีส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณรอบโครงการซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45  
ตามล าดบั 
     ในการให้ค่าน ้ าหนักของปัจจยัดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) และปัจจยัดา้นประโยชน์ใช้สอย 
(Utilitarian) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อดา้นประโยชน์ใชส้อย (Utilitarian) มากกวา่ดา้น
ความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อรวมกันทั้ ง 2 ปัจจัย พบว่าผู ้บริโภคให้
ความส าคญัในดา้นความสะดวกในการเดินทางไปท างาน เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อภิชิต (2551) ศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญต่อดา้นท าเลท่ีตั้ งโดยภาพรวมมากท่ีสุด ซ่ึงท าให้ผูท่ี้อาศัยได้รับความสะดวกมากข้ึน และอาจ
เพราะว่าผูท่ี้อาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางไปท างานค่อนขา้งมาก เพราะ
กรุงเทพฯนั้นมีการจราจรท่ีค่อนขา้งหนาแน่น 
    ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัปัจจยัด้านความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) และประโยชน์ใช้สอย 
(Utilitarian) ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือคอนโดมิเนียม พบว่า ปัจจยัดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) 
และดา้นประโยชน์ใชส้อย (Utilitarian)  ต่อแนวโนม้ความตั้งใจซ้ือคอนโดมิเนียม มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัตวั
แปรตน้ คือ การซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ืออยู่อาศยัเอง โดยมีค่า (Adj.R2) มีค่าเท่ากบั 0.029 หมายความว่า ตวัแปรตน้
สามารถอธิบายตวัแปรตามไดร้้อยละ 2.9  โดยปัจจยัดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) มีความสมัพนัธ์กบั
ระดบัความตั้งใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ืออยู่อาศยัเองอย่างมีนัยส าคญัและในดา้นรูปแบบห้องท่ีตอ้งการซ้ือพบว่า 
ปัจจยัดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) และดา้นประโยชน์ใชส้อย (Utilitarian)  ต่อแนวโนม้ความตั้งใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียม มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัตวัแปร การซ้ือคอนโดมิเนียมในรูปแบบ 2 ห้องนอน โดยมีค่า 
(Adj.R2) มีค่าเท่ากบั 0.041 หมายความว่า ตวัแปรตน้สามารถอธิบายตวัแปรตามไดร้้อยละ 4.1 โดยปัจจยัดา้นความ
เพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความตั้งใจซ้ือคอนโดมิเนียมในดา้นการซ้ือรูปแบบ 2 
หอ้งนอน อยา่งมีนยัส าคญัโดยสามารถเขียนเป็นสมการไดคื้อ  
     Y (เพ่ืออยูอ่าศยัเอง)   =  3.754 +  0.254 Hedonic +  (-0.151) Utilitarian   
     Y (รูปแบบ 2 หอ้งนอน)   =  3.242 + 0.267 Hedonic +  (-0.064) Utilitarian   
 

5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 
 
    ในการพฒันาคอนโดมิเนียม ผูป้ระกอบการควรเขา้ใจถึงการใหค้วามส าคญักบัมุมมองต่างๆของผูบ้ริโภคต่อการ
ซ้ือคอนโดมิเนียม ว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อส่ิงใดเป็นอนัดบัตน้ๆ เพ่ือน าไปสร้างสินคา้ใหต้อบโจทยต์รงตาม
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ความตอ้งการผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ซ่ึงควรค านึงถึงทั้ง 2 ปัจจยัเขา้ดว้ยกนัเป็นแนวทางการพฒันา โดยสามารถน ามา
สร้างกลยทุธ์การตลาดไดด้งัน้ี 
     กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์  ผูป้ระกอบการควรสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่บนท าเลท่ีมีศกัยภาพ สามารถเดินทางได้
หลายช่องทางทั้ง รถยนตส่์วนบุคคล รถประจ าทาง เรือโดยสาร หรือใกลร้ถไฟฟ้า พร้อมทั้งรอบๆโครงการตอ้งมีมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกหลกั เช่น อยู่บริเวณย่านชุมชน มีร้านอาหาร ตลาด หรือห้างสรรพสินคา้ เดินทางไปยงัท่ี
อ่ืนๆไดส้ะดวก ส่วน องคป์ระกอบภายในโครงการตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยัขั้นพ้ืนฐานรอบดา้น ตั้งแต่ก่อน
เขา้โครงการ มีการแลกบตัรหากเป็น visitor  มีรปภ.ตลอด 24 ชัว่โมง ก่อนเขา้ไปในตวัอาคารจดัให้มีบตัรผ่านเขา้
ออกอาคาร(รูปแบบข้ึนอยูก่บัระดบัราคาคอนโดมิเนียม)  
     รูปแบบห้องควรพัฒนาเป็นแบบ Product Mixed มีหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือก แต่ให้เน้นรูปแบบ 1 
ห้องนอน ให้มีสัดส่วนของจ านวนห้องมากกว่าประเภทอ่ืนตามความต้องการของตลาด ทั้ งน้ีต้องมีรูปแบบ 2 
ห้องนอนดว้ยเพ่ือรองรับกลุ่มลูกคา้ในส่วนน้ี โดยส่วนเสริมเหล่าน้ีเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ใหก้บัโครงการ บนพ้ืฐานท่ีมุ่งค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั 
     กลยุทธ์ทางด้านราคา  โดยควรพฒันาโครงการท่ีช่วงราคาประมาณ  2 ลา้นบาท เพราะเป็นท่ีตอ้งการของตลาด
โดยส่วนใหญ่ในท าเลนั้นๆ และสอดคลอ้งกบัประชากรส่วนใหญ่ในย่านกรุงเทพชั้นนอกท่ีส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ย
กว่า 3 หม่ืนบาท  ฉะนั้นเม่ือพิจารณาท่ีรายได้ และช่วงราคาขายท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่ต้องการควนเน้นการพฒันา
รูปแบบ 1 ห้องนอนท่ีอยู่ในช่วงราคา 2 ลา้นบาท และมีสัดส่วนห้องท่ีมีราคาช่วง 2- 4 ลบ.ดว้ย เพ่ือรองรับกลุ่มท่ีมี
ศกัยภาพทางการเงินสูง  
      โดยสรุปแลว้ ผูป้ระกอบการควรสร้างราคาท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ทั้งน้ีราคาท่ีสร้างข้ึน
จะตอ้งค านึงถึงความเป็นไปไดใ้นการขายวา่ ตลาดเป้าหมายนั้นมีศกัยภาพทางการเงินเพียงพอต่อการซ้ือหรือไม่  
     กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หากเป็นรูปแบบการขายก่อสร้าง (เปิดขายโครงการก่อนเร่ิมการ
ก่อสร้างโดมีเง่ือนไขทางการเงินคือ ให้ผ่อนดาวน์) ควรมีหอ้งตวัอย่างแก่ลูกคา้ดู เพ่ือทราบว่าตวัอย่างหอ้งเม่ือแลว้
เสร็จเป็นแบบใด มีการออกแบบอย่างไร ซ่ึงในดา้นของความเพลิดเพลินทางอารมณ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ใหร้ะดบัความส าคญัต่อดา้นความพึงพอใจต่อการออกแบบของตวัอาคารเป็นค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด นอกจากการมีหอ้ง
ตวัอย่างแลว้ ควรมีการตกแต่งสภาพแวดลอ้มภายในโครงการใหร่ื้นรมย ์เพ่ือก่อใหเ้กิดความประทบัใจต่อโครงการ
และกระตุน้ใหเ้กิดการอยากท่ีจะซ้ือ 
     กลยุทธ์ทางด้านการส่งเสริมการขาย จากผลการวิเคราะห์พบว่า เม่ือปัจจยัทางดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ 
(Hedonic) นั้น แนวโนม้ความตั้งใจซ้ือเพ่ืออยูอ่าศยัจะเพ่ิมข้ึน และความตั้งใจซ้ือในรูปแบบ 2 หอ้งนอนเพ่ิมข้ึนดว้ย
เช่นกนั ซ่ึงจะเห็นว่า ปัจจยัทางดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) มีผลต่อแนวโนม้ความตั้งใจซ้ือ ดงันั้น
การน าเสนอส่ือผ่านทางรูปแบบต่างๆ ควรน าเสนอส่ือโดยมุ่งเนน้การน าเสนอในมุมมองของความเพลิดเพลินทาง
อารมณ์ (Hedonic) หรือการน าเสนอในรูปแบบ Emotional ใหผู้บ้ริโภคไดส้มัผสัหรือรับรู้และจดจ าได ้
            ในการก าหนดกลยุทธ์นั้น ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมาย ค านึงถึง
คู่ข่งขนัในพ้ืนท่ีเดียวกนั เพ่ือใหส้ามารถสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยผลของการทดสอบ
สมมติฐานพบว่ามุมมองดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์นั้นส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือคอนโดมิเนียมมากกว่า
ในด้านประโยชน์ใช้สอย ฉะนั้ นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรน าความส าคัญขององค์ประกอบในด้านความ
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เพลิดเพลินทางอารมณ์มาเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาสินคา้ดว้ย ไม่ว่าจะเป็นดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาขาย ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือดา้นรายการส่งเสริมการขาย เช่น การพฒันาในรูปแบบ Product Mixed  ท่ีมีหลากหลาย
รูปแบบ มีการออกแบบ ตกแต่งท่ีสวยงาม ทนัสมยั มีสาธารณูปโภคภายในโครงการท่ีรสวยงาม ร่ืนรมย ์ ในดา้น
ราคาควรสร้างราคาขายท่ีสามารถแข่งขนัในตลาดและเป็นราคาท่ีเหมาะสมกบัก าลงัซ้ือของตลาดเป้ามาย 
 
5.2 ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
     ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี  มีขอ้จ ากดัในดา้นเวลาท่ีมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไม่มากนกัและเป็นการ
เกบ็รวมรวมขอ้มูลในวงกวา้ง จึงอาจมีความแตกต่างของผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถาม
ดงักล่าวอาจจะยงัไม่ใช่ตวัแทนท่ีดีของประชากรทั้งหมด ท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีเป็นกระสะทอ้นแนวโนม้ความตั้งใจ
ซ้ือในวงกวา้ง  ซ่ึงควรมีการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีจะพฒันาโครงการเพ่ิมเติม และการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา
ปัจจยัดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic) และด้านประโยชน์ใช้สอย (Utilitarian) ต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม โดยวิเคราะห์แยก segment (ระดบั/กลุ่มของคอนโดมิเนียม เช่น ระดบับน   ระดบักลาง  ระดบัล่าง) 
เป็นการวิจยัแบบแบ่งกลุ่ม ว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคของคอนโดในแต่ละระดบัหรือกลุ่ม มีปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือท่ี
แตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร เพ่ือท าให้ผูป้ระกอบการสามารถระบุปัจจยัท่ีเป็นผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน 
segment ไดช้ดัเจนข้ึน พร้อมทั้งอาจท าใหท้ราบถึงขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในแต่ละ segment ดว้ย 
เพ่ือน าไปเป็นแนวทางการพฒันาสินคา้ไดต้รงกลุ่มมากยิ่งข้ึน 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือคอนโดมิเนียมกบั ส่วนประสมทางการตลาด 
กรณศึีกษา บริษทั บลู สกาย ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

The study of relationship between condominium purchasing behavior and  
Marketing Mix Case study : Blue Sky Development Co.,Ltd. 

สุภัตรา สมประสงค์1 และ ดร.ฐิติกานต์ สัจจะบุตร2 
Supattra Somprasong and Dr,Titikant Sajjabut 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมและศึกษา
ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม กบั ส่วนประสมทางการตลาด : กรณีศึกษา บริษทั บลู สกาย ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั ประชากรคือผูเ้ป็นเจา้ของหอ้ง ของโครงการโดยรวบรวมตวัอย่างจ านวน 200 คน ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือคอนโดมีเนียมกับส่วนประสมทางการตลาด พบว่า วตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือ มีความสัมพนัธ์กับส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ 
ประเภทห้องคอนโดมิเนียม มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและด้าน
บุคคลากร ราคาห้องคอนโดมิเนียม มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการจดั
จ าหน่ายและดา้นบุคลากร วิธีการคน้หาขอ้มูล มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการจดัจ าหน่ายและดา้นบุคคลากร ระยะเวลาท่ีใชใ้นการพิจารณาก่อนซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการ และช่วงเวลาในการซ้ือ พบว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร
และดา้นกระบวนการ  
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเลือกซ้ือ, คอนโดมีเนียม, ส่วนประสมการตลาด 

Abstract 
This study aims at factors of marketing mix, condominium purchasing behavior Case study of Blue Sky Development Co.,Ltd.. Data 

were collected from owner of Blue Sky Development Co.,Ltd.,’s room totally 200 persons. The results of the study showed that the relationship 
between purchasing behavior and Marketing Mix were: purchasing target related with price, product, place, promotion, people and process; 
condominium’s type related with product, place, and people; condominium’s price related with place, promotion and people; finding information 
related with product, place, promotion and people; consideration period related with product, place, people and process; project timing for buying 
related with product, place, promotion, people and process. 

 

Keywords: Purchasing behavior, Condominium, Marketing mix  
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บทน า 

1) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อสังหาริมทรัพยท่ี์มีความนิยมสูงสุดคงหลีกหนีส่ิงท่ีเรียกว่าคอนโดมิเนียมไปไม่ได ้เพราะถือว่าเป็นท่ีอยู่
อาศยัท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด และผูค้นนิยมจบัจองเป็นเจา้ของกนัอยา่งมาก เน่ืองจากราคามีใหเ้ลือกมากมายแลว้แต่
ความนิยมและการใชส้อย รวมไปถึงมีการสรรคส์ร้างส่ิงอ านวยความสะดวก ในตวัคอนโดมิเนียมนั้น ๆ ท่ีมากกว่า
แค่บา้น หรือท่ีอยู่อาศยั เพ่ือสร้างแรงจูงใจและตอบสนองผูซ้ื้อให้มากข้ึน  ทั้งน้ีการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
ของโครงการก็ยากท่ีจะรับรู้ไดว้่าแทท่ี้จริงแลว้ผูซ้ื้อใชส่ิ้งใดในการตดัสินใจเลือกซ้ือ แลว้ซ้ืออสังหาริมทรัพยข์อง
โครงการด้วยเหตุผลใด ซ่ึงปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดก็มีอยู่หลายตวัด้วยกนัท่ีอาจมีผลในการเลือก
ตดัสินใจ หรือมีผลต่อผูซ้ื้อ และมีปัจจยัหลายดา้นท่ีทางเจา้ของโครงการตอ้งน ามาพิจารณาในการเจาะเขา้ไปถึง
พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูซ้ื้อ ดงันั้นการท าธุรกิจท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และกา้ว
ทนัการแข่งขนั เราจ าเป็นตอ้งเจาะเขา้ไปในความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดเ้พ่ือสร้างคอนโดมิเนียมท่ีตอบโจทยข์อง
ลูกคา้และความยัง่ยืนของธุรกิจ ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม และความสัมพนัธ์ของปัจจยัและพฤติกรรมดงักล่าว เพ่ือน าผล
การศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยค์อนโดมิเนียมต่อไป 

 
2) วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมและศึกษา
ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม กบั ส่วนประสมทางการตลาด : กรณีศึกษา บริษทั บล ู
สกาย ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

 
3) ขอบเขตของการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของหอ้ง ของบริษทั บล ูสกาย ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั โดย
รวบรวมตวัอยา่งจ านวน 200 คน 

 
4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 เพ่ือน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างความไดเ้ปรียบ
คู่แข่งในการท าตลาดในธุรกิจคอนโดมิเนียม  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 

1) พฤตกิรรมผู้บริโภค 
 การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้ท่ีผา่นเขา้มา
ในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด า ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ
คาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ แลว้จะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ 
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(Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541) 
ทั้งน้ี Philip Kotler (อา้งอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2552) กล่าวไวว้า่ การคน้หาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค สามารถท าไดโ้ดยใชค้ าถาม 6W1H ซ่ึงประกอบไปดว้ย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคเขา้ใชบ้ริการ
อะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงเขา้ใชบ้ริการ ใครมีส่วนร่วมในการเขา้ใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน และ
ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร เป็นตน้ 
 
2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 
 ธุรกิจคอนโดมีเนียมถือเป็นการขายหรือส่งมอบสินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ หรือเป็นธุรกิจบริการ ทั้งน้ี กลยทุธ์
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7P s) ท่ีมีผลต่อการเขา้ใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการ
ใหบ้ริการ (Process) บุคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical and 
Presentation) โดยส่วนประกอบทุกตวัมีความส าคญั ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริการจะวางกลยทุธ์โดยเนน้น ้าหนกัท่ีปัจจยัใด
มากกวา่เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547)  
 
3) งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่งานวิจยัส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียม โดยมีทั้งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด เช่น ผลการศึกษาของ กฤษณะ 
กสิบุตร (2554) ท่ีไดมี้การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ระดบัการศึกษา รายไดต่้อครัวเรือนบุคลิกภาพ และแนวคิดเก่ียวกบัตนเองนั้นมีผลต่อการ
ตดัสินใจ  ส่วนการศึกษาของ ชุติมา หวงัเบ็ญหมดั และคณะ (2556) พบวา่ปัจจุบนัมีผูส้นใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภท
คอนโดมีเนียมเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก ราคาผ่อนคอนโดมิเนียมเท่ากบัค่าเช่าอพาร์ตเมนต ์แต่ท าใหก้รรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของ 
รวมทั้งยงัมีส่ิงอานวยความสะดวก สระวา่ยนา้ ท่ีจอดรถ เป็นตน้ ในขณะท่ีผลการศึกษาของ ธีรภทัร โพธ์ิเจริญ (2553) 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจาก มีความจ าเป็นในชีวิต มีโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ และมีการบริการหลงั
การขายท่ีดี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกนัวา่ การส่ือสารการตลาดผา่นการโฆษณา การจดักิจกรรมพิเศษ 
และ การจดันิทรรศการ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียมและทาวน์โฮ, เน่ืองมาจาก ส่ือและช่องทางท่ีน ามา
โฆษณา บรรยากาศ และการจดัโปรโมชัน่ในงานนิทรรศการ ในขณะท่ีการส่ือสารการตลาดผา่นนกัส่ือสาร การท า
ประชาสมัพนัธ์  นอกจากน้ี ผลการศึกษาของ สมฤทยั ผยุวรรณ์ (2556) ยงัพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด โดยเฉพาะประเด็นดา้นความสะดวกสบายในการเดินทาง นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนคอนโดมิเนียมท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย  

 

วธิีการศึกษา 

1) การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ เจา้ของหอ้งในโครงการของบริษทั บล ู สกาย ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั ท่ีมี

จ านวนฐานลกูคา้รวม 800 ราย ในการก าหนดจ านวนตวัอยา่งอา้งอิงการสุ่มจ านวนตวัอย่างจากจ านวนประชากร
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ของ Krejcie and Morgan (1970) ท าใหจ้ านวนตวัอยา่งท่ีตอ้งรวบรวมเท่ากบั 260 ตวัอยา่ง แต่สามารถเกบ็รวมรวม
ขอ้มลูไดเ้พียง 200 ราย (ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน ±5%) เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นเวลา  

 
2) ตวัแปรในการศึกษา 

ในการทดสอบสมมติฐาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมกบัส่วนประสม
การตลาดบริการ ผูวิ้จยัไดก้ าหนดตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือ ประเภทหอ้งของคอนโดมิเนียม ราคา
ของคอนโดมีเนียม วิธีการคน้หาขอ้มูล ระยะเวลาท่ีใชใ้นการพิจารณาก่อนซ้ือ และช่วงเวลาในการซ้ือ ส่วนตวัแปรตาม 
คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น  

 
3) เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษาและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี1 ขอ้มลูดา้นพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมีเนียม ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูดา้นความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการซ้ือคอนโดมีเนียม และส่วนท่ี 3 ขอ้มลูในการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ท่ีเลือกซ้ือ
คอนโดมีเนียม 

 
4) การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลูแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) 
จะใชก้ารแจกแจงค่าความถ่ี และค่าร้อยละ เพ่ืออธิบายลกัษณะดา้นประชากรและพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียม
ของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ใชค่้าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน เพ่ือแสดงระดบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 2) การ
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน ใชว้ิธีการประมวลผล ANOVA ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรม
การเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมกบัส่วนประสมทางการตลาด  
 
ผลการศึกษาและอภิปราย 

1) ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ในการพจิารณาเลอืกซ้ือคอนโดมเินียม  
- ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.488) โดยจะพิจารณาความทนทานของ

โครงสร้างอาคารมากท่ีสุด และพิจารณาความมีช่ือเสียงของตวัโครงการนอ้ยท่ีสุด  ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสถานการณ์
ปัจจุบนัท่ีมีแนวโนม้ประสบปัญหาภยัธรรมชาติอยูห่ลายรูปแบบ เช่น แผน่ดินไหว แผน่ดินทรุด น ้าท่วม เป็นตน้ ซ่ึง
อาจท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีความกงัวลและเลง็เห็นถึงความปลอดภยัในการเขา้อยู่อาศยัเป็นส าคญั สอดคลอ้งกบัแนวคิด
พฤติกรรมผูบ้ริโภคของ ศริวิรรณ เสรรีตนั ์ (2546) ท่ีกล่าววา่ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological factor) หรือปัจจยั
ภายใน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือหรือการบริโภคของบุคคล ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ  

- ดา้นราคามีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.392) โดยจะพิจารณาการผอ่นช าระ/เงินดาวน/์มี
เง่ือนไขการช าระเงินท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด และพิจารณาค่าส่วนกลางเม่ือเทียบกบัการบริการนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ี อาจ
เน่ืองมาจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ค่อนขา้งพิจารณาถึงความคุม้ค่าใหม้ากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัเงินท่ีตอ้งจ่ายไป สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ Philip  Kotler (อา้งถึงใน ศิริวรรณ   เสรีรัตน์, 2541)  ท่ีกล่าววา่ ลูกคา้จะ
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เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า  ( Value )  ของบริการกบัราคา  ( Price ) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะ
ตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้น การก าหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน  

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.460) โดยจะพิจารณาการตั้ง
ส านกังานขายในพ้ืนท่ีของโครงการมากท่ีสุด และพิจารณาการซ้ือขายผา่นเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของโครงการนอ้ยท่ีสุด 
ทั้งน้ี อาจเน่ืองมากจากกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมในดา้นต่างๆ หรือตอ้งการใหมี้ท่ีปรึกษาหรือผูรั้บผิดชอบท่ี
สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็ว เม่ือเกิดปัญหาดา้นต่างๆ ข้ึน  

- ดา้นส่งเสริมการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.680) โดยจะพิจารณาการมอบ
ส่วนลดพิเศษในการซ้ือมากท่ีสุด และพิจารณาการจดัท าส่ือโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ี อาจ
เน่ืองมาจากการมอบส่วนลดดงักล่าวเป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีสามารถจูงใจใหก้ลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ไดง่้ายข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Philip  Kotler (อา้งถึงใน ศิริวรรณ   เสรีรัตน์, 2541) ท่ีกล่าววา่ การส่งเสริม
การตลาดหรือการจดัจ าหน่าย สามารถชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการได ้และถือเป็นกญุแจส าคญั
ของการตลาดสายสมัพนัธ์ หรือเป็นการสร้างสายสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายนัน่เอง 

- ดา้นบุคคลากร มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.680)  โดยจะพิจารณาความเอาใจใส่ของ
พนกังานขายในการใหบ้ริการมากท่ีสุด และพิจารณาความมีช่ือเสียงของทีมบริหารมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ี อาจ
เน่ืองมาจากการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียมของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นการตดัสินใจซ้ือเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยั จึงตอ้ง
อาศยัระยะเวลาในการตดัสินใจท่ียาวนาน หรือตอ้งมีการคิดทบทวนอยา่งละเอียดรอบคอบ รวมทั้งมีความตอ้งการ
รับทราบรายละเอียดหรือเง่ือนไขต่างๆ จากพนกังานโดยละเอียด ท าใหต้อ้งอาศยัการมีใจรักในบริการ (Service 
mind) หรือการดูแลเอาใจใส่จากพนกังานค่อนขา้งมาก ซ่ึงหากพนกังานขายมีความใส่ใจและไม่รู้สึกร าคาญ จะท า
ใหเ้ป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อผูบ้ริโภคได ้(Philip  Kotler, อา้งถึงใน ศิริวรรณ   เสรีรัตน,์ 2541) 

- ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.815) โดย
จะพิจารณาความสะอาดของคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด และพิจารณาพ้ืนท่ีใชส้อยส่วนกลางตกแต่งสวยงามมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ี เน่ืองจาก ปัจจยัดา้นความสะอาดและสุขอนามยัของท่ีอยู่อาศยัถึงเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งมากท่ีผูอ้ยู่
อาศยัตอ้งพิจารณาเป็นอนัดบัตน้ๆ เพ่ือป้องกนัปัญหาโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ท่ีจะตามมา 

- ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.705) โดยจะพิจารณาวา่มีประปา ไฟฟ้า 
โทรศพัทพ้ื์นฐานไวใ้ห ้ มากท่ีสุด และพิจารณาไม่ตอ้งด าเนินการเองมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  เช่นเดียวกบัประเดน็ดา้น
สุขอนามยั ท่ีพบวา่โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับท่ีอยู่อาศยัเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับการด ารงชีวิตของผูอ้ยูอ่าศยัอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งระบบประปา ไฟฟ้าและโทรศพัทต่์างๆ 

2) พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือคอนโดมเินียมบริษทั บลู สกาย ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
ผลการศึกษาพบวา่ เหตุผลในการเลือกซ้ือคอนโดของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี คือ เพ่ืออยู่อาศยัของตนเอง 

และจ ามีการเปรียบเทียบโครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ ก่อนการเลือกซ้ือ โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบจ านวน 3-4 
โครงการ และจะตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมท่ีมีราคาต ่ากวา่ 2 ลา้นบาท และราคา 2.1 - 4 ลา้นบาท โดยค านึงถึง
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในเร่ืองท่ีจอดรถเป็นส าคญั และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการพิจารณาก่อนการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมีเนียม 4 - 6 สปัดาห์ ทั้งน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ Philip  Kotler (อา้งถึงใน 
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ศิริวรรณ   เสรีรัตน,์ 2541)  ท่ีกล่าววา่ ลกูคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า  (Value) ของบริการกบัราคา  (Price) ของ
บริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลกูคา้จะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้น การก าหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสม
กบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน ทั้งน้ี คอนโดมิเนียมท่ีมีราคาสูงอาจส่งต่อคุณค่าหรือส่ิงอ านวยความสะดวกได้
มากกวา่คอนโดมิเนียมท่ีมีราคาต ่ากวา่ลงมา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือหอ้ง Two Bedroom เพ่ือใหส้ามารถอยูอ่าศยั
ร่วมกบับุคคลในครอบครัวได ้นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีวิธีการคน้หาขอ้มูลก่อนการเลือกซ้ือ โดยอาศยัการ
แนะน าจากบุคคลอ่ืนหรือบุคคลใกลชิ้ด จึงกล่าวไดว้า่ บุคคลใกลชิ้ดกลุ่มเป้าหมายถือเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออยูไ่ม่นอ้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิด พฤติกรรมผูบ้ริโภค ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2541) ท่ีกล่าววา่ ผูบ้ริโภค
จะตดัสินใจเลือกบริโภคโดยมีบุคคลอ่ืนร่วมเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (participate in the buying)  

 
4) ความสัมพันธ์ของพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือคอนโดมเีนียมกบัส่วนประสมทางการตลาด : กรณีศึกษา บริษทั 

บลูสกาย ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
- วตัถุประสงค์ในการเลอืกซ้ือ มีความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก
บุคคลท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป ตอ้งการการตอบสนองดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย 
โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัอาจพิจารณาถึงความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไปมากกวา่ ส่วนกลุ่มท่ีซ้ือเพ่ือปล่อยเช่า
หรือขายต่ออาจใหค้วามส าคญักบักระบวนการต่างๆ ในการซ้ือขายมากกวา่ 

- ประเภทห้องคอนโดมเินียม มีความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายและดา้นบุคคลากร ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากผูท่ี้เลือกประเภทหอ้งท่ีแตกต่างกนั เกิดจากการใชชี้วิตท่ีมี
วิถีการด ารงชีพ (Life-style) ท่ีแตกต่างกนั จึงท าใหเ้กิดความชอบและรถนิยมท่ีแตกต่างกนัออกไป  โดยผูท่ี้เลือก
หอ้งประเภท studio อาจเป็นวยัรุ่นท่ีชอบความทนัสมยั ตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว จึงใหค้วามส าคญัอยา่งมากบั
ความสะดวกของท าเลท่ีตั้ง เป็นตน้ 

- ราคาห้องคอนโดมเินียมมีความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
ส่งเสริมการจดัจ าหน่ายและดา้นบุคลากร ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในราคาท่ีแตกต่างกนั 
ช้ีใหเ้ห็นถึงระดบัรายไดห้รือฐานะท่ีแตกต่างกนัออกไป ท าใหถื้อเป็นขอ้จ ากดัของแต่ละบุคคล  ซ่ึงสอดคลอ้งชุติมา
หวงัเบ็ญหมดั, เจตสฤษฎส์ังขพนัธ์และเลิศพงศป์านรัตน ์(2556) พบวา่ราคาผอ่นคอนโดมิเนียมมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมีเนียม เพราะราคาผอ่นคอนโดมิเนียมเท่ากบัค่าเช่าอพาร์ตเมนตแ์ต่การซ้ือคอนโดมิเนียมไดก้รรมสิทธ์ิ
เป็นเจา้ของ  ทั้งน้ี ผูท่ี้ซ้ือคอนโดในราคาท่ีต ่ากวา่ การใชก้ารส่งเสริมการจ าหน่ายอาจไดผ้ลกบักลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ี 
ในขณะท่ีผูท่ี้ซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีราคาสูงกวา่อาจเห็นความส าคญัของการใหบ้ริการของบุคลากรเป็นส าคญั 
เน่ืองจากกลุ่มดงักล่าวไม่มีขอ้จ ากดัดา้นการเงิน จึงตอ้งการไดรั้บบริการท่ีดีจากบุคลากรหรือพนกังานขาย เป็นตน้ 

- วธีิการค้นหาข้อมูล พบวา่มีความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการจดัจ าหน่ายและดา้นบุคคลากร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤษณะ กสิบุตร 
(2554) ไดมี้การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึง
ผลการศึกษาพบวา่ดา้นการคน้หาขอ้มลูมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก การไดรั้บขอ้มลูมาจากแหล่งท่ีแตกต่างกนั จะท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั
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ออกไปดว้ย โดยผูท่ี้หาขอ้มลูเองจากส่ือส่ิงพิมพ ์ อินเตอร์เน็ต อาจใหค้วามส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์
มากกวา่ เน่ืองจากตอ้งการหาขอ้มลูดว้ยตนเองหรือตดัสินใจดว้ยตนเองก่อน ส่วนผูท่ี้ไดรั้บทราบแหล่งขอ้มลูจาก
พนกังานขายโดยตรง อาจไดรั้บขอ้มลูท่ีเนน้หนกัในทางดา้นการส่งเสริมการขายมากกวา่ 

- ระยะเวลาที่ใช้ในการพจิารณาก่อนซ้ือ พบวา่มีความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการ ผูบ้ริโภคท่ีมีเวลาในการตดัสินซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
ยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยผูท่ี้ตดัสินใจเร็ว ใชเ้วลา
เพียงไม่ก่ีสัปดาห์ อาจเลง็เห็นถึงความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั เช่น เห็นวา่
ผลิตภณัฑมี์ความคุม้ค่า เหมาะสม มีความสวยงาน ตั้งอยู่ในท าเลท่ีดี มีการส่งเสริมการจดัจ าหน่ายท่ีตอ้งรีบตดัสินใจ 
เป็นตน้ ส่วนผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือโดยใชเ้วลานาน อาจเป็นผูท่ี้มีความใส่ใจต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑอ์ยา่ง
มาก จึงมีการคิดอยา่งละเอียดรอบคอบ เปรียบเทียบหลายแห่งโดยไม่รีบร้อน 

- ช่วงเวลาในการซ้ือ พบวา่มีความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมากจาก ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือ
ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั อาจมีความแตกต่างกนัดา้นพฤติกรรมในการตดัสินในชา้หรือเร็ว โดยผูท่ี้ตดัสินใจเร็ว 
หรือซ้ือก่อนท่ีโครงการจะเปิด อาจเลง็เห็นถึงความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั 
เช่น เห็นวา่ผลิตภณัฑมี์ความสวยงาน ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดี มีการส่งเสริมการจดัจ าหน่ายท่ีตอ้งรีบตดัสินใจ เป็นตน้ 
ส่วนผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือเม่ือปิดโครงการ อาจเลง็เห็นถึงความส าคญัของการส่งเสริมการจดัจ าหน่าย เช่น สิทธิส่วนลด
ต่างๆ เน่ืองจากเหลือหอ้งอยูจ่  านวนไม่มากและเป็นหอ้งท่ีไม่ค่อยมีผูซ้ื้อ จึงมีการน ามาจดัส่งเสริมการขาย เป็นตน้ 

 

สรุปผลการศึกษา 

1) ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ในการพจิารณาเลอืกซ้ือคอนโดมเินียม  
- ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.488) โดยจะพิจารณาความทนทานของ

โครงสร้างอาคารมากท่ีสุด และพิจารณาความมีช่ือเสียงของตวัโครงการนอ้ยท่ีสุด   
- ดา้นราคามีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.392) โดยจะพิจารณาการผอ่นช าระ/เงินดาวน/์มี

เง่ือนไขการช าระเงินท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด และพิจารณาค่าส่วนกลางเม่ือเทียบกบัการบริการนอ้ยท่ีสุด 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.460) โดยจะพิจารณาการตั้ง

ส านกังานขายในพ้ืนท่ีของโครงการมากท่ีสุด และพิจารณาการซ้ือขายผา่นเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของโครงการนอ้ยท่ีสุด 
- ดา้นส่งเสริมการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.680) โดยจะพิจารณาการมอบ

ส่วนลดพิเศษในการซ้ือมากท่ีสุด และพิจารณาการจดัท าส่ือโฆษณาผา่นส่ือออนไลน ์มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
- ดา้นบุคคลากร มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.680)  โดยจะพิจารณาความเอาใจใส่ของ

พนกังานขายในการใหบ้ริการมากท่ีสุด และพิจารณาความมีช่ือเสียงของทีมบริหารมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
- ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.815) โดย

จะพิจารณาความสะอาดของคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด และพิจารณาพ้ืนท่ีใชส้อยส่วนกลางตกแต่งสวยงามมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด  
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- ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.705) โดยจะพิจารณาวา่มีประปา ไฟฟ้า 
โทรศพัทพ้ื์นฐานไวใ้ห ้มากท่ีสุด และพิจารณาไม่ตอ้งด าเนินการเองมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

 
2) พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือคอนโดมเินียมบริษทั บลู สกาย ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

เหตุผลในการเลือกซ้ือคอนโดของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี คือ เพ่ืออยูอ่าศยัของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 46.0 
และส่วนใหญ่มีการเปรียบเทียบโครงการคอนโดมิเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 3-4 โครงการมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 49.5
ส่วนใหญ่ซ้ือหอ้ง Two Bedroom คิดเป็นร้อยละ 51.0 ส่วนใหญ่มีซ้ือคอนโดมีเนียมต ่ากวา่ 2 ลา้นบาท และราคา 2.1 
- 4 ลา้นบาท มีจ านวนเท่ากนัท่ี  90  คน คิดเป็นร้อยละ 45.0ส่วนใหญ่มีวิธีการคน้หาขอ้มูลก่อนการเลือกซ้ือจากการ
แนะน าจากบุคคลอ่ืนบุคคลใกลชิ้ด มีจ านวน 58  คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการพิจารณา
ก่อนการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียม 4 - 6 สปัดาห์  คิดเป็นร้อยละ 52.5 และซ้ือในช่วงเปิดโครงการระยะแรก คิด
เป็นร้อยละ 32.0นอกจากน้ีส่วนใหญ่ค านึงถึงดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในเร่ืองท่ีจอดรถ คิดเป็นร้อยละ 45.5 

 
3) สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมกับส่วนประสมทางการตลาด   

:กรณีศึกษา บริษทั บลูสกาย ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั  
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมกับส่วนประสมทางการตลาด สรุปได้ว่า 

วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ ประเภทห้องคอนโดมิเนียม มี
ความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นบุคคลากร ราคา
หอ้งคอนโดมิเนียม มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการจดั
จ าหน่ายและดา้นบุคลากร วิธีการคน้หาขอ้มูล มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการจดัจ าหน่ายและดา้นบุคคลากร ระยะเวลาท่ีใชใ้นการพิจารณาก่อนซ้ือ มี
ความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากรและดา้น
กระบวนการ ส่วนช่วงเวลาในการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการ สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ดงั
ตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมกับส่วนประสมทาง
การตลาด : กรณีศึกษา บริษทั บลสูกาย ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  

พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือคอนโด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1.  

ผลิตภณัฑ ์
2.  
ราคา 

3.  
ช่องทาง 
การจดั
จ าหน่าย 

4.  
ส่งเสริม 
การจดั
จ าหน่าย 

5.  
บุคคล 

6.  
สร้างและ
น าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ 

7.  
กระบวน 
การ 

1. วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือ * * * * *  * 
2. ประเภทหอ้งของ
คอนโดมิเนียม 

* 
 

* 
 

* 
  

3. ราคาของคอนโดมีเนียม   * * *   
4. วิธีการคน้หาขอ้มูล *  * * *   
5. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
พิจารณาก่อนซ้ือ 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

6. ช่วงเวลาในการซ้ือ *  * * *  * 
หมายเหตุ * คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ความแตกต่างด้านระดบัความส าคญัของส่วนประสมการค้าปลกีที่ใช้ในการตดัสินใจ
เลอืกร้านวสัดุก่อสร้างระหว่างกลุ่มช่างและผู้รับเหมา Generation X กบัGeneration Y   

 Differences in the importance of retail mix the construction material store 
selection of technicians and contractors generation X and generation Y in 

Chainat province. 
กมลทพิย์ เสือสมิง1และ พนิตา สุรชัยกุลวฒันา2 

Kamonthip Sueasaming and Panita Surachaikuwattana 
  

บทคดัย่อ 
               งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นระดบัความส าคญัของส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีใช้
ในการตัดสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้างระหว่างกลุ่มช่างและผู ้รับเหมา Generation X กับช่างและผู ้รับเหมา 
Generation Y ในจังหวดัชัยนาท การเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบจัดกลุ่มพ้ืนท่ี จ านวน 200 
ตวัอยา่ง โดยเลือกช่างและผูรั้บเหมาในจงัหวดัชยันาท สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี การหา
ร้อยละ โดยวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยใชส้ถิติอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และหาสมการเสน้ตรงโดยวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่มจากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการจ าแนก
กลุ่ม คือ มีการตกแต่งร้านท่ีทนัสมยัทั้งภายในและภายนอกร้าน และมีการสาธิตสินคา้  
ค าส าคัญ:  ปัจจัยส่วนประสมการค้าปลีก, ช่างและผู้ รับเหมาGeneration X, ช่างและผู้ รับเหมาGeneration Y, ร้าน
วัสดกุ่อสร้าง 

Abstract 
This research aims to study the differences in the importance of  retail mix the construction material store 
selection of technicians and contractors generation X and generation Y in Chainat province. The data was 
collected by the group of area sampling, a total 200 samples, selected from engineers and contractors in Chainat 
province. The analysis statistics used frequency distribution and percentage analysis. And the hypothesis was 
tested and analyzed by statistical inference, one-way variance analysis. And linear analysis was used for showed 
that the most influential factor in the classification is a modern decoration both inside and outside of the store. 
and product demonstration. 
Keywords: Retail mix, technicians and contractors Generation X, technicians and contractors Generation Y  
, construction material store 
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1. บทน า 
 
        ปัจจุบนัในจงัหวดัชัยนาท มีร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างและธุรกิจการจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างอยู่หลายร้าน ใน
ฐานะท่ีผูวิ้จยัเป็นเจา้ของกิจการจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างท่ีเปิดกิจการในปี พ.ศ.2543 เป็นเวลา 14 ปี ในช่วงท่ีร้านเปิด

กิจการนั้นลกูคา้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง Baby Boomer เม่ือยคุสมยัเปล่ียนไปลูกคา้ใน Generation X และ Generation 

Y เขา้สู่ช่วงท างานแทน Baby Boomer จึงเร่ิมมีการตดัสินใจเลือกร้านแตกต่างไปจากเดิมและเน่ืองดว้ยร้านจ าหน่าย

วสัดุก่อสร้างก็มีจ านวนเพ่ิมข้ึน จึงได้สังเกตพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มช่างและผูรั้บเหมาก่อสร้างใน 

Generation X และ Generation Y ท่ีมาเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างจากร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างท่ีมีขนาดแตกต่างกัน

หลายขนาด และประเภทของวสัดุก่อสร้างท่ีจ าหน่ายก็แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงท าให้ร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างใน

จงัหวดัชยันาทมกัประสบประสบปัญหาในการจดัจ าหน่ายสินคา้ในหลายลกัษณะ เช่น ปัญหาการแข่งขนัระหว่าง

ร้านจ าหน่ายวสัดุก่อร้างดว้ยกนัเองและปัญหาทางดา้นปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้าน

วสัดุก่อสร้างและปัญหาของรูปแบบของร้านท่ีมีความแตกต่างของ ปัญหาดงักล่าวเป็นท่ีผูป้ระกอบการร้านจ าหน่าย

วสัดุก่อสร้างควรศึกษาเพ่ือใชใ้นการวางแผนธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของช่างและผูรั้บเหมา Generation 

X และ Generation Y ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมะสม 
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
1.เพ่ือศึกษาระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก(Retail Mix)ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้าน

วสัดุก่อสร้างของลกูคา้ท่ีเป็นช่างและผูรั้บเหมาก่อสร้าง Generation X และ Generation Y ในจงัหวดัชยันาท  

2.เพ่ือคน้หาระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก(Retail Mix) ท่ีสามารถใชใ้นการจ าแนกกลุ่ม

ลกูคา้ท่ีเป็นช่างและผูรั้บเหมาก่อสร้าง Generation X และ Generation Y ในจงัหวดัชยันาท 

ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ 

1.เพ่ือใหท้ราบถึงการใหค้วามส าคญัท่ีแตกต่างของกลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation X กบั Generation Y ดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด 

2.เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาพฒันาแนวในการด าเนินธุรกิจ และน ามาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของร้าน

วสัดุก่อสร้างเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของช่างและผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
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กรอบแนวความคิดส าหรับการวจิยัเพือ่ “การจ าแนกความแตกต่าง”  

 

 

 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา  

ในการศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนประสมการค้าปลีกระหว่างกลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation X กับ
Generation Y ในจงัหวดัชยันาท ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางใน
การวิจยัและน าไปใชป้ระกอบการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

1.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด 

2.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมการคา้ปลีก 

3. แนวคิดการแบ่งช่วงอายตุาม Generation  

4.งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนั

เพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 1. ผลิตภณัฑ(์Product) 2.ราคา(Price) 3.

ช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) 4.การส่งเสริมการตลาด(Promotion) (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ,2552)  

2.2 ส่วนประสมการค้าปลีก (Retail Mix) ส่วนผสมการค้าปลีก (retail mix) ประกอบด้วย 6Ps ได้แก่  1. 
ผลิตภณัฑ์(Product) การบริหารผลิตภณัฑ์ส าหรับธุรกิจคา้ปลีกเป็นการตดัสินใจเก่ียวกบั ประเภทของผลิตภณัฑ์  2.
ราคา(Price) ราคาในธุรกิจค้าปลีกราคามีความส าคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคและมีบทบาทต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจจากการสนบัสนุนของผูบ้ริโภคสามารถวิเคราะห์บทบาทของราคาต่อสนบัสนุน

ตวัแปรตาม :  

กลุ่มประชากร 2 กลุ่มท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ 
 

ปจัจยัสว่นประสมการคา้ปลกี (Retail Mix) 

- ดา้นผลติภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
- ดา้นบุคลากร 
- ดา้นการน าเสนอหรอืการบรกิาร 

 

ช่างและผูรั้บเหมาก่อสร้าง    

Generation X 

 

ช่างและผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

Generation Y 
 

ตวัแปรตน้ท่ีตอ้งการใชใ้นการเปรียบเทียบ  

(ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 
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ของผูบ้ริโภค 3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) เป็นเคร่ืองมือท่ีผูข้ายส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ การบริการภาพลกัษณ์
ของร้าน โดยใช้เคร่ืองมือส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 4.การส่งเสริม
การตลาด(Promotion) การกระจายสินคา้สู่มือผูบ้ริโภคในธุรกิจคา้ปลีกมีวิธีด าเนินการหลากหลายรูปแบบท่ีมีหลกัการ
บริหารธุรกิจท่ีแตกต่างกนั 5.บุคลากร(Personnel) การบริหารบุคลากรในธุรกิจคา้ปลีกเพ่ือท าหนา้ท่ีต่างๆ ไดแ้ก่ การ
ขายดว้ยพนกังาน การใหบ้ริการ การรวบรวมขอ้มลูการขาย ใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานและการใหบ้ริการกบัลูกคา้ 
6.การน าเสนอสินคา้หรือบริการ(Presentation) สามารถดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภค องคป์ระกอบส่วนประสมการคา้
ปลีก เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งตดัสินใจเลือกใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขนัอย่างลงตวัและมีประสิทธิผล เพ่ือน า
ธุรกิจคา้ปลีกสู่ความส าเร็จ (ภทัรภร พลพนาธรรม, 2551)  

2.3 การแบ่งช่วงอาย ุGeneration X (เกิดในช่วงปี 2509-2523)  อายุระหว่าง 34 - 48 ปี เป็นกลุ่มประชากรท่ีเติบโต

ข้ึนมากบัความบากบัน่ สู้ชีวิต ทะเยอทะยานเพราะพวกเขาเกิดมาในยุคการแข่งขนัสูง (ยุคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

เฟ่ืองฟูหลงัสงคราม) มีลกัษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่ายๆ ไม่ตอ้งเป็นทางการ มีแนวคิดและการท างานในลกัษณะรู้

ทุกอย่างท าทุกอย่างไดเ้พียงล าพงัโดยไม่พ่ึงพาใคร เป็นผูรั้กอิสระ รู้จกัจดัสรรเวลาท างานและเวลาพกัผ่อนให้

คล่องตวัและเร่ิมยืดชีวิตโสดของตวัเองออกไป  พวกเขาจึงมกัจะแต่งงานชา้หรือไม่ก็ครองโสดไปตลอดชีวิต  พวก

เขามีความรอบคอบในการใชจ่้ายเงินอยา่งมาก หรือเรียกวา่ ” ใชเ้งินเป็น”  อะไรท่ีไม่จ าเป็นจริงๆ ไม่ซ้ือ ซ้ือแต่อะไร

ท่ีจ าเป็น  Generation Y (เกิดในช่วงปี  2524-2543) อายุระหว่าง 14 - 33 ปี  เกิดมาท่ามกลางความสุขสบาย 

เพียบพร้อม ความสับสนและสงสัย พวกเขาไม่รู้จกัแมแ้ต่สงครามโลก 14 ตุลา ตลอดจนพฤษภาทมิฬ พวกเขา

เช่ียวชาญในการท่องเน็ต มือถือ  ชีวิตในแต่ละวนัของพวก Gen Y มีอะไรท าเยอะแยะมากมายเป็นประเภทอยู่เฉย

ไม่ได ้Hyper Active การนดักบัเพ่ือนๆเม่ือตอ้งรอนานก็ไม่เบ่ือ เพราะสามารถนั่งเล่น Ipad IPhone ไปพลางๆ ทุก

อย่างไม่ตอ้งคิดก่อนท า ท าแลว้ค่อยคิด ค่อยเพ่ิม ค่อยเติม ค่อยตดัออก ยกเลิกไดเ้สมอ คน Gen Y มีทางเลือกเยอะ 

พวกเขามกัจะไม่ตอ้งการค าแนะน า คนใน Gen Y หลายรายจึงมกัจะท างาน Freelance  เป็นกลุ่มคนท่ีถูกจดัว่ามี

ความภกัดีต่อองคก์รค่อนขา้งนอ้ยเพราะมกัจะมีการเปล่ียนงานบ่อย ถึงแมว้่าจะมีขอ้เสียอยู่มาก แต่พลงัทางความคิด

ของเขาก็ยงัเป็นท่ีตอ้งการของสังคม/องค์กร หากน ามาใชอ้ย่างถูกวิธีถูกท่ีและถูกทางก็จะเกิดประโยชน์มิใช่น้อย 

(ดร.รัฐ ธนาดิเรก.2555) 

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบงานวิจยัของ สุทศัน์ ทศันานุตริยกลุ (2552) เร่ือง “ปัจจยัในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้าง
ในร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมกบัร้านคา้ปลีกแบบสมยัใหม่ในจงัหวดัเพชรบุรี” กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัคือ มีการลด
ราคาเม่ือซ้ือปริมาณมาก พงษน์รินทร์ ตนัติวฒันากนุ (2554) เร่ือง “พฤติกรรมการเลือกร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างของ
รับเหมาก่อสร้างจดทะเบียนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย”กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญคือ การแจกของแถม             
ชุตินนัท์ ประชานุกลู (2554) เร่ือง “กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผูป้ระกอบการร้นคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี” กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัคือ ร้านคา้ปลีกควรเนน้สินคา้ท่ีมีความหลากหลายและมี
ความทนัสมยั ร้านคา้ปลีกควรน าสินคา้ใหม่ๆมาจ าหน่าย ร้านคา้ปลีกควรมีการเช็คสินคา้คงเหลืออยู่ตลอดเวลา 
ร้านคา้ปลีกมีการจดัรูปแบบหนา้ร้านคา้ท่ีสะดุดตาและร้านคา้ปลีกควรมีการจดัส่งสินคา้ถึงบา้น สุธีร์ ตรีวชัรารัตน ์
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(2552) เร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อในการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างประเภทไมฝ้าสังเคราะห์ 
ในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่”กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัคือ การลด แลก แจก แถม มีบริการจดัส่งสินคา้ถึง
สถานท่ีใชง้านและจดัส่งสินคา้ไดต้รงตามเวลา 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีผูวิ้จยัใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ช่างและผูรั้บเหมาก่อสร้าง Generation X กบั Generation Y ใน

จังหวดัชัยนาท ในปี 2557 จังหวดัชัยนาทมีประชากรท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างจ านวน 3,803 คน (ท่ีมา: 
ส านกังานสถิติจงัหวดัชยันาท) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล      

เก็บข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านวสัดุ

ก่อสร้างของช่างและผูรั้บเหมา Generation X กบั Generation Y จากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ซ่ึงมีการ

ช้ีแจงเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบสอบถามก่อนเก็บขอ้มูลจริง ใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area 

Cluster Sampling) โดยการจดัแบ่งเขตตามอ าเภอเป็น 8 อ าเภอ ดงัน้ี 1.เมืองชยันาท 2.หันคา 3.สรรคบุรี 4.สรรพยา 

5.มโนรมย ์6.วดัสิงห ์7.หนองมะโมง 8.เนินขาม 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 วิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) 

น าเสนอขอ้มลูดว้ยตารางแบบร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้าง 

วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้างโดยขอ้มูล

เก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านวสัดุก่อสร้างประกอบด้วยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงลกัษณะขอ้ความเป็นตวัเลือกให้ตอบโดยมีการก าหนดให้

ความส าคญัต่อปัจจยัต่างๆ แบบ Likert-Scale โดยในแต่ละขอ้ค าถามจะมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ ไม่ส าคญัอยา่ง

ยิ่ง ส าคญันอ้ย ส าคญัปานกลาง ส าคญัมาก ส าคญัอยา่งยิ่ง โดยใชส้ถิติหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล         
 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic ) คือการอธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดใ้นรูปแบบการ
น าเสนอของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency Table) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2.สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นการทดสอบสมมุติฐานในการวิจยั ตั้งไวท่ี้ระดบันัยส าคญั 0.05 โดย
สถิติท่ีใชท้ดสอบ โดยใชส้ถิติแบบ Discriminant Analysis โดยมีวิธีการวิเคราะห์และแปรผลหาความแตกต่างของ
ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้างของช่างและผูรั้บเหมาGeneration X กบั 
Generation Y 

 
4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดระหวา่งกลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation X กบัช่าง
และผูรั้บเหมา Generation Y ในจงัหวดัชยันาท โดยเทคนิคการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ใน
การวิเคราะห์หาดัชนีจ าแนกกลุ่มตัวช้ีวดัทั้ งหมดซ่ึงผลของการศึกษาจะวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ ผลของการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
1.จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี

เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.0 เป็นเพศหญิงร้อยละ 39.0 มีสถานะภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53.0 โดยส่วนใหญ่มี

การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.0 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.0 

2.จากการศึกษาค่าเฉล่ียของตัวแปรอิสระระหว่างกลุ่มโดย One-way ANOVA พิจารณาจากค่า Significant ท่ีระดับ

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีอิทธิพลในการจ าแนกกลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation 

X กบัช่างและผูรั้บเหมา Generation Y มีทั้ งหมด 10 ตวั คือ 1.สินคา้มีตรายี่ห้อท่ีหลากหลาย 2.สินคา้มีความแปลก

ใหม่ทนัสมยั 3.ความใหม่ของสินคา้และสินคา้ไม่คา้งสต๊อก 4.มีการปรับลดราคาตามสัดส่วนปริมาณการซ้ือสินคา้ 

5.มีกระบวนการสั่งซ้ือไม่ยุง่ยาก 6.การจดัโปรโมชัน่ลดราคา 7.การแจกของแถมและของสมนาคุณ 8.มีการตกแต่งท่ี

ทนัสมยัทั้งภายในและภายนอกร้าน 9.มีการสาธิตสินคา้ 10.มีการส่งมอบสินคา้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด โดยกลุ่มช่าง

และผูรั้บเหมา Generation X มีทศันคติท่ีเห็นดว้ยกบัความใหม่ของสินคา้และสินคา้ไม่คา้งสต๊อก,มีการปรับลดราคา

ตามสัดส่วนปริมาณการซ้ือสินคา้,มีกระบวนการสั่งซ้ือไม่ยุ่งยาก และการแจกของแถมของสมนาคุณมากกว่ากลุ่ม

ช่างและผูรั้บเหมา Generation Y ในทางตรงกนัขา้มกลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation Y มีทศันคติท่ีเห็นดว้ยกบั

สินคา้มีตรายี่หอ้ท่ีหลากหลาย,สินคา้มีความแปลกใหม่ทนัสมยั,การจดัโปรโมชัน่ลดราคา,มีการตกแต่งท่ีทนัสมยัทั้ง

ภายในและภายนอกร้าน,มีการสาธิตสินคา้ และมีการส่งมอบสินคา้ตรงตามเวลาท่ีก าหนดมากกว่ากลุ่มช่างและ

ผูรั้บเหมา Generation X 
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ตารางท่ี 2 แสดงปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้าง 

ปัจจยัส่วนประสมการค้าปลกี 
Generation 
X   Mean 

Generation 
Y Mean 

F Sig. 

ด้านสินค้า 

1.มีวสัดุก่อสร้างใหเ้ลือกหลากหลายประเภท 4.17 4.22 0.290 0.591 
2.สินคา้มีตรายี่หอ้ท่ีหลากหลาย 3.85 4.12 6.602 0.011* 
3.สินคา้มีความแปลกใหม่ทนัสมยั 3.79 4.11 12.934 0.000* 
4.มีบริการแลกเปล่ียน รับคืนสินคา้ 3.97 3.94 0.142 0.706 
5.ความเร็วในการจดัเตรียมสินคา้ 3.94 4.00 0.560 0.455 
6.มีสินคา้ท่ีสามารถทดแทนสินคา้ตวัเดิมหรือรุ่นเก่าได ้  3.80 3.84 0.205 0.652 
7.สินคา้มีจ านวนเพียงพอตามความตอ้งการ   4.06 4.07 0.012 0.912 
8.ความใหม่ของสินคา้ สินคา้ไม่คา้งสต๊อก 3.89 3.71 4.200 0.042* 

ด้านราคา 
9.มีการปรับลดราคา ตามสดัส่วนปริมาณการซ้ือสินคา้ 4.01 3.76 8.225 0.005* 

10.มีเง่ือนไขการช าระเงินหลายแบบ (เงินสด/เงินเช่ือ/
บตัรเครดิต) 

3.52 3.64 1.828 0.178 

11.สามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้ 3.96 3.93 0.111 0.739 
12.ร้านมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน 3.65 3.74 0.955 0.330 
13.ร้านมีใบเสร็จแจง้ราคา 3.71 3.72 0.014 0.907 
14. มีการแจง้การเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ ก่อนจ าหน่ายสินคา้ล๊อตใหม่ 

3.46 3.49 0.109 0.742 

15. ราคาสินคา้ท่ีขายตรงกบัท่ีแสดงไวท่ี้ผลิตภณัฑ ์ 3.74 3.62 2.345 0.127 
16.มีสินคา้ราคาพิเศษสบั เปล่ียนหมุนเวียนมาจ าหน่าย 3.68 3.61 0.697 0.405 
17.ราคาต ่ากวา่ร้านในละแวกใกลเ้คียง 3.96 3.92 0.200 0.655 
18.ระดบัราคามีความหลากหลายตามคุณภาพ 3.81 3.67 2.218 0.138 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

19.ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางมาซ้ือ 3.71 3.74 0.135 0.713 
20.ท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 3.70 3.68 0.050 0.823 
21.ท่ีจอดรถมีความปลอดภยั 3.69 3.64 0.384 0.536 
22.ช่วงเวลาท่ี เปิด - ปิด ร้านเหมาะสม  3.67 3.75 0.894 0.346 
23.อยูใ่กลส้ถานท่ีช่างและผูรั้บเหมาปฏิบติังาน  3.90 4.05 2.941 0.088 
24.สินคา้จดัวางเป็นหมวดหมู่หาง่าย   3.89 3.73 2.770 0.098 
25.มีกระบวนการสัง่ซ้ือไม่ยุง่ยาก 3.90 3.70 4.125 0.044* 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด 
26.ติดป้ายโฆษณาหนา้ร้านเห็นไดช้ดัเจน 3.41 3.42 0.009 0.923 
27.การจดัโปรโมชัน่ลดราคา 3.60 3.98 13.242 0.000* 
28.การแจกของแถมและของสมนาคุณ 3.78 3.50 7.907 0.005* 
29.มีการประชาสมัพนัธ์ในส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุ
โทรทศัน ์หนงัสือพิมพ ์ท่ีเก่ียวกบัวงการก่อสร้าง 

3.41 3.40 0.013 0.908 

30.มีฝ่ายประชาสมัพนัธ์สินคา้นอกสถานท่ี 3.37 3.38 0.013 0.910 
31.มีสิทธิพิเศษใหก้บัลูกคา้ประจ า เช่น ระยะการผอ่น
ช าระ เง่ือนไขพิเศษ   

3.64 3.54 1.239 0.267 

ด้านบุคลากร 
32.พนกังานขายมีการแนะน าสินคา้ท่ีชดัเจน 3.91 3.77 1.704 0.193 
33.พนกังานขายเป็นกนัเองกบัลกูคา้ 3.90 3.85 0.200 0.655 
34.ความเอาใจใส่ของพนกังานขายท่ีมีต่อลกูคา้ 3.93 3.82 1.058 0.305 
35.พนกังานมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 3.97 3.95 0.038 0.845 
36.มีการใหค้ าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัสินคา้ 3.97 3.79 3.040 0.083 
ด้านการน าเสนอและการบริการ 
37.มีบริการขนส่งสินคา้ 3.82 4.00 3.784 0.053 
38.มีการตกแต่งท่ีทนัสมยัทั้งภายในและภายนอกร้าน 3.45 4.14 51.915 0.000* 
39.มีการสาธิตสินคา้ 3.51 3.97 27.600 0.000* 
40.มีการส่งมอบสินคา้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 3.77 4.16 21.164 0.000* 
 
4.จากการวิ เคราะห์ผลโดยใช้ส ถิ ติ  Discriminant Analysis พบว่าค่าCanonical Correlation เท่ ากับ  0.942 ค่ า 
Eigenvalue เท่ากับ 0.697 ค่า Wilks’Lambda เท่ากับ Chi-square = 118.161 และค่า Sig.= 0.000  ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่าค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระในกลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation X แตกต่างจากกลุ่มช่างและผูรั้บเหมา 
Generation Y 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่า Eigen values และ Canonical Correlation 

Eigenvalues 
Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 
1 .942a 100.0 100.0 .697 
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ตารางท่ี 4 แสดงสดัส่วนความผนัแปรของ Discriminant Score 
Wilk’s Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square Df Sig. 

1 .515 118.161 40 .000 
 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลู สามารถน าค่าสมัประสิทธ์ิตวัแปร Canonical มาสร้างสมการไดด้งัน้ี 

Score = -0.151(P1) + 0.084(P2) +  -0.174(P3) +  0.12(P4) +  0.278(P5) +  -0.319(P6) + 0.519(P7) 

+ 0.264(P8) + -0.141(P9) + -0.434(P10) + -0.072(P11) +  0.659(P12) +  0.178(P13) +  0.124(P14) +  -

0.491(P15) +  -0.234(P16) +  -0.465(P17) +  -0.183(P18) +  0.096(P19) +  0.019(P20) +  -0.732(P21) + 

0.453(P22) +  -0.062(P23) +  -0.799(P24) + -0.028(P25) +  0.496(P26) + -0.033(P27) + 0.090(P28) + -

0.138(P29) + -0.393(P30) + -0.432(P31) + 0.187(P32) + 0.277(P33) + 0.357(P34) + -0.598(P35) + 

0.231(P36) + 0.993(P37) + 0.422(P38) + 0.648(P39) - 0.485(P40) 

ค่า P1 – P40 คือค าถามปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้าง  
โดยค่ากลางของ กลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation X คือ -0.966 ส่วนกลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation Y 

คือ 0.966 เม่ือพิจารณาค่า Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients พบวา่ปัจจยัท่ีท าใหก้ลุ่มช่าง

และผูรั้บเหมา Generation X กบัช่างและผูรั้บเหมา Generation Y แตกต่างกนัคือ มีการตกแต่งร้านท่ีทนัสมยัทั้ง

ภายในและภายนอกร้าน และ การแจกของแถมและของสมนาคุณ โดยจากการพิจารณาความถกูตอ้งระหวา่งการ

จ าแนกกลุ่มท่ีแทจ้ริงและกลุ่มท่ีพยากรณ์โดยใชส้มการจ าแนกกลุ่ม พบวา่ มีการพยากรณ์ไดถู้กตอ้งทั้งหมด 164 คน 

และพยากรณ์ผิดพลาดทั้งหมด 36 คน ในการศึกษาคร้ังน้ีการพยากรณ์มีความถกูตอ้งเฉล่ีย เท่ากบั 82% (Hit Ratio) 

ซ่ึงเม่ือน าไปพิจารณาร่วมกบัค่า Cpro เท่ากบั 0.5 พบวา่สมการเสน้ตรงน้ีมีความถูกตอ้งในระดบัท่ียอมรับได ้
เน่ืองจากค่า Hit Ratio มากกวา่ค่า Cpro อยูอ่ยา่งนอ้ย 25% 

5.สรุปผลการศึกษา 
 
  จากการวิเคราะห์ผลดว้ย One-way ANOVA ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีอิทธิพลในการจ าแนกกลุ่ม
ช่างและผูรั้บเหมา Generation X กับช่างและผูรั้บเหมา Generation Y มีทั้ งหมด 10 ตัว คือ 1.สินค้ามีตรายี่ห้อท่ี
หลากหลาย 2.สินคา้มีความแปลกใหม่ทนัสมยั 3.ความใหม่ของสินคา้และสินคา้ไม่คา้งสต๊อก 4.มีการปรับลดราคา
ตามสัดส่วนปริมาณการซ้ือสินคา้ 5.มีกระบวนการสั่งซ้ือไม่ยุ่งยาก 6.การจดัโปรโมชัน่ลดราคา 7.การแจกของแถม
และของสมนาคุณ 8.มีการตกแต่งท่ีทนัสมยัทั้งภายในและภายนอกร้าน 9.มีการสาธิตสินคา้ 10.มีการส่งมอบสินคา้
ตรงตามเวลาท่ีก าหนด โดยกลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation X มีทศันคติท่ีเห็นดว้ยกบัความใหม่ของสินคา้และ
สินคา้ไม่คา้งสต๊อก,มีการปรับลดราคาตามสดัส่วนปริมาณการซ้ือสินคา้,มีกระบวนการสัง่ซ้ือไม่ยุง่ยาก และการแจก
ของแถมของสมนาคุณมากกว่ากลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation Y ในทางตรงกันขา้มกลุ่มช่างและผูรั้บเหมา 
Generation Y มีทัศนคติท่ีเห็นด้วยกับสินค้ามีตรายี่ห้อท่ีหลากหลาย,สินค้ามีความแปลกใหม่ทันสมัย,การจัด
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โปรโมชัน่ลดราคา,มีการตกแต่งท่ีทนัสมยัทั้งภายในและภายนอกร้าน,มีการสาธิตสินคา้ และมีการส่งมอบสินคา้
ตรงตามเวลาท่ีก าหนดมากกว่ากลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation X ส่วนจากการวิเคราะห์ดว้ยสถิติ Discriminant 
Analysis พบวา่ค่า Significant ของ Wilks’Lambda นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั (นอ้ยกว่า 0.05) แสดงวา่ค่าเฉล่ียของตวั
แปรอิสระในกลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation X แตกต่างจากกลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation Y และเม่ือ
พิจารณาค่าStandardized Canonical Discriminant Function Coefficients พบว่าปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มช่างและผูรั้บเหมา 
Generation X กับช่างและผู ้รับเหมา Generation Y แตกต่างกันคือ มีการตกแต่งร้านท่ีทันสมัยทั้ งภายในและ
ภายนอกร้าน และ การแจกของแถมและของสมนาคุณ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัดา้นสินคา้ คือ สินคา้มีตรายี่หอ้ท่ีหลากหลาย สินคา้มีความแปลกใหม่ทนัสมยั ความใหม่ของสินคา้

และสินคา้ไม่คา้งสต๊อก ซ่ึงพบว่ากลุ่มช่างและผูรั้บเหมาGeneration Y ให้ความส าคญัในดา้นสินคา้มีตรายี่ห้อท่ี

หลากหลายและสินคา้มีความแปลกใหม่ทนัสมยัมากกว่ากลุ่มช่างและผูรั้บเหมาGeneration X ดงันั้นควรมีการน า

สินคา้ท่ีมียี่ห้อหลากหลายเพ่ือใหลู้กคา้มีตวัเลือกเพ่ิมมากข้ึนและควรมีการคดัเลือกสินคา้ท่ีแปลกใหม่ดูทนัสมยัให้

ทนักบัยคุสมยัปัจจุบนัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มช่างและผูรั้บเหมาGeneration X ใหค้วามส าคญัดา้นความใหม่ของสินคา้

และสินคา้ไม่คา้งสต๊อกมากกว่ากลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation Y ดงันั้นควรมีการหมุนเวียนสินคา้ท่ีน ามาวาง

จ าหน่ายหนา้ร้านอยูต่ลอดหรือมีการจดัโปรโมชัน่เพ่ือใหสิ้นคา้หมุนเวียนเร็วไม่คา้งสต๊อก 

 ปัจจยัดา้นราคา คือ มีการปรับลดราคาตามสัดส่วนปริมาณการซ้ือสินคา้ ซ่ึงพบว่ากลุ่มช่างและผูรั้บเหมา

Generation X ให้ความส าคญัในดา้นมีการปรับลดราคาตามสัดส่วนปริมาณการซ้ือสินค้ามากกว่ากลุ่มช่างและ

ผูรั้บเหมา Generation Y ดงันั้นจึงควรมีการบอกสัดส่วนในการใหส่้วนลดแก่กลุ่มช่างและผูรั้บเหมาเพ่ือท าให้เกิด

การจูงใจในการซ้ือต่อคร้ังจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย คือ มีกระบวนการสั่งซ้ือไม่ยุ่งยาก ซ่ึงพบว่ากลุ่มช่างและผูรั้บเหมา 

Generation X ให้ความส าคญัในดา้นมีกระบวนการสั่งซ้ือไม่ยุ่งยากมากกว่ากลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation Y 

ดงันั้นจึงควรมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีมีกระบวนการขั้นตอนท่ีไม่มียุ่งยากไม่ตอ้งผ่านหลายขั้นตอน เช่น สั่ง

สินคา้โทรศพัทแ์ละทางขอ้ความต่างๆ เพ่ือช่วยลดขั้นตอนในการสัง่ซ้ือสินคา้ลง 

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การจดัโปรโมชัน่ลดราคา การแจกของแถมและของสมนาคุณ ซ่ึง

พบว่ากลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation Y ให้ความส าคญัในดา้นการจดัโปรโมชัน่ลดราคามากกว่ากลุ่มช่างและ

ผูรั้บเหมา Generation X ดงันั้นจึงควรมีการจดักิจกรรมในช่วงเทศกาลหรือโอกาสพิเศษเพ่ือเป็นการสร้างกระแสใน

การเรียกลูกคา้และกลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation X ใหค้วามส าคญัในดา้นการแจกของแถมและของสมนาคุณ

มากกว่ากลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation Y ดั้งนั้นจึงควรมีการจดัโปรโมชั่นให้ลูกคา้ เช่นมีการแจกของแถม

ในช่วงเทศกาล มีใหคู้ปองส่วนลดและมีการจดัสมนาคุณใหล้กูคา้ท่ีมียอดสะสมในการซ้ือสินคา้จ านวนมากๆไดไ้ป

เท่ียวพกัผอ่น 
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 ปัจจยัดา้นบุคลากร พบว่าไม่พบความแตกต่างท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านวสัดุก่อสร้างของช่างและ

ผูรั้บเหมาทั้ง 2 กลุ่ม ดงันั้นจึงไม่มีขอ้เสนแนะ 

 ปัจจยัดา้นการน าเสนอและการบริการ คือ มีการตกแต่งท่ีทนัสมยัทั้งภายในและภายนอกร้าน มีการสาธิต

สินคา้ มีการส่งมอบสินคา้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงพบว่ากลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation Y เห็นดว้ยกบัปัจจยั

ดา้นมีการตกแต่งท่ีทนัสมยัทั้งภายในและภายนอกร้าน มีการสาธิตสินคา้ มีการส่งมอบสินคา้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด

มากกว่ากลุ่มช่างและผูรั้บเหมา Generation X ดงันั้นจึงควรมีการท ากลยุทธ์ให้กบัร้านคา้เพ่ือให้ดูแตกต่างจากร้าน

ในระแวงเดียวกนัเพ่ือดึงดูดกลุ่มช่างและผูรั้บเหมาท่ีตอ้งการความทนัสมยั ควรท่ีจะมีการจดับูธในการน าเสนอ

สินคา้ใหล้กูคา้ไดล้องสาธิตสินคา้และควรจดัใหมี้การจดัส่งสินคา้ท่ีรวดเร็วตามก าหนดเวลาและระยะทาง 

ควรมีการศึกษาลกูคา้ในกลุ่มอ่ืนๆดว้ย ซ่ึงอาจจะท าใหพ้บความแตกต่างในดา้นปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก

ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งไดช้ดัเจนข้ึน 

มีการท าการศึกษาความแตกต่างระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกระหว่างกลุ่มช่างและ

ผูรั้บเหมาGeneration X กบักลุ่มช่างและผูรั้บเหมาGeneration Y ในจงัหวดัอ่ืนๆ โดยใชก้ารวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม 

(Discriminant Analysis) 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัการตดัสินใจเช่
หอพกัของนักศึกษาเพศหญงิระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย กรณศึีกษา 

หอพกัหญงิบ้านดวงโรจน์ 
The Relationship between Marketing Mix Factors Demand and Decisions on 
Dormitory Renting of Female Undergraduate Students of Thai Chamber of 

Commerce University: The Case Study of Baan Duang Roj Female Dormitory 

จุฑามาศ ใจสมุทร1 และประเสริฐ  ศิริเสรีวรรณ2 
Juthamart Jaisamut and Prasert Sirisereewan 

บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ
ตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษาเพศหญิงระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย: กรณีศึกษาหอพกัหญิงบา้น
ดวงโรจน ์กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์1) 1.เพ่ือศึกษาความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจเช่า 2.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการตดัสินใจเช่า 3.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดและการตดัสินใจเช่า เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:SD) 
สถิติ Pearson Correlation จาก ผลการศึกษาท่ีไดพ้บว่า ความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัการตดัสินใจ
เช่าหอพกัโดยภาพรวมพบวา่มีความสมัพนัธ์กนั 

ค าส าคัญ:ปัจจัยส่วนประสมการตลาด,การตัดสินใจเช่าหอพัก 

Abstract 
This independent study aims to study the relationship between marketing mix factors demand and decisions on 
dormitory renting of female undergraduate students of Thai Chamber of Commerce University: the case study of 
Baan Duang Roj female dormitory,The objective are1) to study marketing mix factors demand and decisions on 
dormitory renting. 2)  to study factors decisions on dormitory renting.  3)  to study the relationship between 
marketing mix factors demand and decisions on dormitory renting.  The data were collected by using 
questionnaire in a sample of 200 students and were analyzed by percentage, mean, Standard Deviation (SD) and 
Pearson Correlation Coefficient. The result of this study found that: The result of this study found that marketing 
mix factors demand and decisions on dormitory renting are related. 

 1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: ninick.nucknick@gmail.com 

 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email:psib57@yahoo.com 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3             2202  
 

1. บทน า 
 
          ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีอตัราการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวในลกัษณะของการยา้ยถ่ินเขา้และยา้ย
ออก สาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานของประชากร นอกเหนือจากการเขา้มาท างาน กคื็อการเขา้มา
ศึกษาเล่าเรียน ในสถาบนัการศึกษาต่างๆในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยเป็นสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาเอกชน มีวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งเพ่ือเป็นสถาบนัการศึกษาชั้นน าดา้นธุรกิจในเอเชีย  มีจ านวน
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในปีการศึกษา2557ของมหาวิทยาลยัทั้งหมด จ านวน17,305คน โดยมีจ านวนนกัศึกษา
หญิง 9,868 คน นกัศึกษาชาย 7,437 คน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนทั้งนกัศึกษาหญิงและชายจากปี 2556 ท่ีมีนกัศึกษารวมทั้งหมด
จ านวน 12,160 คน โดยท่ีมีจ านวนนกัศึกษาหญิง 6,995 คน นกัศึกษาชาย 5,165 คน (งานทะเบียนและ
ประมวลผล:2557)นกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัมีทั้งท่ีอยูใ่นภูมิล  าเนาเดิมและมาจากภูมิล  าเนาอ่ืนๆ ใน
ส่วนของนกัศึกษาท่ีมาจากภูมิล  าเนาอ่ืนๆหรืออาจจะมีภูมิล  าเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานครแต่มีอุปสรรคในเร่ืองการ
เดินทางหรือการท ากิจกรรมนอกเวลาเรียน มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเช่าหอพกัเพ่ืออยูอ่าศยัในช่วงระหวา่งการศึกษา 
หอพกัหญิงบา้นดวงโรจนท่ี์ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ป็นกรณีศึกษาเป็นหอพกัหญิงท่ีตั้งอยูบ่ริเวณพ้ืนท่ีดา้นหนา้มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 

ตารางที่1.2 แสดงผลประกอบการโดยประมาณของหอพกัหญิงบา้นดวงโรจน ์ปี 2552-2556  

หน่วย:บาท  ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายไดร้วม 1,600,000 1,620,000 1,580,000 1,520,000 1,470,000 

(การสมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากคุณพวงทิพย ์วรวฒันพิ์บูลย ์เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557) 

 การสังเกตรายไดร้วมของหอพกัหญิงบา้นดวงโรจน์ท่ียงัมียอดตวัเลขรายไดล้ดลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี
2554 จนกระทัง่ปี 2556 และในปัจจุบนัมีนกัศึกษาเช่าพกัทั้งหมด 42 หอ้ง จากหอ้งพกัทั้งหมด 48 ซ่ึงประเด็นปัญหา
ส าคัญของการท่ีทางหอพักหญิงบ้านดวงโรจน์ประสบอยู่อาจเกิดจากการท่ีผู ้ประกอบการหอพักไม่ได้ให้
ความส าคญัและใส่ใจการท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดของหอพกัซ่ึงท าใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นนักศึกษาและตอ้งการท่ีจะเช่าหอพกัหญิงในราคาท่ีไม่สูง ซ่ึงทางผูป้ระกอบการหอพกัตอ้งใส่ใจและเน้นให้
ความส าคญักบัการจดัท าการประชาสัมพนัธ์ถึงจุดเด่นของหอพกัให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายรับรู้และการท่ีจะท าให้
หอพกัสตรีบา้นดวงโรจน์มีสถานการณ์ดา้นผลประกอบการของหอพกัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนไดน้ั้นจะตอ้งมีการศึกษาถึง
ความตอ้งการปัจจยัต่างๆท่ีจะท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกั   ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจ
ศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเช่า
หอพกัของนกัศึกษาเพศหญิงระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรณีศึกษาหอพกัหญิงบา้นดวงโรจน ์
โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดท่ีจะหาความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเช่าหอพกั เพ่ือท่ีจะ
สามารถใชใ้นการรักษาฐานลูกคา้โดยตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ช่าไดอ้ย่างเหมาะสมเพ่ือใหห้อพกัหญิงบา้น
ดวงโรจนส์ามารถแข่งขนักบัหอพกัคู่แข่งโดยรอบมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix) 

อรจนัทร์ ศิริโชติ(2556)ไดก้ล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ไวว้่า นักการ
ตลาดตอ้งท าความเขา้ใจแนวคิดและเคร่ืองมือทางการตลาดของธุรกิจบริการ 7Ps และสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บั
ธุรกิจบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงัน้ีผลิตภณัฑ ์(Product) คุณภาพของบริการจะตอ้งมาจากประสบการณ์ของท่ี
ลูกคา้ไดรั้บจากการใช้บริการ ราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงท่ีจะก าหนดรายไดข้องกิจการ ช่องทางการจดัจ าหน่าย
(Place) การใหบ้ริการผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายแบ่งได3้ ประเภท  คือ(1)ลกูคา้เดินทางมายงัสถานท่ีใหบ้ริการ(2)ผู ้
ใหบ้ริการเดินทางไปยงัสถานท่ีของลูกคา้(3)ใชเ้ทคโนโลยีในการส่งมอบบริการ การส่งเสริมการตลาด(Promotion) 
ธุรกิจบริการจะคลา้ยคลึงกบัธุรกิจขายสินคา้เน่ืองจาก การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการท่ีตอ้งการมุ่งเนน้ตลาด
ลกูคา้ระดบักลางและระดบัล่าง ตอ้งอาศยักลยทุธ์การลดแลกแจกแถม ส่วนการมุ่งเนน้ตลาดกลุ่มลกูคา้ระดบัสูง ตอ้ง
ใชก้ารประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ พนกังาน(People;P5) พนกังานมีความส าคญัอย่างยิ่งในการท่ีลูกคา้จะ
เกิดความพึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการของธุรกิจเพราะพนักงานเปรียบเสมือนตวัแทนของธุรกิจ กระบวนการ
ให้บริการ(Process;P6) กระบวนการให้บริการท่ีดีจะเกิดข้ึนไดน้ั้นส่ิงส าคญัท่ีนกัการตลาดตอ้งให้ความส าคญัคือ
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ หรือพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ(Physical Evidence;P7) 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพช่วยสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้และเป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกใชบ้ริการรวมถึงการเป็น
ส่ิงเอ้ืออ านวยและจูงใจการท างานของพนกังาน 

2.2แนวคิดและทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
ตวัแบบพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หรือ S-R Theory เป็นตวัแบบท่ีใชอ้ธิบายถึงพฤติกรรมการซ้ือของบริโภค

การแสดงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะมีเม่ือเกิดส่ิงกระตุน้ซ่ึง(Stimulus)ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการ จากนั้นส่ิง
กระตุ้นจะผ่านเข้ามาสู่กระบวนการความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค(Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภคจะไดรั้บอิทธิพลมาจากอิทธิพลต่างๆของผูบ้ริโภค ซ่ึงหลงัจากนั้นผูบ้ริโภคจะเกิดการตอบสนอง(Buyer’s 
decision) Kotler,Philip:Kevin (2012.p.183) กล่าวว่าจุดเร่ิมต้นของโมเดลคือ ส่ิงกระตุ้น(Stimulus) ดังน้ี 1.ส่ิง
กระตุ้น(Stimulus)ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด(Marketing Mix)และปัจจยัด้านส่ิงกระตุ้น
แวดลอ้มอ่ืนๆ(Other stimulus)ซ่ึงส่ิงกระตุน้ทั้ง 2 ส่วนดงักล่าว จะเป็นตวัป้อนเขา้(input) สู่กล่องด าหรือความรู้สึก
นึกคิดของผูซ้ื้อ หรือ Buyer’s black box ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ2.1ลกัษณะผูซ้ื้อ(Buyer’scharacteristics)มีอิทธิพล
จากปัจจัยต่างๆได้แก่ปัจจัยทางวฒันธรรม,ปัจจัยทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง (นภวรรณ คณานุรักษ ์
2556:198-199) ไดก้ล่าวถึง กลุ่มอา้งอิงว่าประกอบ ดว้ย กลุ่มมิตรภาพ กลุ่มจบัจ่ายใชส้อย กลุ่มท างาน กลุ่มเสมือน
จริง ชุมชนตราสินคา้ และกลุ่มท่ีเก่ียวกบัการกระท าของผูบ้ริโภค ครอบครัว การตดัสินใจของครอบครัวและ
บทบาทท่ีเช่ือมโยงกบัการบริโภค(Family Decision Making and Consumption-Relate Role) (นภวรรณ คณานุรักษ ์
2556:211) ได้กล่าวว่า ครอบครัวเป็นหน่วยของการท าการตัดสินใจท่ีแสดงให้สมาชิกในครอบครัวได้เห็นถึง
ทศันคติและพฤติกรรมของสมาชิกคนใดคนหน่ึงท่ีสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวมีความเช่ือถือในการท าการตดัสินใจ 
ปัจจยัส่วนบุคคล,ปัจจยัจิตวิทยาเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยการจูงใจ(Motivation) 
แรงจูงใจคือแรงขบัจากภายในของบุคคล  การรับรู้(Perception) เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคท าการคดัเลือก จดั
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ระเบียบ และแปลความส่ิงกระตุน้ต่างๆ (นภวรรณ คณานุรักษ ์2556:97-100)ไดก้ล่าวถึงขั้นการรับรู้ ดงัน้ี 1การรับรู้
ท่ีเลือกเปิดรับ(Selective Perception) ผูบ้ริโภคจะมีการรับรู้ท่ีเกิดจากการเลือกเปิดรับส่ิงกระตุน้จากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก สามารถแบ่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการรับรู้มีส่ีปัจจยัดงัน้ี การเปิดรับ ความใส่ใจ การ
ปกป้อง  การปิดกั้น 2การจัดระเบียบท่ีเก่ียวกับการรับรู้3การแปลความหมายท่ีเก่ียวกับการรับรู้ การเรียนรู้
(Learning)บุคลิกภาพ(Personality) นภวรรณ คณานุรักษ์ 2556:67-76ได้กล่าวว่าบุคลิกภาพและการเขา้ใจความ
หลากหลายของผูบ้ริโภค(Personality and Understanding Consumer Diversity) ประกอบดว้ยการเปิดรับส่ิงใหม่
ของผูบ้ริโภค การยึดถือความคิดของตนเอง ลกัษณะนิสัยการพ่ึงพาสังคมความตอ้งการความเป็นเอกลกัษณ์2.2
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ(Buyer’s decision process) อศัน์อุไร เตชะสวสัด์ิ(2547:226-246)ได้กล่าวว่าการเข้าใจ
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี คือ การตระหนักถึง
ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการตดัสินใจซ้ือจากนั้นจะเขา้สู่การ
ตอบสนองของผูซ้ื้อ(Buyer’s response)เป็นขั้นตอนสุดทา้ยในตวัแบบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีถูกส่งมาจากกล่อง
ด าซ่ึงจะปรากฎผลออกมาเป็นการแสดงพฤติกรรมตอบสนองของผูซ้ื้อ 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

วรากรณ์ ลีฮวบ(2552)ศึกษาการตดัสินใจเลือกหอพกัของผูเ้ช่าหอพกับริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
จงัหวดัเชียงใหม่ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูเ้ช่าหอพกัในเขตเทศบาลแม่โจ ้
อ  าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  จ านวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 322 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการหาค่าไค-สแควส์  ผลการวิจยัพบว่า  1.ปัจจยัท่ีผูใ้ห้ข้อมูลให้
ความส าคญัในการตดัสินใจเลือกหอพกัในระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา   ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
ส่วนปัจจยัท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 2.เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการมีความสมัพนัธ์กบับุคคลท่ีแนะน ามาเช่าพกั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการตดัสินใจเช่าพกั คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการใหบ้ริการท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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กรอบแนวคิด 

 
  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
3. วธิีการศึกษา 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาหญิงในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยท่ี
พกัหอพกัต่างๆรอบมหาวิทยาลยั ซ่ึงอยูใ่นรัศมีรอบหอพกัหญิงบา้นดวงโรจน ์ (ประมาณ 800 เมตร)กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการศึกษาคือนกัศึกษาหญิงท่ีพกัหอพกัโดยรอบมหาวิทยาลยัในระดบัปริญญาตรี จ านวนประชากรรรวมทั้งหมด 
2,302 คน โดยผูว้ิจยัมีการพิจารณากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการอา้งอิงจากตารางการสุ่มตวัอยา่งของเครซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) จะท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 327 คน มีค่าคลาดเคล่ือน ±5% โดยมีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% แต่
เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและทรัพยากรของผูวิ้จยัจึงท าการเก็บกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คนดงันั้นจะส่งผลใหก้าร
ประมาณการค่าสัดส่วนต่างๆของประชากร มีค่าความคลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึน ±6.6% โดยมีค่าความเช่ือมัน่ท่ี95% 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        ผูศึ้กษาจะมีวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ดว้ยการเลือกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) 
แลว้สุ่มอยา่งแบบง่าย(Simple random sampling)เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีในแต่ละกลุ่มมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีจะเกบ็ขอ้มลูจริง  

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
 คือแบบสอบถามจะแบ่งออกป็น 3 ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ ลกัษณะของค าถาม (Check List) ประกอบดว้ย อายุ, 
ระดบัชั้นปี, คณะท่ีศึกษา, ภูมิล  าเนา และรายรับต่อเดือน 
ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่วนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่า
หอพกั ลกัษณะของแบบค าถาม(Likert scale) ประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ท าเลท่ีตั้ง การส่งเสริม

ความต้องการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

-ผลิตภณัฑ ์

-ราคา 

-ท าเลท่ีตั้ง 

-การส่งเสริมการตลาด 

-บุคลากร 

-การบริการ 

-ลกัษณะทางกายภาพ 

การตดัสินใจเช่าหอพกั 

- เหตุผลในการเช่าหอพกัของท่าน 

-การคน้หาขอ้มลูของท่าน 

-การประเมินทางเลือกของท่าน     

-ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจของท่าน 

-ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเช่าหอพกัของ
ท่าน 

- พฤติกรรมภายหลงัการเช่าของท่าน 
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การตลาด บุคลากร การบริการ และลกัษณะทางกายภาพซ่ึงค าถาม แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไม่
เห็นดว้ย เฉยๆ เห็นดว้ย และเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
ส่วนท่ี3เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเช่า ไดแ้ก่ เหตุผลในการเช่าหอพกัของท่าน,การคน้หาขอ้มูลของ
ท่าน,การประเมินทางเลือกของท่าน,ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ, ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกหอพกัของ
ท่าน, พฤติกรรมภายหลงัการเช่าการของท่านซ่ึงผูศึ้กษาซ่ึงค าถาม แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ ไม่ตรงกบัตวัฉนัเป็นอยา่งยิ่ง 
ไม่ค่อยตรงกบัตวัฉนั เฉยๆ ตรงกบัตวัฉนัพอสมควร ตรงกบัตวัฉนัเป็นอยา่งยิ่ง 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation:SD)และสถิติ Pearson Correlation 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 
4.1ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์  พบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหวา่ง18-20ปีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี1 จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.0 การศึกษาอยู่ในคณะบญัชี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  ภูมิล  าเนาภาคกลาง จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 และมีรายรับต่อเดือนระหวา่ง12,001-16,000บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 
4.2ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจยัความต้องการส่วนประสมการตลาด  พบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความตอ้งการส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อย พบวา่ ท่านเลือกหอพกัท่ีมีระบบ
ไฟส ารองฉุกเฉินภายในห้องพกัเม่ือเกิดไฟฟ้าดบัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย4.29) มีความตอ้งการส่วนประสม
การตลาด ดา้นราคาเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ยอ่ย พบวา่ ท่านเลือกหอพกัท่ีก่อนการช าระเงินมีการแจงยอดค่าใชจ่้ายท่ี
ชดัเจนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย4.18)มีความตอ้งการส่วนประสมการตลาด ดา้นท าเลท่ีตั้งเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
ย่อย พบว่าท่านเลือกหอพกัท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีๆการคมนาคมสะดวกมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย4.43)  มีความตอ้งการ
ส่วนประสมการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ยอ่ย พบวา่ ท่านเลือกหอพกัท่ีมีการใหสิ้ทธิ
พิเศษส าหรับผูท่ี้พกัเป็นเวลานาน เช่น ส่วนลดค่าเช่าหอพกัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย4.14) มีความตอ้งการส่วน
ประสมการตลาด ด้านบุคลากรเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่า ท่านเลือกหอพักท่ีมีการเอาใจใส่ดูแลของ
พนักงานรักษาความปลอดภยัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย4.57) มีความตอ้งการส่วนประสมการตลาด ดา้นการ
บริการเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ยอ่ย พบวา่ ท่านเลือกหอพกัท่ีมีการใหบ้ริการในการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีรวดเร็ว เช่น 
ระบบอินเทอร์เน็ตผิดพลาดหรือท่อน ้ าตันมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย4.13)และมีความต้องการส่วนประสม
การตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อย พบว่า ท่านเลือกหอพกัท่ีมีการจดัท าความสะอาด
บริเวณทั้งในอาคารและนอกอาคาร(ค่าเฉล่ีย4.39) 

4.3ผลการศึกษาข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัด้านการตดัสินใจเช่าหอพักของนักศึกษา  พบวา่  กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีการตดัสินใจเช่าหอพกั ดา้นเหตุผลในการเช่าหอพกัของท่าน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อย พบว่าการลด
ระยะเวลาการเดินทางจากพ่ีพกัเดิมเพ่ือมาเรียนท่ีมหาวิทยาลยัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย4.11) ดา้นการคน้หาขอ้มูล
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ของท่าน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อย พบว่าคน้หาขอ้มูลผ่านส่ือบุคคล เช่นเพ่ือน, ผูท่ี้เคยเช่าหอพกัมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย3.55) ด้านการประเมินทางเลือกของท่าน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าเปรียบเทียบหอพัก
มากกวา่3แห่งมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย4.10)ดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจของท่าน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
ย่อย พบว่า รองลงมาคือท่านตกลงท าสัญญาหอพกัทนัทีหลงัสอบถามขอ้มูล(ค่าเฉล่ีย3.67)ดา้นผูมี้ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเช่าหอพกัของท่าน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อย พบว่า เช่าหอพกัดว้ยตนเองมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
4.78)ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการเช่าของท่าน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อย  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมภายหลงัการเช่าหอพกัเช่าหอพกัจนครบสญัญาเช่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย4.04)  
4.4ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับการ
ตดัสินใจเช่าหอพักของนักศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย พบวา่ ด้านผลติภัณฑ์ท่านเลือก
หอพกัท่ีมีระบบไฟส ารองฉุกเฉินภายในห้องพกัเม่ือเกิดไฟฟ้าดบัมีความสัมพนัธ์กบัเช่าหอพกัตามค าแนะน าของ
เพ่ือน (r2=0.0576) และเช่าหอพกัด้วยตนเอง (r2=0.0506) สอดคลอ้งกับแนวคิดกลุ่มอา้งอิงท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้ริโภคของ นภวรรณ คณานุรักษณ์(2556)ไดก้ล่าวว่าความคิดเห็นและความชอบของเพ่ือนมีความส าคญัและมี
อิทธิพลต่อการตัดสินเลือกสินค้าของผู ้บริโภคและสอดคล้องกับแนวคิดการยึดถือความคิดของตนเอง
(Dogmatism)ของ นภวรรณ คณานุรักษ์(2556)ไดก้ล่าวว่าผูบ้ริโภคจะมีการตอบสนองต่อผลิตภณัฑ์หรือลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบัระดบัการยึดถือความคิดของตนเอง ด้านราคา ท่านเลือกหอพกัท่ีมีการ
ยืดหยุน่ในการช าระเงินค่าเช่าหอพกัมีความสัมพนัธ์กบับอกต่อใหผู้อ่ื้นเขา้มาเช่า (r2  =0.0676),โดยปกติท่านมกัตอ้ง
ท ารายงานกลุ่มท่ีมหาวิทยาลยัในช่วงหลงัเลิกเรียนเยน็ถึงค ่า(r2  =0.0524) ,เช่าหอพกัจนครบสัญญาเช่า(r2  =0.0350)
และท่านตกลงท าสญัญาหอพกัทนัทีหลงัสอบถามขอ้มลู ( r2  =0.0231)สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วรากรณ์ ลีฮวบ
(2552)ท่ีพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัตดัสินใจในเร่ืองระยะเวลาในการ
ตัดสินใจเช่า  สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือในขั้นท่ี1การตระหนักถึงความต้องการ(Need 
Recognition) ของนภวรรณ คณานุรักษ(์2556) ไดก้ล่าวว่าการตระหนกัถึงความตอ้งการเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเผชิญ
กบัปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวนัหรือภาระหน้าท่ีของตนเอง    รวมถึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือในขั้นตอนท่ี5 พฤติกรรมหลงัการตดัสินใจซ้ือ(Postpurchase behavior)ของอศันอุ์ไร เตชะสวสัด์ิ(2547) 
ไดก้ล่าวอธิบายว่าผูบ้ริโภคจะประเมินคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑท่ี์ไดต้ดัสินใจซ้ือมาซ่ึงจะมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆในคร้ังต่อไปของผูบ้ริโภครวมถึงการแนะน าในลกัษณะปากต่อปากไปยงัผูใ้กลชิ้ด
ใหซ้ื้อผลิตภณัฑน์ั้นๆดว้ย ด้านท าเลที่ตั้ง ท่านเลือกหอพกัท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีๆการคมนาคมสะดวกมีความสมัพนัธ์กบัการ
ลดระยะเวลาการเดินทางจากพ่ีพกัเดิมเพ่ือมาเรียนท่ีมหาวิทยาลยั(  r2  =0.0467) ,ท่านตกลงท าสัญญาหอพกัหลงั
สอบถามขอ้มูลมากกว่า3 วนั และบอกต่อใหผู้อ่ื้นเขา้มาเช่า(r2=0.0193)สอดคลอ้งกบัแนวคิดกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือในขั้นท่ี1การตระหนักถึงปัญหา(Problem recognition)ของอศัน์อุไร เตชะสวสัด์ิ(2547) ได ้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้ง
จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกโดยการท่ีบุคคลรับรู้ถึงความแต่งต่างระหว่างส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการ ซ่ึงจะเร่ิมรู้สึกว่าเกิดปัญหาหรือมีความคบัข้องใจท่ีตอ้งการการตดัสินใจแก้ไข สอดคลอ้งกับแนวคิด
กระบวนการตดัสินใจซ้ือในขั้นท่ี4 การตดัสินใจซ้ือ(Purchase Decision)ของอศัน์อุไร เตชะสวสัด์ิ(2547) ไดคื้อการ
ท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้จากทางเลือกต่างๆโดยทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคเลือกนั้นเป็นการ
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ตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคคิดว่าดีท่ีสุดจากทางเลือกต่างๆท่ีมี รวมถึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
กระบวนการตดัสินใจซ้ือในขั้นตอนท่ี5 พฤติกรรมหลงัการตดัสินใจซ้ือ(Postpurchase behavior)ของอศัน์อุไร เตชะ
สวสัด์ิ(2547) ไดก้ล่าวอธิบายว่าผูบ้ริโภคจะประเมินคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑท่ี์ไดต้ดัสินใจซ้ือมา
ซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆในคร้ังต่อไปของผูบ้ริโภครวมถึงการแนะน าในลกัษณะปากต่อปากไป
ยงัผูใ้กลชิ้ดให้ซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นๆดว้ย ด้านการส่งเสริมการตลาด ท่านเลือกหอพกัท่ีมีการให้ค่านายหนา้หากท่าน
แนะน าให้คนอ่ืนมาพกัในหอพกัมีความสัมพนัธ์กบับอกต่อให้ผูอ่ื้นเขา้มาเช่า(r2=0.4277) และเช่าหอพกัจนครบ
สัญญาเช่า(r2 =0.0196) สอดคลอ้งกบัแนวคิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือในขั้นตอนท่ี5 พฤติกรรมหลงัการตดัสินใจ
ซ้ือ(Postpurchase behavior)ของอศัน์อุไร เตชะสวสัด์ิ(2547) ไดก้ล่าวอธิบายว่าผูบ้ริโภคจะประเมินคุณค่าหรือ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑท่ี์ไดต้ดัสินใจซ้ือมาซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆในคร้ังต่อไปของ
ผูบ้ริโภครวมถึงการแนะน าในลกัษณะปากต่อปากไปยงัผูใ้กลชิ้ดใหซ้ื้อผลิตภณัฑน์ั้นๆดว้ย  ด้านบุคลากร ท่านเลือก
หอพกัท่ีมีแม่บา้นท าความสะอาดภายในหอ้งพกัมีความสมัพนัธ์กบัคน้หาขอ้มลูผา่นส่ือบุคคล เช่นเพ่ือน, ผูท่ี้เคยเช่า
หอพกั(r2  =0.0279)สอดคลอ้งกบัแนวคิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ในขั้นท่ี2การคน้หาขอ้มูลของอศัน์อุไร เตชะ
สวสัด์ิ(2547)  ไดก้ล่าวอธิบายถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลประกอบดว้ยแหล่งขอ้มูลภายในและแหล่งขอ้มูลภายนอกซ่ึง
แหล่งขอ้มูลภายนอกประกอบดว้ย 4แหล่งย่อย คือ แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นตวับุคคล แหล่งขอ้มูลอิสระ แหล่งขอ้มูลทาง
การตลาดและแหล่งขอ้มลูจากประสบการณ์ตรง  ด้านการบริการ ท่านเลือกหอพกัท่ีมีการใหบ้ริการหอ้งท ากิจกรรม
กลุ่มมีความสัมพันธ์กับโดยปกติท่านมักต้องท ารายงานกลุ่มท่ีมหาวิทยาลัยในช่วงหลังเลิกเรียนเย็นถึงค ่ า
(r2  =0.1544) และค้นหาข้อมูลผ่านส่ือบุคคล เช่นเพ่ือน, ผู ้ท่ี เคยเช่าหอพัก(r2  =0.0306)สอดคล้องกับแนวคิด
กระบวนการตัดสินใจซ้ือในขั้นท่ี1การตระหนักถึงปัญหา (Problem recognition) ของอัศน์อุไร เตชะสวสัด์ิ
(2547)เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกโดยการท่ีบุคคลรับรู้ถึงความแต่งต่างระหว่างส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคมีกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ซ่ึงจะเร่ิมรู้สึกว่าเกิดปัญหาหรือมีความคบัขอ้งใจท่ีตอ้งการการตดัสินใจแกไ้ข 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ในขั้นท่ี2การคน้หาขอ้มูล ของอศัน์อุไร เตชะสวสัด์ิไดก้ล่าวอธิบาย
ถึงแหล่งท่ีมาของข้อมูลประกอบด้วยแหล่งข้อมูลภายในและแหล่งข้อมูลภายนอกซ่ึงแหล่งข้อมูลภายนอก
ประกอบด้วย 4แหล่งย่อย คือ แหล่งข้อมูลท่ีเป็นตัวบุคคล แหล่งข้อมูลอิสระ แหล่งข้อมูลทางการตลาดและ
แหล่งข้อมูลจากประสบการณ์ตรง ด้านลักษณะทางกายภาพ  ท่านเลือกหอพักท่ีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามมี
ความสัมพนัธ์กบัท่านตกลงท าสัญญาหอพกัทนัทีหลงัสอบถามขอ้มูล (r2  =0.0320) ,เช่าหอพกัจนครบสัญญาเช่า 
(r2  =0.0222)และบอกต่อให้ผูอ่ื้นเขา้มาเช่า (r2  =0.0193) สอดคลอ้งกบัแนวคิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือในขั้นท่ี4 
การตดัสินใจซ้ือ(Purchase and Relate Decision)คือการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้จาก
ทางเลือกต่างๆโดยทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคเลือกนั้นเป็นการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีผูบ้ริโภคคิดวา่ดีท่ีสุด
จากทางเลือกต่างๆท่ีมี  สอดคลอ้งกบัแนวคิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือในขั้นตอนท่ี5 พฤติกรรมหลงัการตดัสินใจ
ซ้ือ(Postpurchase behavior)ของอศัน์อุไร เตชะสวสัด์ิ(2547) ได้กล่าวอธิบายว่าผูบ้ริโภคจะประเมินคุณค่าหรือ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑท่ี์ไดต้ดัสินใจซ้ือมาซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆในคร้ังต่อไปของ
ผูบ้ริโภครวมถึงการแนะน าในลกัษณะปากต่อปากไปยงัผูใ้กลชิ้ดใหซ้ื้อผลิตภณัฑน์ั้นๆดว้ย 
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ข้อเสนอแนะ 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ การมีระบบไฟส ารองฉุกเฉินภายในห้องพกัเม่ือเกิดไฟฟ้าดบัส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าในดา้นผูมี้
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเช่าหอพกั(เช่าหอพกัตามค าแนะน าของเพ่ือน,เช่าหอพกัดว้ยตนเอง) ดงันั้น ควรใหค้วามใส่
ใจในเร่ืองการติดตั้งระบบไฟส ารองฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ มีการสั่งซ้ือโดยใชย้ี่หอ้ท่ีมีตรารับรองท่ีเป็นท่ียอมรับ
และไดรั้บรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ  

2.ด้านราคา การยืดหยุ่นในการช าระเงินค่าเช่าหอพกัส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าในดา้นพฤติกรรมภายหลงัการเช่า 
(บอกต่อใหผู้อ่ื้นเขา้มาเช่า,เช่าหอพกัจนครบสญัญาเช่า)รวมถึงในดา้นเหตุผลในการเช่าหอพกั (โดยปกติท่านมกัตอ้ง
ท ารายงานกลุ่มท่ีมหาวิทยาลยัในช่วงหลงัเลิกเรียนเยน็ถึงค ่า)และในดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ (ท่านตกลง
ท าสัญญาหอพกัทนัทีหลงัสอบถามขอ้มูล) ดงันั้น ควรมีการยืดหยุ่นในการเก็บช าระเงินค่าเช่าหอพกัโดยการยืด
ระยะเวลาการรับช าระค่าเช่าหรืออาจจะมีการรับช าระแบบแบ่งจ่ายได ้

3.ด้านท าเลที่ ตั้งหอพกัอยู่ในพ้ืนท่ีๆการคมนาคมสะดวกส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าในดา้นเหตุผลในการเช่าหอพกั 
(การลดระยะเวลาการเดินทางจากท่ีพกัเดิมเพ่ือมาเรียนท่ีมหาวิทยาลยั) รวมถึงในดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 
(ท่านตกลงท าสัญญาหอพกัหลงัสอบถามขอ้มูลมากกว่า3วนั) และในดา้นพฤติกรรมภายหลงัการเช่า (บอกต่อให้
ผูอ่ื้นเขา้มาเช่า) ดงันั้น ควรใหค้วามใส่ใจในเร่ืองการเดินทางท่ีสะดวกแก่ผูพ้กัโดยการมีบริการโทรเรียกวินมอเตอร์
ไซต ์แทก็ซ่ี  

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด  การใหค่้านายหนา้หากท่านแนะน าใหค้นอ่ืนมาพกัในหอพกัส่งผลต่อการตดัสินใจเช่า
ในดา้นพฤติกรรมภายหลงัการเช่า (บอกต่อให้ผูอ่ื้นเขา้มาเช่า,เช่าหอพกัจนครบสัญญาเช่า) ดงันั้น ควรมีการช้ีแจง
รายละเอียดบอกผูพ้กัตั้งแต่วนัแรกท่ีเขา้พกัถึงการใหเ้งินรางวลัตอบแทนกรณีแนะน าบุคคลอ่ืนใหม้าเขา้พกั 

5.ด้านบุคลากร การมีแม่บ้านท าความสะอาดภายในห้องพักส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าในดา้นการคน้หาข้อมูล 
(คน้หาขอ้มูลผา่นส่ือบุคคลเช่น เพ่ือน,ผูท่ี้เคยเช่าหอพกั) ดงันั้น ควรใส่ใจในการจดัหาแม่บา้นท่ีมาจากบริษทัท่ีไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานและมีความน่าเช่ือถือและมีการแสดงประวติัขอ้มูลแม่บา้นไวภ้ายในหอพกัในท่ีท่ีผูพ้กัสามารถ
มองเห็นไดง่้ายเพ่ือสร้างใหผู้เ้ช่าเกิดความเช่ือถือในเร่ืองความปลอดภยัของทรัพยสิ์นภายในหอ้งพกั 

6.ด้านการบริการ การใหบ้ริการหอ้งท ากิจกรรมกลุ่มส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าในดา้นเหตุผลในการเช่าหอพกั (โดย
ปกติท่านมกัตอ้งท ากิจกรรมกลุ่มท่ีมหาวิทยาลยัในช่วงเยน็ถึงค ่าหลงัเลิกเรียน)และในดา้นการคน้หาขอ้มูล (คน้หา
ขอ้มูลผ่านส่ือบุคคลเช่นเพ่ือน,ผูท่ี้เคยเช่าหอพกั) ดงันั้น ควรจดัใหมี้หอ้งท ากิจกรรมกลุ่มไวบ้ริการส าหรับผูพ้กัโดย
ภายในอาจมีกระดานไวทบ์อร์ดส าหรับเขียน รวมถึงโต๊ะและเกา้อ้ีไวบ้ริการเพ่ิมเติม 

7.ด้านลักษณะทางกายภาพ หอพกัมีสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงามส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าในดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจ (ท่านตกลงท าสญัญาหอพกัทนัทีหลงัสอบถามขอ้มลู)และในดา้นพฤติกรรมภายหลงัการเช่า(เช่าหอพกัจน
ครบสัญญาเช่า,บอกต่อใหผู้อ่ื้นเขา้มาเช่า) ดงันั้น  ควรใส่ใจในเร่ืองการจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในหอพกัและโดย
ดา้นนอกอาคารใหมี้ความสวยงาม เช่นการจดัตน้ไมม้าประดบัตกแต่ง 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซ้ืออาหารเช้าปรุงส าเร็จและปัจจยัด้าน
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด กรณศึีกษา พนักงานบริษทัเอกชน ณ อาคาร

ว่องวานิช 
The study of the relationship between the instant breakfast purchasing 

behaviors and the important factor of marketing mix : a case study of private 
company employee at Vongvanij building 

ธนพรรณ เงนิวลิยั1 และ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
Thanaphan Ngoenwilai and Phusit Wonglorsaichon 

บทคดัย่อ 
 การคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมและความส าคญัของ

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกซ้ืออาหารเชา้ปรุงส าเร็จของพนกังานบริษทัเอกชน โดยใช้

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเกือบทุก
ดา้นมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกซ้ืออาหารเชา้ปรุงส าเร็จ  

ค าส าคัญ: อาหารเช้าปรุงส าเร็จ, ส่วนประสมทางการตลาด  

 Abstract 
This Independent study aimed to state the important factors and the relationship between the marketing 

mix that affect the purchasing behavior of instant breakfast for private company The results showed that The 

relationship between the important factors of the marketing mix and purchasing behavior of instant breakfast was 
compatible. 

Keywords: Instant Breakfast, Marketing Mix 
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1. บทน า 
     อาหารเชา้เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการด ารงชีวิต ซ่ึงในปัจจุบันผูท่ี้ท างานในเมืองใหญ่ใหค้วามส าคญันอ้ยลงจนอาจ
ท าใหส่้งผลเสียต่างๆต่อร่างกายไดใ้นอนาคต เพราะในปัจจุบนัส่ิงท่ีท าใหค้นวยัท างานไม่ไดรั้บประทานอาหารเชา้
เน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ปัญหาท่ีเกิดจากขนส่งมวลชน ปัญหารถติด ท าใหต้อ้งเร่งรีบในการไปท างาน และใช้
เวลาในการเดินทางมากข้ึนๆ วิถีชีวิตของคนท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้น มีพฤติกรรมท่ีเร่งรีบ มีความเครียด
สูง เน่ืองจากความไม่ไดรั้บความสะดวกสบายในการก าหนดเวลาท่ีชดัเจนในการเดินทางได ้เช่น การกลบับา้นจาก
ท่ีท างานดึก และตอ้งต่ืนเชา้มากๆ เพ่ือออกไปท างานในวนัรุ่งข้ึน พฤติกรรมเหล่าน้ีส่งผลใหผู้ท่ี้อาศยั และใชชี้วิตอยู่
ในกรุงเทพมหานครไม่มีเวลาท่ีเอาใจใส่ตนเอง  
     ดงันั้นผูวิ้จยัจึงอยากท าการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ืออาหารเชา้ปรุงส าเร็จและปัจจยัดา้นส่วนผสมทาง
การตลาด เพ่ือเป็นแนวทางในการท าธุรกิจ และให้ความส าคญักบัผูท่ี้ไม่เคยให้ความส าคญักบัเร่ืองเหล่าน้ีมาก
เท่าท่ีควร จึงไดน้ าหลกัการแนวคิดทฤษฏีต่างๆมาศึกษา และน ามาประยุกต์ใชก้บัการวิจยัในคร้ังน้ี เพ่ือน ามาเป็น
เคร่ืองมือ ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูท้  าวิจยัอยากจะศึกษา จึงไดเ้ลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นกรณีศึกษา คือ พนกังานท่ีปฏิบติังาน ณ อาคารว่องวานิช ในระหวา่งเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน 
มกราคม พ.ศ. 2558 จ านวนประมาณ 1,500 คน ซ่ึงมีบริษทัทั้งหมด 58 บริษทั 
     วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ืออาหารเช้าปรุงส าเร็จว่ากลุ่มตวัอย่างนั้นมี

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือเลือกทานอย่างไร และคน้หาว่ามีปัจจยัใดๆบา้งจากทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดท่ี

กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ รวมทั้งการน าทั้งสองทฤษฎีมาหาความสัมพนัธ์กนัเพ่ือผูวิ้จยัจะได้

น ามาใชใ้นการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจได ้

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) จดัเป็นเคร่ืองมืออันประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ 

ดงัต่อไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน;์ และคณะ. 2546: 53-55) 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 

 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความ

ตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์

สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย ตวัผลิตภณัฑอ์าจเป็นสินคา้ บริการสถานท่ี บุคคลหรือ

ความคิด (เอต็เซล วอลค์เกอร์; และ สแตนตนั. 2001: 9) ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจเป็นสินคา้นามธรรมหรือบริการท่ี

เป็นรูปธรรม ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคลากร ผลิตภณัฑ์ตอ้ง มี
อรรถประโยชน ์(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลกูคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้
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2. ราคา (Price)  

 ราคา หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ ์(เอต็เซล วอลค์เกอร์; 

และ สแตนตนั. 2001: 7) หรือหมายถึง คุณค่า ผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเอง ราคา เป็น P ตวัท่ีสอง ท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product 

ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) 

ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคกจ็ะตดัสินใจซ้ือ 

3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) 

 การจดัจ าหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ย

ผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองค์การไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบนัการตลาด 
ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ยการขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

การส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้ หรือบริการ หรือ

ความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพ่ือจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความต้องการเพ่ือเตือน ความทรงจ า (Remind) ใน

ผลิตภณัฑโ์ดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ (เอต็เซล วอลค์เกอร์; และสแตนตนั. 

2001 : 10) หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้าย กบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ 

การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ท าการขาย และการคิดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน 

(Nonpersonal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลาย ประการ องค์การอาจใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึง

ต้องใช้หลักการเลือกใช้เค ร่ืองมือการส่ือสารการตลาด แบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing 

Communication หรือ IMC) โดยพิจารณาถึงความ เหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนัได ้ 

พฤตกิรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer behavior)  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538:10) ไดก้ล่าวถึงการน าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมาวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือและการใช ้โดยการใชค้ าถาม 7ประการในการวิเคราะห์ นัน่คือ 6W1H ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ย Who, What, Why, Whom, When, Where และ How ซ่ึงการใชค้ าถาม 7 ค าถาม เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการ
เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภครวมทั้งกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดด้งัน้ี 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพ่ือหาค าตอบเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants) ดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือหาค าตอบเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งการซ้ือ (Objects) คือ คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั 
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3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือหาค าตอบเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการซ้ือ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการดานร่างการและจิตวิทยา 

4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็นค าถามเพ่ือหาค าตอบเก่ียวกบับทบาท

ของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ (Organizations) ประกอบด้วยผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผู ้

ตดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือหาค าตอบเก่ียวกบัโอกาสในการซ้ือ

สินคา้และบริการอ่ืนๆ (Occasions) 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือหาค าตอบเก่ียวกบัแหล่งหรือช่องทาง
ท่ีผูบ้ริโภคจะไปซ้ือ (Outlets) บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป เช่น ซุปเปอร์มาร์เกต็ ร้านสะดวกซ้ือ 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the market buy?) เป็นค าถามท่ีต้องหาค าตอบเก่ียวกับขั้นตอนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ (Operations) ประกอบดว้ยการรับรู้ 

3. วธิีการศึกษา 

       ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1. ประชากร (population) ท่ีไดใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัเอกชนท่ีปฏิบติังานภายในอาคารว่องวา

นิช พระราม9 กรุงเทพมหานคร มีประชากรประมาณ 1,500 คน 

2. กลุ่มตวัอย่าง (Sample) ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัเอกชนท่ีปฏิบติังานภายในอาคารว่องวา

นิชพระราม9 กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน เม่ือน ามาเปรียบเทียบตารางการแสดงกลุ่มตวัอยา่งของ 

Krejcie และ Morgan  ท่ีขนาดประชากร 1,500 คน ตอ้งมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 306 ตวัอย่าง แต่ดว้ยเวลา
จ ากดั ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการตดักลุ่มตวัอยา่งเหลือ 200 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

1. ผูวิ้จยัขออนุญาตจากฝ่ายอาคาร เพ่ือรวบรวมขอ้มลูของพนกังานบริษทัยในอาคารวอ่งวานิช พระราม9 

2. แจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังานทั้งหญิงและชาย ตามบริษทัต่างๆ ใหไ้ดจ้ านวน 200 ฉบบั 

3. น าแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัมาดูความเรียบร้อย ตรวจสอบใหถ้กูตอ้ง ในการตอบแบบตอบถาม 

4. น าไปด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลู 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาไดท้ าการตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นจ านวน 200 ฉบบั 

2. ตรวจสอบและด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ ตามลกัษณะของค าถามดงัน้ี 

ตอนท่ี1 การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ 

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ืออาหารเชา้ปรุงส าเร็จของพนกังาน น าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก
ซ้ืออาหารเช้าปรุงส าเร็จของพนักงานเอกชน น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้น ามาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ซ่ึง
ประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ืออาหารเชา้ปรุงส าเร็จและปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด ดว้ยวิธี t-test , one way anova และ Shaffe   

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไปและอภิปราย 

สรุปผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุในช่วง 20-30 ปี มีรายไดร้ะหว่าง 10,001-20,000 มีสถานภาพ
และ ศึกษาระดบัปริญญาตรี 

2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ืออาหารเชา้ของกลุ่มตวัอยา่ง 

2.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการซ้ืออาหารเช้าด้วยตนเองมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 89.5 
ตามล าดบั 

2.3 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ชอบซ้ืออาหารประเภทขา้วสวยและขา้วมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 51.5 

2.4 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะซ้ืออาหารเชา้ในเวลา 08.01-09.00 น.คิดเป็นร้อยละ 36.5  

2.4 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะซ้ืออาหารเชา้ท่ีร้านสะดวกซ้ือคิดเป็นร้อยละ 46.5 

2.5 กลุ่มตวัอยา่งมีเหตุผลและใหค้วามสนใจในการซ้ืออาหารเชา้จากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- รสชาติของอาหารเชา้ คิดเป็นร้อยละ 53 

- รูปลกัษณ์ของอาหารเชา้จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 82 

- ความสะดวกในการซ้ืออาหารเชา้ คิดเป็นร้อยละ 73 
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2.6 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ตดัสินใจซ้ืออาหารเชา้ดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 94 

2.7 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารในท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 83 

3. ผลวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของประสมทางการตลาด 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในเร่ืองสามารถหาซ้ืออาหารเชา้ไดง่้ายและ รองลงมาคือ ความอร่อย

ของอาหาร และมีปริมาณของสินคา้ท่ีพอเพียงไม่ขาดตลาด ยงัให้ค าส าคญักบัความหลากหลายของอาหารเพ่ือไม่

เกิดความเบ่ือในเมนูอาหารเดิมๆ และจะต้องราคาเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ด้วย รวมไปถึงความมีคุณค่าทาง

โภชนาการของ และตัวพนักงานขายสามารถให้ค าแนะน า  ความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ท่ีดูแลว้มีความ

น่าสนใจ มีรูปแบบของบรรจุภณัฑ ์มีความสวยงาม พกพาไดส้ะดวกเพราะส่วนใหญ่แลว้จะน าไปกินท่ีท างานของ 

และอาจจะมีการบริการส่งถึงท่ี 

4. ผลวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ืออาหารเชา้และระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดในการซ้ืออาหารเชา้ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 จากผลการวิจยัพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ืออาหารเชา้ปรุงส าเร็จและระดบัความส าคญั
ของส่วนประสมการตลาดของกลุ่มตวัอยา่งมีบางดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 

 ส่วนของพฤติกรรมดา้นใคร (Who) นั้น การท่ีมีคนท่ีซ้ืออาหารเชา้ใหแ้ตกต่างกนั (ซ้ือดว้ยตนเอง,ฝากผูอ่ื้น

ซ้ือ)นั้น ส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(พนกังานขายมีรูปลกัษณ์ท่ีดี สะอาด)  

 ส่วนของพฤติกรรมดา้นประเภทของอาหารเช้า (What) นั้น ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ืออาหารเช้าใน

ประเภทท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์(รูปแบบของ

ผลิตภณัฑ)์ และดา้นการส่งเสริมการตลาด (มีรูปแบบการส าเสนอสินคา้ใหม่ๆ เสมอ) 

 ส่วนของพฤติกรรมดา้นเวลาในการเลือกซ้ืออาหารเชา้ (When) นั้น การท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการเลือกซ้ืออาหาร

เชา้ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลท าใหเ้กิดความแตกต่างทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นการจดัจ าหน่าย 
(การหาซ้ือไดส้ะดวก)  

 ส่วนของพฤติกรรมดา้นสถานท่ีในการเลือกซ้ืออาหารเขา้ (Where) การท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการเลือกซ้ืออาหาร
เชา้ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างในดา้นส่วนประสมทางการตลาดเลย  

 ส่วนของพฤติกรรมดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารเช้า (Whom) นั้น การท่ีกลุ่มตัวอย่างมี
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือแตกต่างกนั ไม่ส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างดา้นส่วนประสมทางการตลาดเลย 
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5. สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา 

1. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูดา้นพฤติกรรมการซ้ืออาหารเชา้ปรุงส าเร็จของพนกังานบริษทัเอกชน 

จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี มีรายไดร้ะหว่าง 10,000-20,000 

บาท และกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการซ้ืออาหารเชา้ดว้ยตนเอง โดยส่วนใหญ่เลือกทานอาหารประเภทขา้วสวยและ

กบัขา้ว ซ่ึงส่วนใหญ่จะซ้ือในเวลา 08.01-09.00 น. โดยเลือกร้านสะดวกซ้ือเป็นส่วนใหญ่ และเหตุผลในการเลือก

ซ้ือแต่ละคร้ัง คือ รสชาติ รูปลกัษณ์ของอาหาร สะดวกซ้ือ และการบริการของร้านคา้ ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างให้ตนเอง
เป็นผูต้ดัสินใจซ้ือเป็นหลกั โดยกลุ่มตวัอยา่งมกัจะรับประทานอาหารในท่ีท างาน 

2. ขอ้มลูความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของอาหารเชา้ปรุงส าเร็จ 

จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในดา้นช่องทางในการจดัจ าหน่าย (Place) โดย

ในหัวขอ้ย่อย “สามารถหาซ้ืออาหารเชา้ไดง่้ายและสะดวก” มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 4.00 รองลงมาคือ 

ดา้น (Product) ซ่ึงหัวขอ้ย่อย “ความอร่อยของอาหาร” มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ 3.93 และล าดบัท่ี 3 คือ ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ในหวัขอ้ย่อย “มีปริมาณของสินคา้ท่ีพอเพียงไม่ขาดตลาด” มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก คือ 3.86 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ืออาหารเชา้ปรุงส าเร็จและระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด 

 จากผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมดา้นใคร (Who) นั้น คนท่ีซ้ืออาหารเชา้ใหแ้ตกต่างกนั (ซ้ือดว้ยตนเอง, ฝาก

ผูอ่ื้นซ้ือ) ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางด้านส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา ส่วนของพฤติกรรมด้าน

ประเภทของอาหารเชา้ (What) ผูต้อบแบบสอบถามมีการเลือกซ้ืออาหารเชา้ในประเภทท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลท าให้

เกิดความแตกต่างทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑ ์และมีรูปแบบการส าเสนอสินคา้

ใหม่ๆ เสมอ ในส่วนของพฤติกรรมดา้นเวลาในการเลือกซ้ืออาหารเชา้ (When) กลุ่มตวัอย่างเลือกซ้ืออาหารเชา้ใน

ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้น การหาซ้ือไดส้ะดวก ใน

ส่วนของพฤติกรรมดา้นสถานท่ีในการเลือกซ้ืออาหารเช้า (Where) กลุ่มตวัอย่างเลือกซ้ืออาหารเช้าในสถานท่ีท่ี

แตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในด้านส่วนประสมทางการตลาดเลย และพฤติกรรมด้านบุคคลท่ีมี

อิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารเชา้ (Whom) นั้น กลุ่มตวัอย่างมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือแตกต่างกนัไม่ส่งผล

ใหเ้กิดความแตกต่างในดา้นส่วยประสมทางการตลาดเลยเช่นกนั 

ข้อเสนอแนะ 

1. สถานท่ีในการซ้ืออาหารเช้าของพนักงานยงัคงใช้บริการของร้านสะดวกซ้ือมากกว่า เพราะมีสินคา้ท่ี

หลากหลาย เน้นความสะดวกรวดเร็ว แต่ไม่ได้คิดค านึงถึงหลกัโภชนาการเท่าท่ีควร ดังนั้นเราจะน า
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ประเดน็ความสะดวกต่อการซ้ือ และเนน้คุณภาพในเชิงมีโภชนาการทางอาหารใหดี้ เพ่ือท าใหพ้นกังาน มี

ทางเลือกท่ีดีใหก้บัสุขภาพของตนเอง 

2. รายไดส่้วนใหญ่ของพนกังานเอกชนจะอยู่ท่ี 10,000-20,000บาท ดงันั้น ค่าครองชีพแต่ละวนัในการแบ่ง

เพ่ือน ามาบริโภคอาหารแต่ละม้ือไม่ควรเกิน 60 บาท/ม้ือ ท าให้เมนูอาหารของธุรกิจตอ้งค านวณปริมาณ 

และวตัถุดิบใหพ้อเหมาะ เพ่ือสามารถควบคุมตน้ทุนในการผลิตได ้

3. ประเภทของอาหารท่ีพนกังานมกัจะทานส่วนใหญ่คือขา้วกบักบัขา้ว แสดงว่าเราตอ้งท าการปรับเปล่ียน

เมนูอาหารใหมี้สินคา้หรือเมนูแปลกใหม่เพ่ือเป็นตวัเลือก 

4. สถานท่ีในการจดัจ าหน่ายคือตอ้งสามารถซ้ือหาไดส้ะดวก แต่ไม่ค่อยใหค้วามสนใจในเร่ืองการบริการส่ง

มากนกั เพราะคิดวา่หาซ้ือตามทางได ้ดงันั้น เราจะท าการใหค้วามส าคญัในการบริการส่งถึงท่ี 

5. ดว้ยการวิเคราะห์ผลส ารวจออกมาว่าพนกังานส่วนใหญ่มกัจะเลือกซ้ืออาหารเขา้มารับประทานท่ีสถานท่ี

ท างาน มากกว่าการนัง่รับประทานอาหารท่ีร้าน จึงท าให้ผูวิ้จยัมุง้เนน้การท าอาหารส าเร็จรูปท่ีมีรูปแบบ

บรรจุภณัฑท่ี์สะดวกในการรับประทาน และมีการปรับเปล่ียนเมนูเพ่ือตอบโจทย ์ว่าคนส่วนใหญ่อยากให้

มีเมนูอาหารท่ีหลากหลาย รวมไปถึงการขยาย หรือเพ่ิมม้ืออาหารม้ืออ่ืนๆต่อไป 

ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรจะศึกษารายละเอียดในเร่ืองของเมนูอาหารท่ีรับประทานในแต่ละม้ือ 

2. ควรวิเคราะห์ด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละวนัของพนักงานบริษัทเอกชน ว่ามีการวางแผนทางการเงินใน
ชีวิตประจ าวนัอยา่งไรบา้ง และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองอยา่งไร 

3. ศึกษาขอ้มูลดา้นโภชนาการทางอาหารท่ีคนเราควรทานในแต่ละม้ือ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเชา้ กลางวนั หรือ

เยน็ ควรรับประทานอาหารประเภทใดบา้ง เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละพลงังานท่ีดีแก่ร่างกาย 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการร้านทองรูปพรรณ  
กรณศึีกษา ร้านทอง ตั้งกมิมุ้ย อ าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
Cluster Analysis of Customer who had the ready-made clothes.  

Case Study :Tung Kim Mui Gold smith, Hua sai, Nakhon Sri Thammarat. 
พรเทพ ด่านตันติศุภกุล1และ ดร.ธีรนุช  พูศักดิ์ศรีกจิ2 

Pornthap Dantantisupakul and Dr.Theeranuch Pusaksrikit 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ี
ใชบ้ริการร้านทองตั้งกิมมุย้ และเพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านทองตั้งกิมมุย้ โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรม
การซ้ือและดา้นความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด โดย
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งส้ิน 200 คน จากผลวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส อาย ุ40-49 ปี มีรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท และมีพกัอาศยัอยูใ่นอ าเภอหวัไทร จาก
ผลการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 Gold  กลุ่มท่ี 2 Silver กลุ่มท่ี 3 Platinum ซ่ึงแต่ละ
กลุ่มแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซ้ือ 
ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม,ความพึงพอใจ, ส่วนประสมการตลาด, พฤติกรรมการใช้ซ้ือ 

Abstract 

                This study aims to examine purchasing behavior and satisfaction of Tung Kim Mui Gold Smith’s 
customers with marketing mix and to segment Tung Kim Mui Gold Smith’s customers by using factors of 
purchasing behavior and satisfaction with marketing mix and behavior as segmenting criteria. The data 
collected from 200 samples.  The results reveal that most respondents are female, married, age range 40-
49 years old, income more than 30,000 baht per month, and dwell in Hua Sai district. The results also 
show that the customers can be divided into 3 segments; segment 1- Gold, segment 2 – Silver, and 
segment 3 – Platinum. Each segment has different demography and purchasing behavior. 
 
Keywords: Segmentation, Satisfaction, Marketing Mix, Purchasing Behavior      
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1. บทน า 
 
     ในอดีตธุรกิจคา้ทองค าในประเทศไทยจะมีลกัษณะต่างคนต่างท า ท าให้เกิดความเหล่ือมล ้าในการประกอบ
การคา้และความไม่ไดม้าตรฐานของเปอร์เซ็นตท์องค า จึงท าเกิดการรวมตวัของผูป้ระกอบการ และไดมี้การจดัตั้ง
สมาคมคา้ทองค าข้ึน โดยมีกฎระเบียบขอ้ตกลงต่างๆเพ่ือป้องกนัความเหล่ือมล ้า โดยการควบคุมเปอร์เซ็นตท์องค า
ให้ได้มาตรฐาน และเพ่ือเจรจาต่อรองกบัทางรัฐบาลเก่ียวกบัมาตรการต่างๆเพ่ือควบคุมตลาดทองค า โดยทาง
สมาคมคา้ทองค าจะเป็นผูก้  าหนดการข้ึนลงของราคาทองค า โดยอา้งอิงราคาทองค าต่างประเทศ 
     ปัจจุบนัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จากสร้อยคอทองค าเส้นใหญ่ๆเคยเป็นเคร่ืองประดบัอนัแสดงใหเ้ห็นถึง
ความมีอ านาจความร ่ ารวย แต่ในปัจจุบนัสร้อยคอทองเส้นใหญ่ๆอาจจะท าใหผู้ส้วมใส่นั้นตกอยู่ในสภาวะอนัตราย
ได ้เน่ืองจากดว้ยมลูค่าของทองค าท่ีสูงและสภาพเศรษฐกิจท่ีตกต ่าอาจท าใหผู้ส้วมใส่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพ
ได ้จึงท าให้ผูบ้ริโภคหนัไปใส่เคร่ืองประดบัประเภทอ่ืนแทน อาทิเช่น ไข่มุก เงิน งานเลียนแบบทองค าต่างๆ เป็น
ตน้ ส่วนทองค าแท่งนั้นผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือทองค าเพ่ือจุดประสงค์ท่ีจะเก็งก าไรก็เร่ิมหันไปลงทุนกบัโกลด์ฟิวเจอร์
(Gold futures) มากข้ึนและดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปท าใหกิ้จการร้านทองจ าหน่ายทองค าไดล้ดลง        
     เน่ืองจากกิจการของครอบครัวผูวิ้จยัเป็นกิจการร้านทองค า จึงไดท้ าการศึกษาสภาพทัว่ไปของธุรกิจร้านทองค า
ในอ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นภูมิล าเนาของผูว้ิจยั ในอ าเภอมีผูป้ระกอบการ6 ราย มีร้านทองค า
ทั้งหมด 8 ร้าน อยูใ่นรัศมีประมาณ 400เมตร ดงันั้นธุรกิจร้านทองค าในอ าเภอหวัไทรจึงค่อนขา้งมีการแข่งขนัท่ีสูง 
ร้านทองค าแต่ละร้านจะจ าหน่ายทองรูปพรรณในลวดลายท่ีคลา้ยๆกนัเน่ืองจากรับทองรูปพรรณมาจากแหล่ง
เดียวกนั ในส่วนของดา้นราคากจ็ะใกลเ้คียงกนัไม่แตกต่างกนัมากนกั เน่ืองจากทองค านั้นจะมีราคากลางท่ีออกโดย
สมาคมคา้ทองค า แตกต่างกนัท่ีค่าบ าเหน็จท่ีแต่ละร้านอาจจะคิดไม่เท่ากนั ดงันั้นร้านแต่ละร้านจะแตกต่างกนัใน
ดา้นการบริการ รูปแบบการจ าหน่าย โปรโมชัน่ และความน่าเช่ือถือของทางร้านลูกคา้ส่วนใหญ่ค่อนขา้งมีความ
ภกัดีต่อร้าน ถา้เคยใชบ้ริการหรือคนในครอบครัวเคยใชบ้ริการร้านไหนกจ็ะใชบ้ริการนั้นๆ 
 

 
 

รูปที่  1    แสดงก าไรขั้นตน้ จากการซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนทองรูปพรรณในแต่ละปี ของร้านทองตั้งกิมมุย้ 
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     จากกราฟจะเห็นไดว้่ากิจการมีก าไรลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 ดว้ยสาเหตุดงักล่าวผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือน าผลท่ีไดม้าแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคและแต่ละ

กลุ่มมีพฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจกบัส่วนประสมทางการตลาดอย่างไร เพ่ือน าไปปรับเปล่ียน พฒันาส่วน

ประสมทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านทอง

ตั้งกิมมุย้ 

2.เพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการร้านทองตั้งกิมมุย้ โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ,ดา้นความพึง

พอใจส่วนประสมทางการตลาด 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

     1.สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านทองตั้งกิมมุย้ออกเป็นกลุ่มๆโดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจส่วน
ประสมทางการตลาด และปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมการซ้ือ เพ่ือใหท้ราบถึงพฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีต่อส่วนประสมทางการตลาด และน าผลจากงานวิจยัสามารถน าไปเป็นแนวทางแกไ้ข ปรับเปล่ียน ส่วน
ประสมทางการตลาดใหต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1ทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค ( Consumer Behavior) 

      พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ ใช ้และบริการทาง

เศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2546) โดยจะใช ้

6W1S ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย Who? ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย What? ส่ิงท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งการ Why? วตัถุประสงคใ์นการซ้ือของผูบ้ริโภค Who? ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ When? ผูบ้ริโภคจะ

ซ้ือเม่ือใด โอกาสใด Where ? ผูบ้ริโภคซ้ือได้ท่ีไหน ช่องทางใด How? ผูบ้ริโภคจะซ้ืออย่างไร ขั้นตอนในการ

ตดัสินใจซ้ือ 

2.2ทฤษฏีการแบ่งส่วนการตลาด 

     การก าหนดโปรแกรมการตลาดเพ่ือการตอบสนองความตอ้งการของตลาดนั้นไม่มีหลกัเกณฑท่ี์แน่นอนวา่

จะตอ้งเป็นรูปแบบใดโดยเฉพาะทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัแนวคิดในการมองตลาดและการปรับใหส้อดคลอ้งกบัทรัพยากรและ

ความสามารถของธุรกิจ (Kotler 1997: 250)  เกณฑท่ี์สามารถใชใ้นการแบ่งส่วนตลาดได ้                                        
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1.การแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑภ์ูมิศาสตร์ เช่น แบ่งตาม ทวีป ประเทศ รัฐ จงัหวดั อ าเภอ ต าบล เป็นตน้               

2.การแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑป์ระชากรศาสตร์ เช่น เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ การศึกษา ศาสนา เป็นตน้               

3.การแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑล์กัษณะจิตนิสยั เช่น รูปแบบการด าเนินชีวิต ค่านิยม ชนชั้นทางสงัคม เป็นตน้                                

4.การแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑพ์ฤติกรรม  เช่น แบ่งตามฐานความรู้ เจตคติ  โอกาสในการซ้ือ จุดประสงคใ์นการ

ซ้ือ อตัราการใชผ้ลิตภณัฑ ์สถานะของผูใ้ช ้ขั้นตอนความพร้อม เป็นตน้ 

 2.3 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

     ส่วนประสมทางการตลาดของสินคนั้น โดยพ้ืนฐานจะมีอยู ่4 ตวัหรือ 4Ps ซ่ึงไดแ้ก่ สินคา้ ราคา ช่องทางการจดั

จ าหน่าย และ ตวัสุดทา้ยก็คือการส่งเสริมการขาย (Kotler, 1997) ให้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาดของ

ตลาดบริการหรือการค้าปลีกนั้นจะมีความแตกต่างกนัออกไปกล่าวคือจะตอ้งมีการใส่ใจในด้านของพนักงาน 

กระบวนการในการให้บริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงทั้ง 3 ส่วนน้ีเป็นปัจจยัในการส่งมอบการบริการ 

ดงันั้นส่วนประสมทางการตลาดของตลาดของการบริการจึงประกอบไปดว้ย 7Ps ซ่ึงไดแ้ก่ ผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ กระบวนการใหบ้ริการและ พนกังาน (ชยั

สมพล ชาวประเสริญ, 2547: 63-81) 

3.วธิีการศึกษา 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านทอง ตั้งกิมมุย้ มีผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการ

ประมาณจ านวนประมาณ 3,359 คน (คิดจากจ านวนรายการท่ีผูบ้ริโภคใชบ้ริการกบัทางร้านในเวลา 1 ปี )ผูว้ิจยัจึง

ไดก้ าหนดขนาดของตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีการของ Krejcie&Morgen ผูวิ้จยัควรเก็บแบบสอบถามจ านวน 345 ชุด ส่งผล

ใหเ้กิดระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี ±0.05 แต่ดว้ยระยะเวลาท่ีสั้นการวิจยัคร้ังจะเก็บแบบสอบถามเพียง 200 ชุด จึงท า
ใหง้านวิจยัชุดน้ีมีส่วนเบ่ียงเบนสูงข้ึน เป็น ±6.72  

4. การเกบ็รวมรวมข้อมูล           

      วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการร้านทอง“ตั้งกิมมุย้”โดยท่ีผูวิ้จยัด าเนินการเก็บ

แบบสอบถามจ านวน 200 ชุด โดยจะเกบ็แบบสอบถามวนัละ 15 ชุด ยกเวน้วนัจนัทร์และวนัเสาร์ท่ีจะเกบ็ 20 ชุด จะ

ใชร้ะยะเวลา 2 สัปดาห์ เร่ิมเกบ็แบบสอบถามตั้งวนัจนัทร์ท่ี 5 มกราคม – วนัเสาร์ท่ี 17 มกราคม โดยจะขอใหลู้กคา้

ช่วยกรอกแบบสอบถามหลงัใชบ้ริการกบัทางร้านและจะเก็บแบบสอบถามคืนทนัที จากนั้นน าแบบสอบถามมา

ตรวจความครบถว้นสมบูรณ์อีกคร้ังหน่ึงและจะมีของก านลัมอบใหเ้พ่ือเป็นการตอบแทน 

5.การวเิคราะห์ข้อมูล 

        การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท าการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม โดยจะใชเ้คร่ืองทางสถิติแบ่งการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี  
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     1.ขอ้มูลในส่วนท่ี 1 และ  2 จะเป็นขอ้มูลโดยทัว่ไปของลูกคา้และพฤติกรรมการซ้ือ  โดยจะวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) น าเสนอขอ้มลูดว้ยตารางแบบร้อยละ (Percentage) 

      2.ขอ้มูลในส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินในการเลือกใชบ้ริการ โดยใชส้ถิติหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     3.การวิเคราะห์ความขอ้มูลการแบ่งส่วนผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านทอง “ตั้งกิมมุย้” โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรม

การซ้ือและใช้บริการและความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนการตลาดด้วย

เคร่ืองมือ Cluster Analysis โดยใชว้ิธี Hierarchical cluster Analysis และ K-Means cluster Analysis เพ่ือหาจ านวน
กลุ่มยอ่ยท่ีเหมาะสมจากการแบ่งกลุ่ม 

     4.การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาด โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจ
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเกณฑใ์นการวิเคราะห์ ดว้ยวิธี One Way ANOVA 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูประชากรศาสตร์ส่วนของตวัอยา่ง 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกขอ้มลูประชากรศาสตร์ของแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจยัส่วนบุคคล รวม กลุ่มที่ 1 (n=104) กลุ่มที่ 2 (n=38) กลุ่มที่ 3 (n=58) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

  ชาย 82 41 33 31.7 12 31.5 37 63.8 

  หญิง 118 59 71 68.3 26 68.5 21 36.2 

สถานภาพ 

  โสด 52 26 17 16.35 32 84.2 3 5.17 

  สมรส 140 70 81 77.88 5 13.15 54 93.1 

  ม่าย 8 4 6 5.77 1 2.65 1 1.73 

อายุ 

ต ่ากวา่ 30 ปี 51 25.5 16 15.39 33 86.84 2 3.48 

30-39 ปี 32 16 23 22.11 1 2.63 8 13.8 

41-50ปี 68 34 41 39.42 3 7.9 24 41.36 

50 ปีข้ึนไป 49 24.5 24 23.08 1 2.63 24 41.36 
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ปัจจยัส่วนบุคคล รวม กลุ่มที่ 1 (n=104) กลุ่มที่ 2 (n=38) กลุ่มที่ 3 (n=58) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ 

นกัศึกษา/รับราชการ 60 30 28 27 28 73.68 4 6.9 

พนกังานบริษทัเอกชน 61 30.5 37 35.5 5 13.16 19 32.8 

  เกษตรกร 79 39.5 39 37.5 5 13.16 35 60.3 

รายได้ 

 รายไดต้ ่ากวา่ 20,000บาท 53 26.5 18 17.3 34 89.48 1 1.72 

 20,000 – 30,000 บาท 68 34 52 50 3 7.9 13 22.41 

 30,001 บาทข้ึนไป 79 39.5 34 32.7 1 2.62 44 75.87 

ที่พกัอาศัย 

 อ  าเภอหวัไทร 180 90 92 88.46 37 97.36 51 87.93 

 อ  าเภออ่ืนๆ 20 10 12 11.54 1 2.64 7 12.07 
   
   ในดา้นขอ้มลูปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหข้อ้มลูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อย
ละ 59  อาย ุ40-49 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00   สถานภาพสมรส จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มี
อาชีพเกษตรกรจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50  รายไดส่้วนตวัต่อเดือนอยูท่ี่  30,000บาทข้ึนไป จ านวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.50 และพกัอาศยัอยูใ่นอ าเภอหวัไทร จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 90 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของกลุ่มตวัอยา่ง 

พฤตกิรรมการใช้บริการ รวม กลุ่มที่ 1 (n=70) กลุ่มที่ 2 (n=26) กลุ่มที่ 3 (n=104) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความถี่ในการใช้บริการกบัทางร้าน 

 3 เดือนคร้ัง 80 40 39 37.5 11 28.95 30 51.72 

 6 เดือนคร้ัง 81 40.5 55 52.88 4 10.52 22 37.93 

 1 ปีต่อคร้ัง 39 19.5 10 9.62 23 60.53 6 10.35 
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    พฤตกิรรมการใช้
บริการ 

รวม กลุ่มที่ 1 (n=70) กลุ่มที่ 2 (n=26) กลุ่มที่ 3 (n=104) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การใช้บริการคร้ังล่าสุดของท่าน 

 2 เดือนท่ีแลว้ 56 28 28 26.92 10 26.31 18 31.03 

 3 เดือนท่ีแลว้ 70 35 47 45.2 1 2.63 22 37.94 

 1 ปีท่ีแลว้  74 37 29 27.88 27 71.06 18 31.03 

ค่าใช่จ่ายในการใช้บริการต่อคร้ัง 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 70 35 36 34.61 33 86.84 1 1.8 

5,001 – 11,000 บาท 34 17 26 25 4 10.52 4 6.8 

มากกวา่ 11,001 บาท 96 48 42 40.04 1 2.64 53 91.4 

ผู้ที่แนะให้ใช้บริการกบัทางร้าน 

ตดัสินใจดว้ยตวัเอง 57 28.5 27 25.96 7 18.42 23 39.66 

ครอบครัว/ญาติพ่ีนอ้ง 112 56 51 49.04 28 73.68 33 56.90 

เพ่ือน/เพ่ือนบา้น 31 15.5 26 25 3 7.9 2 3.44 

ในดา้นพฤติกรรมการซ้ือ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการกบัทางร้าน 6 เดือนต่อคร้ัง จ านวน81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.5 ใช้บริการคร้ังล่าสุด 1 ปีท่ีแลว้จ านวน 74คน คิดเป็นร้อยละ 37 มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง มากกว่า 11,001
บาทจ านวน 96คน คิดเป็นร้อยละ48และครอบครัวเป็นผูแ้นะน าใหใ้ชบ้ริการจ านวน 112คนคิดเป็นร้อยละ56 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พฤติกรรมการซ้ือและขอ้มลูดา้นส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตารางที ่3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบ้ริการของกลุ่มตวัอยา่ง 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 

 

รวม กลุ่มที่ 1 
(n=70) 

กลุ่มที่ 2 (n=26) กลุ่มที่ 3 
(n=104) 

Mean S.D. Mean S.D Mean S.D Mean S.D 

ท่านมกัจะใชบ้ริการในวนัจนัทร์-เสาร์ 3.49 .967 3.60 .842 3.00 1.115 3.60 .990 

ท่านมกัจะใชบ้ริการในวนัเทศกาล
ต่างๆ 

3.53 .856 3.76 .731 2.76 .714 3.60 .877 

ท่านมกัจะใชบ้ริการในวนัท่ีท่านมี
รายไดพิ้เศษ 

3.49 .967 3.60 .842 3.00 1.115 3.60 .990 
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พฤตกิรรมการใช้บริการ 

 

รวม กลุ่มที่ 1 
(n=70) 

กลุ่มที่ 2 (n=26) กลุ่มที่ 3 
(n=104) 

Mean S.D. Mean S.D Mean S.D Mean S.D 

ท่านมกัจะใชบ้ริการในช่วงเวลาเท่ียง 
(10.01 น.-12.00 น.) 

1.68 .801 1.57 .721 1.79 .777 1.81 .926 

ท่านมกัจะใชบ้ริการในช่วงเวลาบ่าย 
(12.01 น.-15.00 น.) 

3.45 .781 3.60 .661 3.21 .875 3.34 .870 

ท่านมกัจะใชบ้ริการซ้ือทองรูปพรรณ 3.84 .853 3.79 .706 2.95 .613 4.52 .628 

ท่านมกัจะใชบ้ริการแลกเปล่ียน
ทองรูปพรรณ 

3.68 .929 3.95 .644 3.00 1.470 3.62 .644 

ท่านมกัจะซ้ือทองรูปพรรณใน
รูปแบบสร้อยคอ 

4.13 .759 4.27 .627 3.45 .860 4.33 .659 

ท่านมกัจะซ้ือทองรูปพรรณในลกัษณะ
แบบโปร่งมีขนาดใหญ่มีความทนทาน
นอ้ย 

3.39 1.016 3.50 1.052 3.95 .769 2.83 .819 

ท่านมกัจะซ้ือทองรูปพรรณในลกัษณะ
แบบตนัมีขนาดเลก็แต่ทนทาน 

3.60 1.066 3.45 1.032 2.84 .754 4.36 .810 

ท่านมกัจะซ้ือทองรูปพรรณในลกัษณะ
แบบมีหลากหลายสี 

1.64 1.018 1.56 .868 1.05 .226 2.17 1.300 

ท่านมกัจะซ้ือทองค าน ้าหนกัคร่ึงสลึง  1.83 1.076 1.61 .703 3.53 .893 1.12 .329 

ท่านมกัจะซ้ือทองค าน ้าหนกั 1 สลึง  2.47 1.190 2.52 .975 3.92 .749 1.41 .563 

ท่านมกัจะซ้ือทองค าน ้าหนกั 2 สลึง  3.32 .854 3.75 .587 2.39 1.001 3.14 .576 

ท่านมกัจะซ้ือทองค าน ้าหนกั 1 บาท  3.25 1.171 3.55 .722 1.21 .474 4.03 .373 

ท่านมกัจะซ้ือทองค าน ้าหนกั 1 บาท
ข้ึนไป  

2.41 1.379 2.06 .879 1.00 0.000 3.97 1.108 

จุดประสงคท่ี์ท่านซ้ือทองรูปพรรณ
เพ่ือเป็นของขวญั 

2.36 1.065 2.02 .870 2.03 1.127 3.17 .901 

จุดประสงคท่ี์ท่านซ้ือทองรูปพรรณ
เพ่ือเกง็ก าไร 

2.83 1.284 2.63 .904 1.71 .927 3.91 1.274 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบ้ริการและส่วนประสมการตลาด

ของแต่ละกลุ่ม 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 

รวม กลุ่มที่ 1 

(n=70) 

กลุ่มที่ 2 (n=26) กลุ่มที่ 3 

(n=104) 

Mean S.D. Mean S.D Mean S.D Mean S.D 

เวลาเปิด-ปิด (7.30-16.30 น.)ของ
ทางร้านเป็นเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ใหบ้ริการ 

4.67 .524 4.60 .566 4.61 .495 4.83 .425 

ทางร้านมีท่ีจอดรถท่ีใหค้วาม
สะดวกสบาย 

3.32 .877 3.22 .934 3.92 .712 3.09 .683 

ท่านพึงพอใจกบัการรับเปล่ียน
ทองรูปพรรณภายใน 7 วนั หาก
ทองรูปพรรณนั้นช ารุด
(ทองรูปพรรณขาด) 

4.80 .425 4.71 .496 4.89 .311 4.90 .307 

ทางร้านมีการจดัแสดงทองรูปพรรณ
ในต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นได้
ชดัเจน 

4.29 .527 4.24 .549 4.08 .359 4.52 .504 

ทางร้านมีป้ายท่ีแสดงราคาทองค าท่ี
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
และถกูตอ้ง 

3.14 .912 2.97 .841 3.08 .850 3.47 .995 

ท่านมกัจะไม่ตอ้งรอคอยเป็น
เวลานานเพ่ือใชบ้ริการกบัทางร้าน 

3.65 .510 3.58 .534 3.82 .393 3.66 .515 

      

         จากตารางท่ี 3 สรุปไดว้่า ลกูคา้ส่วนใหญ่ส่วนจะใชบ้ริการซ้ือทองรูปพรรณในรูปแบบของสร้อยคอมีค่าเฉล่ีย 

4.13 ลูกคา้นิยมซ้ือทองรูปพรรณน ้าหนกั 2 สลึงและ 1 บาท และจะใชบ้ริการในช่วงเวลา 12.01- 15.00 น. มากท่ีสุด

มีค่าเฉล่ีย 3.45 ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการกบัทางร้านพึงพอใจกบัการรับเปล่ียนทองรูปพรรณภายใน 7 วนัหากทองรูปพรรณ

นั้นช ารุด(ทองรูปพรรณขาด) มากท่ีสุดค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.8 รองลงมาก็คือเวลาเปิด-ปิดของทางร้านมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.67  
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 ผลจากวจิยัสามารถแบ่งส่วนตลาดไดเ้ป็น 3 กลุ่มท่ีเหมาะซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่าง 
     กลุ่ม 1 Gold มีจ านวน 104 คน  ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นเพศหญิงท่ีสมรสแลว้ มีอายุ  40-49 ปี  มีอาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชนและประกอบธุรกิจส่วนตวั มีรายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใชบ้ริการ

กบัทางร้าน 6 เดือนต่อคร้ัง และใชบ้ริการล่าสุดเม่ือ 3 เดือนท่ีแลว้ จะมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง มากกวา่ 10,001 บาทต่อคร้ัง 

โดยมีครอบครัวแน่ะน าใหใ้ชบ้ริการกบัทางร้าน ใชบ้ริการกบัทางร้านในเทศกาลแลว้วนัท่ีมีรายไดพิ้เศษ ในช่วง

เวลาบ่าย (12.00 – 15.00 น.) มกัจะใชบ้ริการแลกเปล่ียนทองรูปพรรณ และจะนิยมซ้ือทองรูปพรรณในรูปแบบ

สร้อยคอและสร้อยขอ้มือ น ้าหนกั 2 สลึง และ 1 บาท  

     กลุ่ม 2 Silver มีจ านวน 38 คน   ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นเพศหญิง โสด มีอายตุ ่ากวา่ 30 ปี อาชีพ นกัศึกษา

และขา้ราชการ ต ่ากวา่ 20,000 บาทต่อเดือน ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใชบ้ริการกบัทางร้าน 1ปีต่อคร้ัง และใชบ้ริการล่าสุด

เม่ือ 1 ปีท่ีแลว้ จะมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง ต ่ากวา่ 5,000 บาทต่อคร้ัง โดยมีครอบครัวแน่ะน าใหใ้ชบ้ริการกบัทางร้าน ใช้

บริการกบัทางร้านในวนัปกติทัว่ไป(วนัจนัทร์ – วนัเสาร์) ในช่วงเวลาบ่าย (12.00 – 15.00 น.) ผูบ้ริโภคกลุ่มมกัจะใช้

บริการแลกเปล่ียนทองรูปพรรณกบัทาง และซ้ือทองรูปพรรณในลกัษณะโปร่งมีขนาดเสน้ใหญ่แต่มีความทนทาน

นอ้ย รูปแบบทองรูปพรรณท่ีนิยมซ้ือจะเป็นสร้อยคอและแหวน น ้าหนกั  คร่ึงสลึงและ 1 สลึง  

     กลุ่ม 3 Platinum มีจ านวน 58 คน ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นเพศชายท่ีสมรสแลว้ มีอาย ุ 40 ปีข้ึนไป  มีอาชีพ 

เกษตรกร (ท าไร่ ท าสวน ประมง เล้ียงสตัว ์) มีรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาทต่อเดือน ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใชบ้ริการกบัทาง

ร้าน 3 เดือนต่อคร้ัง และใชบ้ริการล่าสุดเม่ือ 3 เดือนท่ีแลว้ จะมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง มากกวา่ 10,001 บาทต่อคร้ัง โดยมี

ครอบครัวแน่ะน าใหใ้ชบ้ริการกบัทางร้าน ใชบ้ริการกบัทางร้านในวนัปกติทัว่ไปและในช่วงเทศกาล ในช่วงเวลา

บ่าย (12.00 – 15.00 น.) มกัจะซ้ือทองรูปพรรณในรูปแบบสร้อยคอและแหวน น ้าหนกั 2 สลึงข้ึนไป โดยมี

จุดประสงคเ์พ่ือเป็นของขวญั และเกร็งก าไร    

ข้อเสนอแนะจากผลวจิยั 

     ด้านผลติภัณฑ์ทางร้านควรเพ่ิมลวดลายของทองรูปพรรณเพ่ือสร้างหลากหลาย หาลองหาทองรูปพรรณลวดลาย

ใหม่มาวางขาย โดยเฉพาะสร้อยคอ สร้อยขอ้มือ และแหวน น ้าหนกั 2 สลึง และ 1 บาท เพ่ือท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความ

แปลกและส่งผลให้ผูบ้ริโภคนั้นเพ่ิมความถ่ีในการใช้บริการมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ควรรักษาคุณภาพของ

ทองรูปพรรณไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเปอร์เซ็นตท์องรูปพรรณท่ีไดม้าตรฐาน สีของทองรูปพรรณ และน ้าหนกัของ

รูปพรรณ  
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     ด้านราคาในดา้นของราคาจากผลส ารวจพบผูบ้ริโภคพึงพอใจกบัราคาท่ีทางขาย ทางร้านควรรักษามาตรฐานเดิม

ของร้านเอาไว ้ให้ส่วนลดกบัลูกคา้รายใหม่เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการซ้ือซ ้ า และเพ่ิมส่วนลดใหลู้กคา้เดิมเพ่ือ
กระตุน้การซ้ือและเพ่ิมความยืดหยุน่ในดา้นของราคา 

     ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายดา้นสถานท่ีทางร้านมีท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวกสบายง่ายต่อการเดินทาง แต่ในส่วนของท่ี

จอดรถหน้าร้านนั้นมีจ านวนจ ากดั อาจท าให้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไม่สามารถจอดท่ีหน้าร้านไดจึ้งท าให้เกิดความไม่

สะดวก ขอ้เสนอแน่ะทางร้านควรจะท าป้ายหนา้ร้านสภาพขอ้ความว่าสามารถจอดหลงัร้านได ้ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่

สามารถจอดร้านได ้และให้พนักงานจะบอกกบัผูบ้ริโภคทุกรายท่ีมาใช้บริการว่าทางร้านมีท่ีจอดรถดา้นหลงัไว้
รองรับลกูคา้ 

     ด้านโปรโมช่ันด้านโปรโมชั่นจากผลส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างพบ กลุ่มตัวอย่างทั้ ง 3 กลุ่มนั้ นพึงพอใจกับ

โปรโมชั่นของการร้าน โดยจะเพ่ิมโปรโมชั่น ถ้าในกรณีท่ีซ้ือทองกับทางร้านตั่ง 7 วัน ถึง 30 วนั ถ้าหาก

ทองรูปพรรณช ารุด ทางร้านจะซ่อมแซมทองรูปพรรณใหฟ้รี โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ทางร้านควรจะเพ่ิมของก านลัใหมี้

ความหลากหลายเพ่ือใหล้กูคา้สามารถเลือกของก านลัเองได ้

     ด้านลกัษณะทางกายภาพ  ในส่วนป้ายราคาทอง ทางร้านควรจะท าเพ่ิมป้ายราคาทองค า ถา้ในกรณีราคาทองค ามี

การเปล่ียนทางร้านจะปรับราคาท่ีป้ายทนัที ในกรณีลูกคา้เขา้มาในร้านแลว้ ถา้ราคาทองมีการปรับตวัลงทางร้านก็

ปรับลดราคาทองทนัที แต่ถา้ราคาทองสูงข้ึน ทางร้านก็จะขายราคาเดิมแก่ลูกคา้และจะยกผลประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้ 

เน่ืองจากดว้ยราคาสินคา้ท่ีมีราคาสูงดงันั้นการเลือกซ้ือสินคา้ค่อนใชเ้วลาในการเลือกซ้ือพอสมควร ดงันั้นทางร้านก็

มี น ้า ขนม รวมท่ีนัง่พอรองรับลกูคา้ 

     ด้านพนักงานและบุคลากรจากส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างพบว่า พนกังานภายในร้าน ไม่มีความน่าเช่ือถือ พูดจาไม่

ไพเราะ และไม่สามารถให้ค าแน่ะน าในด้านของรูปพรรณได้ ดังนั้ น ทางร้านควรอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ

ทองรูปพรรณในเบ้ืองตน้ พนกังานตอ้งแต่งกายให้สุภาพ มีความน่าเช่ือถือ  เพ่ิมระเบียบกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการแต่ง

กายให้แก่พนกังานภาพในร้าน รวมถึงการพูดจาตอ้งสุภาพ ในกรณีท่ีมีปัญหาให้เรียกเจา้ของร้านทนัที และเพ่ิม
จ านวนพนกังานในช่วงเวลาบ่าย(12.00 น – 15.00 น)  

     ด้านกระบวนการ จากส ารวจพบวา่ลูกคา้ยงัตอ้งรอคอยระหว่างการใหบ้ริการ ระหว่างท่ีลกูคา้ตอ้งรอทางจะมีน ้า

และขนมรองรับลูกคา้รวมถึงมีหนังสือและนิตยสารต่างๆเพ่ือให้ลูกอ่านในระหว่างท่ีรอให้บริการ ส่วนในดา้น
กระบวนการทางจะตดักระบวนการท่ีไม่จ าเป็นออกเพ่ือลดเวลาในการบริการลกูคา้แต่ละราย 
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การศึกษาการจ าแนกความแตกต่างของผู้บริโภค ระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษากบั
กลุ่มคนท างาน โดยใช้ปัจจยัด้านความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

กรณศึีกษา ร้าน LAMOON COME  
Distinguishing of customers between students and working people by using factor of 

satisfaction with service marketing mix Case study : LAMOON COME 
 นภสร ศรีชอบธรรม1 และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 

Napasorn Srichopthum and Anuchat Chamchong 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์ระดบัความพึงพอใจ และคน้หาปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีสามารถใชใ้นการจ าแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริโภคร้าน LAMOON COME จ านวน 200 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สุ่มตัวอย่างแบบ
โควตา วิเคราะห์ดว้ย Discriminant Analysis ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความพึงพอใจสูงสุดในแต่ละประกอบดว้ย 
ความสะอาดของสินคา้, ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ, เวลาเปิดปิดร้านเหมาะสม, การมีส่วนร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคม, 
ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของพนกังาน, ความสะอาดของร้าน, ความถกูตอ้ง แม่นย  าในการใหบ้ริการ และ
พบวา่มีปัจจยัท่ีสามารถใชใ้นการจ าแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มได ้ 
ค าส าคัญ: ความแตกต่าง, ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 

Abstract 
This research aims to study customer behavior, satisfaction level of customers toward service marketing mix and 
determine satisfying factors with service marketing mix that can be used for distinguishing of LAMOON 
COME’s customers between students and working people 200 samples. This uses questionnaire as equipment for 
collecting data by Quota sampling and analyzing by Discriminant Analysis. The results show that most 
satisfaction levels toward service  marketing mix are observed in each aspect as follow; cleanliness of product,  
reasonable price, reasonable business hours, corporate social responsibility, enthusiasm of personnel to service, 
cleanliness of the shop, accuracy of service. Additionally, it is found that satisfying factors with service 
marketing mix can be used for distinguishing of LAMOON COME’s customers between students and working 
people.  
Keywords: Distinguishing, Satisfaction, Marketing Mix 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 email: napasorn_sric@hotmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 
 
    ดว้ยวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ การใชชี้วิตประจ าวนัของผูค้นมีขอ้จ ากดัในดา้นเวลาและความสะดวกสบาย เบเกอร่ีจึงเป็น
ทางเลือกท่ีสามารถตอบโจทยไ์ดเ้ป็นอย่างดี เบเกอร่ีเป็นทั้งอาหารหลกัและอาหารว่างระหว่างม้ือมากข้ึน ส่งผลให้
ตลาดเบเกอร่ีเติบโตข้ึนสูงตามไปดว้ย ธุรกิจเบเกอร่ีของไทยในปีน้ีจะขยายตวัอย่างมากเม่ือเทียบกบัปีก่อน และใน
อนาคตคาดวา่ตลาดเบเกอร่ียงัมีการเติบโตไดอี้กมาก เพราะในช่วงหลายปีท่ีผ่านมากลุ่มคนท างาน โดยเฉพาะคนรุ่น
ใหม่หนัมาท าเบเกอร่ีเป็นอาชีพ เพ่ือสร้างรายไดเ้สริมกนัมากข้ึน  
 

 
กราฟแสดงรายไดต่้อเดือนของร้าน LAMOON COME 

ท่ีมา : ร้าน LAMOON COME 
      
ร้าน LAMOON COME เป็นร้านเบเกอร่ีในตลาดระดับกลาง จ าหน่ายในแหล่งชุมชน กลุ่มผูบ้ริโภคแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษาและกลุ่มคนท างาน สินคา้หลกัท่ีวางจ าหน่ายแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่ ขนมปัง พาย คุกก้ีและเคก้ ผลการด าเนินธุรกิจระยะหลงัค่อนขา้งคงท่ี และด้วยจ านวนคู่แข่งท่ี
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหผู้บ้ริโภคมีตวัเลือกมากข้ึน ดงันั้นทางร้านมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา และขยายร้านเพ่ือเพ่ิม
รายไดแ้ละให้การด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จ ไดรั้บการยอมรับและมีความมัน่คง ความพึงพอใจของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคจึงเป็นส่ิงส าคญัมาก ท่ีจะน าใชใ้นการด าเนินงานคร้ังน้ี  
     ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูวิ้จยัมีความสนใจศึกษาการจ าแนกความแตกต่างของผูบ้ริโภค ระหว่างกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา
กบักลุ่มคนท างาน โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ กรณีศึกษา ร้าน LAMOON 
COME โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ ระดับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ และคน้หาปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสามารถใช้
ในการจ าแนกความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษากบักลุ่มคนท างานของร้าน LAMOON COME 
โดยน าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ วางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด  สร้างความแตกต่างและความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั เพ่ือเพ่ิมรายได ้รวมไปถึงการน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมแก่กลุ่มผูบ้ริโภคแต่
ละกลุ่มท าให้เกิดความพึงพอใจและความภกัดีต่อร้าน ปรับปรุงและพฒันาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค เพ่ือเป็น
การรักษาฐานผูบ้ริโภคเดิมและสร้างฐานผูบ้ริโภคใหม่ ๆ ช่วยสร้างความมัน่คงในการท าธุรกิจต่อไป 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3             2234  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎี 

     ความส าคญัของความพึงพอใจ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549) ท่ีมีผลต่อการจดัการธุรกิจ ดงัน้ี เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือ, ช่วยให้องค์กรมีองคป์ระกอบของการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเหนือกว่า, เป็นปัจจยัส าคญัในการ
เพ่ิมก าไรของธุรกิจ และเป็นการเปรียบเทียบเพ่ือเศรษฐกิจและสวสัดิภาพทางสงัคม  
     ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (สมิต สัชฌุกร, 2550) มีดงัน้ี ผลิตภณัฑบ์ริการ ไดรั้บบริการตรง
กบัความตอ้งการ คุณภาพของผลิตภณัฑ,์ ค่าบริการ ไดพิ้จารณาแลว้ว่าเหมาะสมกบัคุณภาพและราคาของสินคา้, 
สถานท่ีให้บริการ มีความสะดวกในการเดินทาง ท าเลท่ีตั้งมีความเหมาะสม ง่ายต่อการเดินทาง, การแนะน าการ
บริการ ไดรั้บฟังข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนบอกต่อถึงคุณภาพของบริการในเชิงบวกท่ีใหบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการมีความเอา
ใจใส่ต่อลกูคา้, สภาพแวดล้อม มีความสวยงามของสถานท่ี มีการแบ่งพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วนต่อการมองหาส่ิงท่ี
ผูรั้บบริการตอ้งการ ,กระบวนการใหบ้ริการ มีความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ ขั้นตอนการท างานนอ้ยหรือลด
ขั้นตอนการท างานต่างๆลง 
     พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Philip Kotler, 1997) ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ อิทธิพลจากภายนอก เช่น  
ส่ิงเร้าทางการตลาด และส่ิงเร้าอ่ืนๆ ส่งผลต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริโภคท าใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ และ
การตดัสินใจซ้ือโดยเร่ิมจากการเลือกสินคา้ เลือกตราสินคา้ เวลาในการซ้ือและปริมาณในการซ้ือ 
     ส่วนประสมทางการตลาด (Philip Kotler, 2003) การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ จ าเป็นและตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์คือ   ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งการมอบให้แก่ผูบ้ริโภค 
เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บผลประโยชนแ์ละคุณค่าของผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา คุณค่าของผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าของบริการกบัราคาของบริการนั้น 
3. ดา้นช่องทางการจดั มีผลต่อการรับรู้ของลกูคา้ในคุณค่าและคุณประโยชนข์องบริการท่ีน าเสนอ 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการ เป็นกุญแจส าคญั
ของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

5. ดา้นบุคคล อาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ  เพ่ือ ใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ได ้
6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ สร้างคุณภาพทั้งดา้นกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพ่ือ
สร้างคุณค่าใหก้บั 

7. ดา้นกระบวนการเพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถกูตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
     การแบ่งส่วนตลาด (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2539) เป็นการศึกษาถึงลกัษณะของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความเหมือนและ
ต่างกนั แลว้ท าการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลกัษณะท่ีเหมือนกนั ประโยชน์ของการแบ่งส่วนตลาด  
การเลือกส่วนตลาดนั้นๆ น าไปเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด เพ่ือวางแผนและก าหนดส่วนประสมทางการตลาด
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3             2235  
 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

     ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม (นภสัพร นิยะวานนท์, 
2552) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของประชาชน ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของประชาชนท่ีเคยซ้ือ 
เบเกอร่ี และศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และธุรกิจเสริมในร้านเบเกอร่ีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเบเกอ
ร่ีของประชาชนอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
     พฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี (เบญจลกัษณ์ มุสิกะชะนะ, 2553) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอร่ีของผู ้บริโภค  ศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อผู ้บริโภคเบเกอร่ี ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาด กบัพฤติกรรมการบริโภคเบเกอร่ี และทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการผูบ้ริโภคเบเกอร่ี ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
     พฤติกรรมการบริโภคเบเกอร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร (ภทัราภรณ์ โสวรัตนพงศ,์ 2547) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการ
ตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีของผู ้บริโภค และศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบเกอร่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร 
     การศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวกายระหว่าง กลุ่มนกัศึกษาช่วงอาย ุ
18-25 ปีกบักลุ่มคนท างานช่วงอายุ 26-40ปีในเขตกรุงเทพมหานคร (ภาคภูมิ ศรีชอบธรรม, 2556) เพ่ือการศึกษา
ปัจจยัดา้นความส าคญัท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวกาย และศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นความส าคญัท่ีมี
ผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกายท่ีใชใ้นกรจ าแนก กลุ่มนักศึกษาช่วงอายุ 18-25 ปีกบักลุ่มคนท างานช่วงอาย ุ 
26-40 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร 
     พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคเบเกอร่ีของกลุ่มคนวยัท างานในเขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร (อมัพา พาราภทัร, 2548) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบเกอร่ีของกลุ่มคนวยัท างานในเขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคเบเกอร่ี ศึกษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคเบเกอร่ี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีผลต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 
2.3 กรอบแนวคิด 

ตวัแปรตน้ท่ีตอ้งการใชใ้นการเปรียบเทียบ 

(ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ไดแ้ก่ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
5. ดา้นบุคคล  
6. ดา้นกายภาพและการน าเสนอ 
7. ดา้นกระบวนการ  
 

 

ตวัแปรตาม : 
กลุ่มประชากร 2 กลุ่มท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ 
 

กลุ่มผูบ้ริโภค ร้าน LAMOON COME 
- กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา 

- กลุ่มคนท างาน 
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3. วธิีการศึกษา 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคของร้าน LAMOON COME จงัหวดักรุงเทพมหานคร ก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน ท่ีระดบัความ
คลาดเคล่ือน ± 4.91% โดยแบ่งเป็นกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน 100 คน และกลุ่มคนท างานจ านวน 100 คน 
     เคร่ืองมือในการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยสร้างข้ึนจากกรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น มีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) ซ่ึงเป็นการเลือกโดยก าหนดจ านวนไว้
ล่วงหน้า และเก็บข้อมูลในในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตามเวลาท าการของร้าน คือ  
วนัจนัทร์-วนัเสาร์ เวลา 07.00-19.00 น.แบ่งเก็บเป็น 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ เชา้(07.00-11.00 น.),  เท่ียง(11.01-15.00 น.) 
และเยน็(15.01-19.00 น.) วนัละ 15 ชุด โดยวนัศุกร์และวนัเสาร์จะเก็บวนัละ 20 ชุด เน่ืองจากในช่วงเย็นของวนั
ดงักล่าวมีปริมาณลกูคา้มากกวา่ปกติ  
 โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาชีพ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา
และรายไดต่้อเดือน ส่วนดา้นพฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ ช่วงเวลาในการซ้ือบ่อยท่ีสุด ปริมาณในการซ้ือบ่อยท่ีสุด 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือบ่อยท่ีสุด ความถ่ีในการซ้ือเฉล่ีย เบเกอร่ีท่ีนิยมซ้ือบ่อยท่ีสุดและส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้าน โดยเป็น
ขอ้มลูเชิงลกัษณะ ค าถามแบบเลือกไดห้น่ึงตวัเลือก  
     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอและด้าน
กระบวนการ โดยเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ค าถามแบบเลือกไดห้น่ึงตวัเลือก  ใชม้าตรวดัแบบ Likert- Scale (มาตรวดั
ระดบัความพึงพอใจ  ไดแ้ก่ ไม่พอใจอยา่งยิ่ง ไม่พอใจ เฉยๆ พอใจและพอใจอยา่งยิ่ง)  
     ส าหรับการศึกษาวิจยัเพ่ือจ าแนกความแตกต่าง ในการวิเคราะห์ขอ้มลูตามกรอบแนวคิด จะใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ ดงัน้ี Discriminant Analysis, Chi-Square Test และ ANOVA โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะห์  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
4.1 ผลการศึกษา 

     จากผลการศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 47.00 เพศหญิง 
ร้อยละ 53.00 โดยส่วนใหญ่มีอายุ 15-25 ปี ร้อยละ 35.00 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 28.50 และมีรายได้
ต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 31.50 จากการวิเคราะห์ยงัพบอีกว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้าน LAMOON COME 
แตกต่างกนั 
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     จากผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการซ้ือของบริโภค พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา ส่วนใหญ่
ซ้ือสินคา้ในช่วงเยน็ (15.01–19.00น.) ร้อยละ 47.00 ซ้ือจ านวน 1–2 ช้ิน/คร้ัง ร้อยละ 74.00 โดยมีวตัถุประสงค์ใน
การซ้ือเพ่ือรับประทานเอง ร้อยละ 70.00 และมีความถ่ีในการซ้ือ 1–2 คร้ัง/สัปดาห์ร้อยละ 48.00 สินคา้ท่ีเลือกซ้ือ
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขนมปัง ร้อยละ 40.00 และรู้จกัร้านจากเดินผ่านร้าน ร้อยละ 55.00 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม
คนท างาน ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ในช่วงเยน็ (15.01–19.00น.) ร้อยละ 50.00 ซ้ือจ านวน 1–2 ช้ิน/คร้ัง ร้อยละ 46.00 โดย
มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือเพ่ือรับประทานในครอบครัว ร้อยละ 63.00 และมีความถ่ีในการซ้ือ 1–2 คร้ัง/สัปดาห์  
ร้อยละ 45.00 สินคา้ท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขนมปัง ร้อยละ 53.00 และรู้จกัร้านจากเดินผ่านร้าน ร้อยละ 56.00 
จากการวิเคราะห์ยงัพบอีกว่า ปริมาณการซ้ือ วตัถุประสงค์ในการซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้าน LAMOON COME แตกต่างกนัอีกดว้ย         
     จากผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ พิจารณาตามระดบั
ความพึงพอใจสูงสุดของแต่ละดา้น ดงัน้ี 
o ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ความสะอาดของสินคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 และรองลงมา ไดแ้ก่ ความสดใหม่ของ
สินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 

o ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 และรองลงมา ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัร้านอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 

o ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ เวลาเปิดปิดร้านเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 และรองลงมา ไดแ้ก่ 
บริเวณหนา้ร้านสะดวกในการซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 

o ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 และรองลงมา 
ไดแ้ก่ การน าเสนอสินคา้ใหม่ของพนกังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01  

o ดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 และรองลงมา 
ไดแ้ก่ การมีอธัยาศยัท่ีดีของพนกังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20  

o ดา้นกายภาพและการน าเสนอ ไดแ้ก่ ความสะอาดของร้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 และรองลงมา ไดแ้ก่ ความ
เพียงพอของแสงสวา่งภายในร้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22  

o ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ ความถูกตอ้ง แม่นย  าในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และมาตรฐานของการ
บริการมีความคงท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 

     จากผลการศึกษาระดบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสามารถจ าแนกความ
แตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม พิจารณาแต่ละดา้น ดงัน้ี 
o ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ปริมาณสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการ, ความสดใหม่ของสินคา้, ความแข็งแรงของ
บรรจุภณัฑ ์ในการรักษาสินคา้ไม่ใหเ้สียหาย 

o ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน, ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ, ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 
o ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ เวลาเปิดปิดร้านเหมาะสม, ท าเลท่ีตั้งมองหาไดง่้าย, บริเวณหน้าร้าน
สะดวกในการซ้ือ, ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง 

o ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ – 
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o ดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ความสะอาดของการแต่งกาย, ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ของพนกังาน, ความพร้อมตลอดเวลา
ในการให้บริการของพนกังาน, การมีอธัยาศยัท่ีดีของพนกังาน, ความเรียบร้อยของการแต่งกาย, การพูดจา
สุภาพอ่อนโยนของพนกังาน 

o ดา้นกายภาพและการน าเสนอ ได้แก่ การแสดงป้ายราคาท่ีชัดเจน, การแสดงป้ายสินค้าท่ีชัดเจน, ความ
เพียงพอของแสงสว่างภายในร้าน, มีท่ีจอดยานพาหนะเพียงพอ, บรรยากาศร้านเป็นกนัเอง, การจดัวางสินคา้ 
สามารถมองเห็นสินคา้ชดัเจน, ความสวยงามของการตกแต่งร้าน, ความสะอาดของร้าน 

o ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ ความถกูตอ้ง แม่นย  าในการใหบ้ริการ 

     จากการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ Discriminant Analysis พบว่า สถิติท่ีใช้ทดสอบสมการจ าแนกกลุ่มท่ี
วิเคราะห์ไดว้่ามีนยัส าคญัทางสถิติ โดยค่า Wilks' Lambda มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่านยัส าคญั 0.05 
แสดงวา่ สมการท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มสามารถจ าแนกทั้ง 2 กลุ่มไดดี้ โดยค่ากลางของกลุ่มนกัเรียน/
นักศึกษา คือ -0.984 ส่วนกลุ่มคนท างาน คือ 0.984 เม่ือพิจารณาค่า Standardized Canonical Discriminant 
Function Coefficients พบว่าปัจจยัท่ีท าใหก้ลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษากบักลุ่มคนท างานแตกต่างกนัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน ความพร้อมตลอดเวลาในการให้บริการของพนกังาน และความรู้เก่ียวกบั
สินคา้ของพนกังาน ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) ระหว่างตวัแปรอิสระแต่ละตวั กบัตวัแปรแต่
ละตวั กบัตวัแปร Canonical พบว่า ปัจจยัความพร้อมตลอดเวลาในการใหบ้ริการของพนกังาน มีความสัมพนัธ์
กบัตัวแปร Canonical มากท่ีสุด จากการพิจารณาความถูกต้องระหว่างการจ าแนกกลุ่มท่ีแท้จริงและกลุ่มท่ี
พยากรณ์โดยใช้สมการจ าแนกกลุ่ม พบว่า มีการพยากรณ์ไดถู้กตอ้งทั้งหมด 165 คน แบ่งเป็นกลุ่มนักเรียน/
นักศึกษาถูกตอ้งจ านวน 82 คน และกลุ่มคนท างานพยากรณ์ถูกตอ้งจ านวน 83 คน ส่วนท่ีพยากรณ์ผิดพลาด
ทั้ งหมด 35 คน แบ่งเป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาถูกต้องจ านวน 18 คน และกลุ่มคนท างานพยากรณ์ถูกต้อง
จ านวน 17 คน และในการศึกษาคร้ังน้ีมีความถูกตอ้งในการพยากรณ์ 82.5%  (Hit ratio) ซ่ึงเม่ือน าไปพิจารณา
ร่วมกบัค่า Cpro เท่ากบั 63% พบว่าสมการเส้นตรงน้ีมีความถูกตอ้งระดบัท่ียอมรับได ้เน่ืองจากค่า Hit Ratio 
มากกวา่ค่า Cpro อยูอ่ยา่งนอ้ย 25% 
 

4.2 อภิปราย 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 15-25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่จะมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือเพ่ือ
รับประทานเองสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัราภรณ์ โสวรัตนพงศ ์(2547) ท่ีว่า กลุ่มผูบ้ริโภคอายุระหว่าง 15-22 ปี 
มกัซ้ือเบเกอร่ีไปเพ่ือรับประทานเอง และเลือกซ้ือขนมปังมากท่ีสุด ส่วนความถ่ีในการซ้ือเฉล่ีย 1–2 คร้ัง/สัปดาห์ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภสัพร นิยะวานนท ์(2552) และเบญจลกัษณ์ มุสิกะชะนะ (2553) นอกจากน้ีอาย ุระดบั
การศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีต่างกนั  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอมัพา พาราภทัร (2548) 
     ในส่วนของระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการนั้น ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อด้าน
ผลิตภณัฑ ์ในส่วนของความสดใหม่ของสินคา้เป็นอนัดบัตน้ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภสัพร นิยะวานนท ์
(2552) และอมัพา พาราภัทร (2548) ความพึงพอใจต่อดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัความเหมาะสมกับ
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คุณภาพมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภสัพร นิยะวานนท์ (2552) และภทัราภรณ์ โสวรัตนพงศ์ (2547) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ไดแ้ก่ เวลาเปิดปิดร้านเหมาะสม ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม
กิจกรรมเพ่ือสงัคม ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อบุคคล ในส่วนของความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของพนกังาน
มากท่ีสุด ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของนภสัพร นิยะวานนท ์(2552) ท่ีให้ความส าคญักบัการพูดจาสุภาพของพนกังาน
มากท่ีสุด ในดา้นกายภาพและการน าเสนอ ไดแ้ก่ ความสะอาดของร้าน ซ่ึงขดัแยง้กบักับงานวิจยัของนภัสพร  
นิยะวานนท ์(2552) ท่ีใหค้วามส าคญักบัการตกแต่งร้านสวยงามมากท่ีสุด ความพึงพอใจต่อดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ 
ความถกูตอ้ง แม่นย  าในการใหบ้ริการมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภสัพร นิยะวานนท ์(2552) 
     ในการศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีสามารถใชใ้นการจ าแนกความแตกต่างระหวา่ง
ผูบ้ริโภค 2 กลุ่ม จะท าใหเ้ราทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม สามารถเขา้ถึง ตอบสนอง เพ่ือน าไปใช้
ปรับปรุงและพฒันางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตรงกบัแนวคิดฉัตยาพร เสมอใจ (2550) การแบ่งส่วนตลาด  
โดยแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มตามลกัษณะท่ีเหมือนกนั จะช่วยใหว้างแผนตลาดในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ถกูตอ้งมากยิ่งข้ึนและมีประสิทธิภาพ ท าใหแ้ยกกลุ่มเป้าหมาย และช่วยใหเ้ขา้ใจถึงลกัษณะของแต่ละกลุ่มไดช้ดัเจน
ยิ่งข้ึน ท าให้ทราบถึงความตอ้งการและความพึงพอใจท่ีต่างกนั ช่วยในการประยุกต์และพฒันาสินคา้หรือบริการ  
เพ่ือสู่การแข่งขนัในตลาดใหม่ รวมถึงการขยายกลุ่มผูบ้ริโภค จะช่วยท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บสินคา้และบริการตรงตาม
ความตอ้งการ จนเกิดความภกัดีในตราสินคา้ เน่ืองจากความพึงพอใจจากสินคา้หรือบริการอยา่งเต็มท่ี อีกทั้งยงัช่วย
ป้องกนัการแข่งขนัของคู่แข่งได ้ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งผูบ้ริโภคออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี ไดก้ลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา 
และกลุ่มคนท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองการศึกษาความแตกต่างด้านปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายระหว่าง กลุ่มนักศึกษาช่วงอายุ 18-25 ปีกับกลุ่มคนท างานช่วงอายุ 26-40ปีในเขต
กรุงเทพมหานครของภาคภูมิ ศรีชอบธรรม (2556) ท่ีแสดงให้เห็นว่า คนทั้ ง 2 กลุ่มนั้นให้ความส าคญัต่อปัจจยั 
ท่ีแตกต่างกนั 
     กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีสามารถใช้ในการจ าแนกความ
แตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่มท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ปริมาณสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการ, ความสด
ใหม่ของสินคา้, ความแข็งแรงของบรรจุภณัฑ ์ในการรักษาสินคา้ไม่ใหเ้สียหาย ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัร้านอ่ืน, ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ, ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ เวลาเปิด
ปิดร้านเหมาะสม, ท าเลท่ีตั้งมองหาไดง่้าย, บริเวณหน้าร้านสะดวกในการซ้ือ, ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง  
ดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ความสะอาดของการแต่งกาย, ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ของพนกังาน, ความพร้อมตลอดเวลาในการ
ใหบ้ริการของพนกังาน, การมีอธัยาศยัท่ีดีของพนกังาน, ความเรียบร้อยของการแต่งกาย, การพูดจาสุภาพอ่อนโยน
ของพนักงาน ด้านกายภาพและการน าเสนอ ได้แก่ การแสดงป้ายราคาท่ีชัดเจน, การแสดงป้ายสินค้าท่ีชัดเจน,  
ความเพียงพอของแสงสว่างภายในร้าน, มีท่ีจอดยานพาหนะเพียงพอ, บรรยากาศร้านเป็นกนัเอง, การจดัวางสินคา้ 
สามารถมองเห็นสินคา้ชดัเจน, ความสวยงามของการตกแต่งร้าน, ความสะอาดของร้าน ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ 
ความถูกตอ้ง แม่นย  าในการให้บริการ โดยกลุ่มนกัเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นบุคคล  ด้านกายภาพและการน าเสนอ และ 
ดา้นกระบวนการ ต ่ากว่ากลุ่มคนท างาน ส่วนดา้นการส่งเสริมการขายนั้นพบว่า ไม่พบปัจจยัท่ีสามารถใชใ้นการ
จ าแนกความแตกต่างของทั้ง 2 กลุ่ม เน่ืองจากมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีไม่แตกต่างกนั 
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5. สรุปผลการศึกษา 

     จากการศึกษาวิจยั สามารถน ามาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดทั้ งด้านต่างๆ สร้างความแตกต่างและความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัรวมถึงก าหนดทิศทาง ปรับปรุงและพฒันาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค ดงัน้ี 
o ดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มใหค้วามพึงพอใจต่อความสดใหม่ของสินคา้เป็นอนัดบัตน้ ๆ ดงันั้น 
เราจึงควรรักษามาตรฐานในจุดน้ี ระมดัระวงัเร่ืองคุณภาพและอายุของเบเกร่ี การเน้นคุณภาพและความ
ซ่ือสัตยใ์นการท าธุรกิจ ไม่น าของเก่ามาขาย โดยมีป้ายแสดงวนัผลิตและวนัหมดอายุติดไวท่ี้สินคา้ เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจในสินค้าและสร้างความภักดีต่อร้าน กลุ่มนักเรียน /นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อ 
ส่วนประสมการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑต์ ่ากว่ากลุ่มคนท างาน หากตอ้งการออกแบบสินคา้ เพ่ือเนน้กลุ่ม
นกัเรียน/นกัศึกษาควรเปล่ียน หรือปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ในการรักษาสินคา้ไม่ให้เสียหาย โดย
เนน้ในเร่ืองของความแขง็แรงใหม้ากยิ่งข้ึน และควรออกแบบใหมี้ความสวยงาม ทนัสมยัอีกดว้ย   

o ดา้นราคา ควรผลิตสินคา้ท่ีมีขนาดเลก็ลง เพ่ือท าให้ราคาต่อหน่วยถูกลงท าให้นกัเรียน/นกัศึกษา ท่ีมีรายได้
ต่อเดือนไม่มากนกั สามารถซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากกลุ่มนกัเรียน/นักศึกษามีระดบัความพึงพอใจต่อ 
ส่วนประสมการตลาดบริการดา้นราคาต ่ากว่ากลุ่มคนท างานมากในดา้นของราคา หรือลดราคาบา้งในบาง
โอกาส เพ่ือเป็นการดึงดูดผูบ้ริโภคและท าใหผู้บ้ริโภคไดล้องสินคา้ท่ีมีราคาสูง อาจเป็นการเปิดตวัสินคา้อีก
ทางหน่ึงดว้ย  

o ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรมีป้ายบอกทาง หรือแผนท่ีร้าน เพ่ือให้ผูบ้ริโภคหาร้านไดอ้ย่างสะดวก มี
บริการจดัส่ง และเร่ิมท าการตลาดออนไลน์ เช่น ทาง Facebook, Instagram เพ่ือให้ผูบ้ริโภค สามารถเขา้ถึง
ร้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง อีกทั้งยงัสามารถรับทราบปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ไดอ้ย่างทนัทีอีกดว้ย เพ่ือ
เป็นการสร้างและรักษาฐานลกูคา้อีกดว้ย  

o ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษาและกลุ่มคนท างาน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั และอยู่ในระดบัท่ีไม่สูงมากนัก ดงันั้นจึงควร
ปรับปรุงและเพ่ิมการส่งเสริมการตลาดใหม้ากยิ่งข้ึน โดยการจดัท าบตัรสมาชิก เพ่ือสร้างฐานขอ้มลูผูบ้ริโภค 
ท าให้ทราบขอ้มูลส่วนตวัและประวติัการซ้ือสินคา้ของสมาชิก เพ่ือน าไปวิเคราะห์และจดัท าโปรโมชัน่ให้
ตรงตามรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคแต่ละคน การมอบของขวญัหรือสิทธิพิเศษ โอกาสพิเศษ วนั
เกิดและเทศกาลต่างๆ จดัท าบตัรสะสมแตม้ เพ่ือรับส่วนลด หรือแลกรับของสมนาคุณ จดักิจกรรมต่างๆให้
ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วนร่วมกบัร้านมากยิ่งข้ึน ให้ลูกคา้สามารถออกแบบและตกแต่งหนา้เคก้ไดเ้องตามใจชอบ  
จดัประกวดรูปถ่ายท่ีถ่ายคู่กบัตราสินคา้ หรือสินคา้ของร้านและแชร์ภาพต่อ และใครกด Like มากท่ีสุดจะ
ไดรั้บของรางวลั เป็นการประชาสมัพนัธ์ร้านไปในตวัอีกดว้ย 

o ดา้นบุคคล มีการอบรมพนกังานให้มากยิ่งข้ึน พฒันาดา้นความรู้และการให้บริการแก่พนกังาน เพ่ือการให้
ขอ้มูลท่ีถูกต้องกับผูบ้ริโภค และเกิดความประทับใจจนท าให้กลบัมาซ้ือซ ้ า โดยอาจเน้นกลุ่มนักเรียน/
นกัศึกษาเป็นหลกั เน่ืองจากยงัมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคคลต ่ากว่ากลุ่มคน
วยัท างาน โดยการแสดงรายละเอียดสินคา้ต่าง ๆ วตัถุดิบท่ีใช ้เป็นตน้  
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o ดา้นกายภาพและการน าเสนอ ควรจดับรรยากาศของร้านใหดู้สวยงามมากยิ่งข้ึน โดยเนน้สีสันสวยงาม โดย
ปรับแต่งชั้นวางใชโ้ทนสีส้มเขา้มาช่วย เพ่ือท าให้สินคา้ดูน่ารับประทานมากยิ่งข้ึน ปรับให้มีความทนัสมยั 
เหมาะแก่กลุ่มผูบ้ริโภคทุกเพศ ทุกวยั ปรับต าแหน่งการจดัวางสินคา้ ใหม้องเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยค านึงถึง
กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษาดว้ย เพราะความสูงของการจดัวาง อาจมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้  

o ดา้นกระบวนการ ปรับปรุงระบบการช าระเงิน น าบาร์โคด้เขา้มาช่วยในการบริหารจดัการสินคา้ภายในร้าน 
รวมถึงการออกใบเสร็จใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เพ่ือความถกูตอ้งและความมัน่ใจในการคิดราคาของทางร้าน 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษางานวิจยัเร่ืองการศึกษาการจ าแนกความแตกต่างของผูบ้ริโภค ระหวา่งกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษากบักลุ่ม
คนท างาน โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ กรณีศึกษา ร้าน LAMOON COME 
มีขอ้เสนอแนะในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรเก็บจ านวนกลุ่มตวัอย่างเพ่ิมมากข้ึน ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้งานวิจยัมีความถูกตอ้ง 
แม่นย  าเพ่ิมมากข้ึน และควรเก็บกลุ่มตวัอย่างจากร้านท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั เพ่ือดูพฤติกรรมความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคร้านอ่ืน เพ่ือใชก้ารวางแผนทางการตลาดต่อไป 

2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือใหค้รอบคลุมและเกบ็กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
3. ควรเพ่ิมประเดน็ค าถามอ่ืนๆเพ่ิมเติม ใหม้ากยิ่งข้ึน 
4. ควรศึกษาเน้นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ โดยศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการของแต่ละกลุ่ม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคชาเขยีวพร้อมดืม่ โดยใช้ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
Segmentation of consumer drink green tea by using the Marketing -Mix 

ภูมิพฒัน์ อย่างวศิิษฎ์1และ ดร.อศัวณิ ปสุธรรม2 
Phumipat Yangvisit and Dr.Asawin Pasutum 

  
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา การแบ่งกลุ่มผูด่ื้มเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใชเ้กณฑร์ะดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาก
ผูบ้ริโภคชาเขียวพร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์คือ การแจกแจงความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคด้วยเคร่ืองมือ Cluster Analysis และวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี Chi-Square Test ท่ีระดบันยัส าคญั Sig < 0.5 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า สามารถแบ่งส่วน
ตลาดไดเ้ป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มตลาดท่ี 1( Non-Promotion) เป็นกลุ่มท่ีมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยไม่สนใจปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด กลุ่มตลาดท่ี 2 (Focus on) เป็นกลุ่มท่ีมีการตัดสินใจซ้ือสินค้าโดยมุ่งเน้นไปท่ีปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์กลุ่มตลาดท่ี 3 (Thinkers) เป็นกลุ่มท่ีมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยดูทุกปัจจยัของส่วนผสมทางการตลาด 
ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม, ชาเขียวพร้อมด่ืม, ความส าคัญ, ส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract 
This research is aiming to study the consumer segmentation of green tea drink in Bangkok by using the 

level of importance of the marketing-mix scale. Questionnaire was used to collect data from consumers drink 
green tea in Bangkok with a total of 200 people. Statistics used for analysis are Frequency distribution, 
Percentage, Average mean and Standard deviation to make consumer segmentation by the Cluster Analysis and 
correlation analysis method Chi-Square Test significant Sig < 0.5. From data analysis indicated that market 
segmentation may be divided into 3 groups. The marketing group 1 (Non-Promotion) is a group has decided to 
buy goods without paying attention to the marketing promotion factors. The marketing group 2 (Focus On) is a 
group has decided to buy goods by focused on the product factors. The marketing group 3 (Thinkers) is a group 
has decided to buy goods by considered every factor of the marketing-mix. 
Keywords: Cluster Analysis, Green Tea, Importance, Marketing-Mix or 4 P’s 
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 1. บทน า 
 

 เคร่ืองด่ืมนบัว่าเป็นส่ิงส าคญัมากในชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นแต่ละวนั ยิ่งในภูมิประเทศท่ีมี
อากาศร้อน เคร่ืองด่ืมท่ีใหค้วามสดช่ืนต่อร่างกายยิ่งดูเหมือนเป็นส่ิงท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน เคร่ืองด่ืม
ชาเขียวพร้อมด่ืมเป็นหน่ึงในหลากหลายประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีเกิดข้ึนในตลาดเคร่ืองด่ืมและไดรั้บความนิยมอยา่ง
มากจากผูบ้ริโภคในประเทศไทย สาเหตุหน่ึงท่ีชาเขียวพร้อมด่ืมได้รับความนิยม คือ เคร่ืองด่ืมชาเขียวถูกวาง
ต าแหน่งสินคา้ท่ีเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ แถมยงัช่วยให้ความสดช่ืนต่อร่างกาย ตลาดชาเขียว
พร้อมด่ืมเป็นตลาดท่ีมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด เม่ือเทียบกบัชาประเภทอ่ืนในเมืองไทย มีการแข่งขนักนัของแบรนด์
ต่างๆ มากข้ึนเร่ือยๆ พร้อมทั้งยงัมีแบรนดห์นา้ใหม่เพ่ิมเขา้มาในตลาด ท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกในการบริโภคชา
เขียวพร้อมด่ืมมากข้ึน 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคชาเขียวพร้อมด่ืม โดยใชร้ะดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัของสินคา้ท่ีแตกต่างกนัไป การท่ีเราเขา้ใจความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคและท าการจดักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกนั จะช่วยให้การวางแผนและออกแบบส่วน
ประสมทางการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได้
ดีมากยิ่งข้ึน และสามารถช่วยในการพฒันากลยุทธ์การตลาด การขยายตลาดหรือการออกผลิตภณัฑใ์หม่ในอนาคต 
ใหต้อบสนองกลุ่มเป้าหมาย และสามารถน าไปเป็นแนวทางประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ของผูด่ื้มชาเขียวพร้อมด่ืม 

2.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูด่ื้มชาเขียวพร้อมด่ืม โดยใชปั้จจยัระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพ่ือใหท้ราบถึงระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคชาเขียวพร้อมด่ืม 

2.เพ่ือสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคชาเขียวพร้อมด่ืมออกเป็นกลุ่มๆ ทราบถึงปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มให้

ความส าคัญ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบวางแผนกลยุทธ์การตลาด เพ่ือส่งมอบคุณค่าและ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละส่วนตลาด 

กรอบแนวคิด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีเกีย่วกบัการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ 
 

(ปณิศา ลญัชานนท,์ 2548) ไดก้ล่าววา่การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็น

ตลาดย่อย (Submarket) หรือส่วนตลาด (Market segment) ตามลกัษณะความตอ้งการหรือลกัษณะเฉพาะอย่างท่ี

คลา้ยคลึงกนั เพ่ือเลือกส่วนตลาดใดส่วนตลาดหน่ึงหรือหลายส่วนตลาดหรือทั้งหมดเป็นตลาดเป้าหมาย (Target 

market) แลว้น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมการตลาดในแต่ละตลาดเป้าหมายนั้นอยา่งเหมาะสม 

การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) หรือการเลือกตลาดเป้าหมาย  (Target market selection) 

หมายถึงการเลือกส่วนตลาดใดส่วนตลาดหน่ึงหรือหลายส่วนตลาด หรือทั้งหมด เพ่ือใชเ้ป็นเป้าหมายส าหรับการใช้
ส่วนประสมทางการตลาดในส่วนท่ีเลือกนั้น 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product positioning) เป็นการก าหนดคุณสมบัติลักษณะท่ีส าคัญของ

ผลิตภณัฑ์ลงไปในจิตใจของผูบ้ริโภคเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั (Kotler and Armstrong, 2004) 

หรือเป็นการวางแนวความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีต าแหน่งในการแข่งขันท่ี

แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ในการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑน์ั้น นกัการตลาด
จะตอ้งเลือกต าแหน่งท่ีกลุ่มเป้าหมายปรารถนามากท่ีสุด 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด คือ องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัในการด าเนินงานทางการตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการ

ธุรกิจสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจตอ้งสร้างส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทาง

การตลาด (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2540) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึง

บริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541) 

ประกอบดว้ย 

ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการของ
ลกูคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้และอาจเป็นส่ิงท่ีสมัผสัไดห้รือ

เป็นส่ิงท่ีสัมผสัไม่ได ้ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี บุคคลหรือองค์กร (Etzel, Walker 

and Stanton, 1997) ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน ์(Utility) มีคุณค่า (Value) ในมุมมองของผูบ้ริโภค 

ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลตอ้งจ่ายเพ่ือแลกเปล่ียนกบัส่ิงท่ีไดม้า ซ่ึงแสดงเป็นมูลค่าในรูปเงินตรา 
และ ราคา คือ ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินค้า ฉะนั้นราคาผลิตภณัฑ์ใดผลิตภัณฑ์หน่ึงจึงหมายถึงมูลค่าของ

ผลิตภณัฑน์ั้นหน่ึงหน่วยในรูปของตวัเงิน 
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใช้

เพ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ก็คือ

สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บ

รักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายไปยงัผูซ้ื้อ เพ่ือ

สร้างทศันคติ (Attitude) และพฤติกรรมการซ้ือ (Buying behavior) วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร เพ่ือสร้าง ความ

ตอ้งการ (Need) จูงใจ (Persuade) และเตือนความทรงจ า (Remind) การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายท าการ

ขาย (Personal selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Non personal selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมี
หลายประเภท ซ่ึงอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือร่วมกนั การใช้เคร่ืองมือร่วมกนัตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้

เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสาน หรือ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนัได ้

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคมีการคน้หา การซ้ือ การใช้ การประเมินผล การใช้

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของตน หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจ

และการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะท า

ให้เขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึน และสามารถใชเ้ป็นเกณฑท่ี์เหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนของผูบ้ริโภคได้

ถกูตอ้ง และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541) 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีการเลือก

ผูต้อบแบบสอบถามโดยวิธีการถามค าถามก่อนการตอบแบบสอบถาม เพ่ือให้ไดก้ลุ่มผูด่ื้มเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อม

ด่ืมท่ีอยูใ่นบรรจุภณัฑช์นิดขวดและกล่อง ซ่ึงประชากรทั้งหมดในกรุงเทพมหานครมีจ านวน 5,691,258 คน (ส านกั
บริการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557) 

กลุ่มตัวอย่าง ไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบตารางก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie 

& Morgan ไดก้ลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีมีจ านวน 384 คน เน่ืองจากผูวิ้จยัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะเวลา

และงบประมาณ จึงจ าเป็นท่ีจะลดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากเดิม 384 คนเหลือเก็บเพียง 200 คน ดงันั้นระดบัความ

คลาดเคล่ือนจะมีการเปล่ียนแปลงจากเดิม ±5% เป็น ±6.93% 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล การเลือกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยใชวิ้ธีการเลือกสุ่ม

เขตท่ีจะเกบ็ขอ้มลูดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย โดยการจบัสลากเลือกเขตตวัแทน 3 เขตในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

เก็บขอ้มูลใชวิ้ธีแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชก้ารสุ่มหาประชากรกลุ่มตวัอย่างในเขตพ้ืนท่ี ท่ี
ไดท้ าการสุ่ม แต่ละเขตจะมีการสุ่มจ านวนประชากรกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามในจ านวนสัดส่วนท่ีเท่าๆ กนั 
หรือใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด และใชวิ้ธีขอความร่วมมือกลุ่มตวัอยา่งในการตอบ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ด้วยวิธี Cluster 

Analysis และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขอ้มูลดว้ยวิธี Chi-Square Test ท่ีระดบันยัส าคญั Sig < 0.5 โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์แปรผลขอ้มลู 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     การวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูด่ื้มเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ของผูด่ื้มชาเขียวพร้อมด่ืม และแบ่งกลุ่มผู ้
ด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม โดยใชร้ะดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด 

ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดของผูด่ื้มชาเขียวพร้อมด่ืม แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

ผลติภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ตราสินค้าเป็นที่รู้จกั 

2. ดไีซน์ ฉลากสวยงาม 

3. ความหลากหลายของรสชาติ 

4. บรรจุภัณฑ์มขีนาดให้เลอืกหลากหลาย 

5. รสชาตทิี่ใกล้เคียงรสธรรมชาตขิองชามี

ความส าคัญต่อการตดัสินใจซ้ือ 

6. คุณค่าทางโภชนาการ 

3.96 

3.87 

3.45 

3.25 

4.00 

 

3.83 

1.017 

.958 

1.069 

1.180 

.997 

 

1.028 
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จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีเก่ียวกับ

รสชาติท่ีใกลเ้คียงรสธรรมชาติของชามีความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือ เป็นเหตุผลแรกมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 

รองลงมาคือตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 และ ดีไซน ์ฉลากสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 

 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 

ราคา ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

2. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 

3. ราคาที่ต า่กว่าสินค้ายีห้่ออืน่มคีวามส าคัญต่อ

การซ้ือที่ง่ายขึน้ 

4. ราคาที่แตกต่างจากสินค้ายีห้่ออืน่ไม่เกนิ 5 

บาท มผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

4.39 

4.11 

3.48 

 

3.53 

.788 

.841 

.940 

 

1.037 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจยัดา้นราคา ท่ีเหมาะสมกับ

คุณภาพ เป็นเหตุผลแรกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 รองลงมาคือราคาเหมาะสมกบัปริมาณ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 และ 
ราคาท่ีแตกต่างจากสินคา้ยี่หอ้อ่ืนไม่เกิน 5 บาท มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 

 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. สถานที่จดัจ าหน่ายมคีวามสะดวกหาซ้ือง่าย 

2. สถานที่จดัจ าหน่ายเป็นที่รู้จัก (มช่ืีอเสียง) 

3. สถานที่จดัจ าหน่ายได้มาตรฐาน 

4. ต าแหน่งการวางสินค้าบนช้ันวาง 

4.08 

3.54 

3.86 

3.40 

.885 

1.169 

.914 

.987 
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จากตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ี
สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีความสะดวกหาซ้ือง่าย เป็นเหตุผลแรกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 รองลงมาคือสถานท่ีจดัจ าหน่าย
ไดม้าตรฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และ สถานท่ีจดัจ าหน่ายเป็นท่ีรู้จกั (มีช่ือเสียง) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 
 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาด 

ส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. การลดราคา 

2. การซ้ือ 1 แถม 1 

3. การส่งรหัส SMS ใต้ฝาชิงรางวลั 

4. การแจกสินค้าให้ทดลอง 

5. กจิกรรมทาง Social network 

6. การโฆษณาทางส่ือโทรทัศน์ 

7. การใช้ พรีเซนเตอร์ ของแบรนด์ในการ

ส่ือสาร 

8. การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารอย่างสม ่าเสมอ 

3.61 

3.57 

3.02 

3.08 

2.75 

3.42 

2.97 

 

3.44 

1.151 

1.234 

1.437 

1.177 

1.228 

1.153 

1.229 

 

1.026 

จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกบัปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด ท่ี

เก่ียวกับการลดราคา เป็นเหตุผลแรกมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 รองลงมาคือการซ้ือ 1 แถม 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 

รองลงมาอีกคือการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารอย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 และ การโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 

การวเิคราะห์ข้อมูลการแบ่งส่วนตลาดด้วยเคร่ืองมอื Cluster Analysis  

ใช้ตวัแปรในค าถามท่ีเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มาแบ่งส่วนตลาดของผูด่ื้มเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเคร่ืองมือ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward’s Method) 
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ตารางที่ 5 แสดงการแบ่งส่วนตลาดของผูด่ื้มเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นว่า เป็นผลจากการใชว้ิธี Ward‘s method ในการรวมกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละ Stage 

จะบอกว่ามีการรวมกลุ่มตวัอยา่งคู่ใดบา้งใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ดงัน้ี ขั้นท่ี (Stage) 190 จะจดัขอ้มูลรายการท่ี 12 และ 

59 อยู่ในกลุ่มเดียวกนั เน่ืองจากมีระยะห่างกนัสั้นท่ีสุด ซ่ึงระยะห่าง (ค่า Squared Euclidean Distance) คือ ค่าใน

ช่อง Coefficients เท่ากบั 2299.231 และค่า Next Stage เท่ากบั 196 หมายถึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขอ้มูลรายการท่ี 12 และ 
59 จะรวมกบัขอ้มลูในรายการต่อไปใน Stage 196 ท าซ ้ าแบบน้ีจนทุกรายการถกูรวมไวเ้ป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว 

 
ผลการศึกษาแบ่งส่วนตลาดผู้ดืม่ชาเขียวพร้อมดืม่ สามารถแบ่งกลุ่มตลาดไดเ้ป็น 3 กลุ่ม  

กลุ่มตลาดท่ี 1 จ านวน 54 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป ประกอบอาชีพขา้ราชการและ

รัฐวิสาหกิจ ช่วงอายุระหว่าง 36-45 ปี มีช่วงรายไดต่้อเดือนระหว่าง 30,001–50,000 บาท และส่วนใหญ่เลือกซ้ือ
บรรจุภณัฑล์กัษณะขวดขนาดใหญ่ มีจ านวนการบริโภค 6 คร้ังต่อสปัดาห์ข้ึนไป และซ้ือ 4 ขวด/กล่องต่อคร้ัง 

กลุ่มตลาดท่ี 2 จ านวน 39 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน

และธุรกิจส่วนตวั ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี มีช่วงรายไดต่้อเดือนระหว่าง 30,001–40,000 บาท และส่วนใหญ่เลือก
ซ้ือบรรจุภณัฑล์กัษณะขวดขนาดปกติและกล่อง มีจ านวนการบริโภค 3 คร้ังต่อสปัดาห์ และซ้ือ 3 ขวด/กล่องต่อคร้ัง 

กลุ่มตลาดท่ี 3 จ านวน 107 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน

และนกัเรียน/นกัศึกษา ช่วงอายุระหว่าง 16-25 ปี มีช่วงรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท และส่วนใหญ่

เลือกซ้ือบรรจุภณัฑล์กัษณะขวดขนาดปกติ  มีจ านวนการบริโภค 2 คร้ังต่อสปัดาห์ และซ้ือ 2 ขวด/กล่องต่อคร้ัง 
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ตารางที่ 6 แสดงลกัษณะท่ีแตกต่างในแต่ละกลุ่มตลาด โดยใชร้ะดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเป็น

เกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด ดว้ยสถิติ ANOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบักลุ่มตลาด ด้วยเคร่ืองมอื Chi-Square Tests 

ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีมีความสมัพนัธ์กบักลุ่มตลาดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (Sig) < 0.05 

1.ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบักลุ่มตลาด     2.ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาชีพที่ประกอบกบักลุ่มตลาด 

 

 

 

3.ความสมัพนัธ์ระหวา่งช่วงอายุกบักลุ่มตลาด         4.ความสมัพนัธ์ระหวา่งช่วงรายได้ต่อเดอืนกบักลุ่มตลาด 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3             2252  
 

ข้อมูลพฤตกิรรมการซ้ือ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบักลุ่มตลาดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (Sig) <  0.05 

1.ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเลอืกลกัษณะบรรจุภัณฑ์กบักลุ่มตลาด 

 

 

 

2.ความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวนการบริโภคต่อสัปดาห์กบักลุ่มตลาด 

 

 

 

3.ความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวนที่ซ้ือต่อคร้ังกบักลุ่มตลาด 

 

 

 

อภิปรายผล 

จากการสรุปผลวิจยั ผูด่ื้มชาเขียวพร้อมด่ืมไดใ้ห้ระดบัความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ส่วนใหญ่จะ

เนน้ในเร่ืองของผลิตภณัฑเ์ป็นส าคญัท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัดา้นราคาท่ีมีความเหมาะสมและปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่ายท่ีง่ายและสะดวก ส่วนปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดผูด่ื้มชาเขียวพร้อมด่ืมไดใ้หร้ะดบัความส าคญั ในส่วน
น้ีเฉพาะกลุ่มแต่กเ็ป็นกลุ่มท่ีมีผูด่ื้มค่อนขา้งมาก  

ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความส าคัญต่อการเลือก

บริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวส าเร็จรูปของผูบ้ริโภค สมิหรา อุปลาบัติ (2549) พบว่า ผูบ้ริโภคพิจารณาปัจจยัด้าน

ผลิตภณัฑ ์มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือมากกว่า ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัช่องทางจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการ

ข าย  และผลงาน วิจัย เร่ื อ งปั จจัย ท่ี มี อิท ธิพล ต่ อการบ ริโภค เค ร่ือ ง ด่ื ม  Function Drink ของนัก ศึ กษ า

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ น ้ าฝน ตรันเจริญ (2553) พบว่า ปัจจยัย่อยของส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคอยู่มาก 

แมว้า่ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ท่าท่ีควร 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ผูด่ื้มชาเขียวพร้อมด่ืมไดใ้ห้ระดบัความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนั และปัจจยัทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เป็นตวัแปรท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค การเก็บขอ้มูลระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

ของผูบ้ริโภคชาเขียวพร้อมด่ืมท่ีไดจ้ากผลการวิจยัคร้ังน้ี สามารถจดักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีให้ระดบัความส าคญัต่อส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกนัไดเ้ป็น 3 กลุ่มตลาด ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดเป็นตวัแปรท่ีนกัการตลาด

สามารถควบคุมได้ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดงันั้นสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีไป

ออกแบบและพฒันาส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมของสินคา้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการแก่กลุ่มลูกคา้
เป้าหมายอยา่งเหมาะสม 

สรุปผลเชิงอนุมาน 

กลุ่มตลาดท่ี 1 Non-Promotion เป็นกลุ่มท่ีมีการตัดสินใจซ้ือสินค้าโดยไม่สนใจปัจจยัด้านการส่งเสริม

การตลาด การท ากลยุทธ์ 4P’s กับกลุ่มตลาดน้ี ควรให้ความส าคัญกับตัวผลิตภัณฑ์ท่ีมีรสชาติท่ีใกล้เคียงรส

ธรรมชาติของชา การดีไซน์ฉลากดึงดูดและน่าสนใจ มีขนาดของบรรจุภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายตามความ

เหมาะสม และการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความภกัดีต่อตรา

สินคา้ และตอ้งให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ และสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีมี

ความสะดวกในการหาซ้ือ เป็นปัจจยัตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีให้ความส าคญัเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของตน กลุ่มตลาด Non-Promotion เป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจเน่ืองจาก มีรายไดค่้อนขา้งสูง มี

จ านวนการบริโภคค่อนขา้งบ่อยต่อสัปดาห์และจ านวนการซ้ือต่อคร้ังอยู่ในระดบัปานกลาง และไม่ตอ้งค านึงถึงงบ

การส่งเสริมการตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง 

กลุ่มตลาดท่ี 2 Focus on Product เป็นกลุ่มท่ีมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยมุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์

เป็นหลกั การท ากลยทุธ์ 4P’s กบักลุ่มตลาดน้ี ควรใหค้วามส าคญักบัตวัผลิตภณัฑท่ี์มีรสชาติท่ีใกลเ้คียงรสธรรมชาติ

ของชา การดีไซนฉ์ลากดึงดูดและน่าสนใจและการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความเป็นไปไดสู้งท่ี

จะเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ ถา้สินคา้นั้นตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีได ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี

ให้ความส าคัญกบัผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของตนไดเ้ท่านั้น โดยไม่ค านึงถึง ปัจจยัดา้นราคา ช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ท าให้กลุ่มตลาด Focus on เป็นกลุ่มท่ีค่อนขา้งน่าสนใจเน่ืองจาก มี

รายไดร้ะดบัปานกลางเม่ือเทียบกบัอีก 2 กลุ่ม มีก าลงัซ้ือสินคา้ มีจ านวนการบริโภคค่อนขา้งบ่อยต่อสัปดาห์และ

จ านวนการซ้ือต่อคร้ังอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีจ านวนประชากรในกลุ่มค่อนขา้งนอ้ย 

กลุ่มตลาดท่ี 3 Thinkers เป็นกลุ่มท่ีมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยดูทุกปัจจยัของส่วนผสมทางการตลาด การ
ท ากลยทุธ์ 4P’s กบักลุ่มตลาดน้ี ควรใหค้วามส าคญักบัทุกปัจจยั และควรมีการส่งเสริมการตลาดกบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี
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อย่างต่อเน่ือง เช่น การจดัการส่งเสริมการขายดว้ยการลดราคา การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ 
การส่ือสารดว้ยการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการจดจ าสินคา้และไม่เปล่ียนใจ
บริโภคสินค้าอ่ืน กลุ่มตลาด Thinkers เป็นอีกกลุ่มท่ีน่าสนใจ เป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับระดบัปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานเอกชนและนักศึกษา มีรายไดค่้อนขา้งน้อย จ านวนการบริโภค 2 คร้ังต่อสัปดาห์และจ านวนการซ้ือต่อคร้ัง
นอ้ย แต่เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดถึงสองเท่า จากกลุ่มตลาดท่ี 1 และกลุ่มตลาดท่ี 2 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1.ศึกษาเพ่ิมเติมจ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากข้ึน เพ่ือจะไดค้รอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึน 

2.ศึกษาเพ่ิมเติมให้มีความครอบคลุมพ้ืนท่ีของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือจะไดเ้ห็นความแตกต่าง

ของกลุ่มตวัอยา่งไดช้ดัเจน 

3.ศึกษาเพ่ิมเติมเร่ืองทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค เพ่ือการวิเคราะห์ผลการวิจยัท่ีมี

ความชดัเจนยิ่งข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือสินค้าภายในร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดมิ อ าเภอบางใหญ่-บางบัวทอง             
จงัหวดันนทบุรี โดยใช้ทัศนคตทิี่มต่ีอส่วนประสมการค้าปลกี 

Segmenting of customers in traditional convenience store in the areas of 
Bangyai and Bangbuathong of Nonthaburi by using attitude towards the 

retailing mix 
กลัญา กนกววมิาน1 และ นภวรรณ คณานุรักษณ์2 

Kalaya Kanokvimarn and Napawan Kananurak 
 

บทคดัย่อ 
               การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติของผูซ้ื้อสินคา้ และการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ โดยใชปั้จจยัดา้น
ส่วนประสมการคา้ปลีก ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้ ราคา ท าเลท่ีตั้ง การส่งเสริมการตลาด การออกแบบร้านคา้ และการ
บริการ เก็บแบบสอบถาม 200 กลุ่มตวัอย่าง การแบ่งกลุ่มใชวิ้ธี Cluster Analysis ผลการวิจยัพบว่า แบ่งกลุ่มได ้3 
กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 การซ้ือสินคา้โดยใชเ้กณฑ์ คุณสมบติัของสินคา้ เนน้ในเร่ืองของความสะดวกสบายของส่วน
ประสมการคา้ปลีก กลุ่มท่ี 2 การซ้ือสินคา้โดยใชเ้กณฑ ์คุณสมบติัของสินคา้ เนน้ในเร่ืองของความสมบูรณ์แบบ
ของปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกภายในร้าน กลุ่มท่ี 3 การซ้ือสินคา้โดยใชเ้กณฑ ์ท าเลท่ีตั้ง เป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยให้
ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก  
 
ค าส าคัญ : ร้านสะดวกซ้ือ, ส่วนประสมการค้าปลีก, การแบ่งกลุ่ม, ร้านค้าปลีก 
 

Abstract 
              The purpose of education is for educate a customer’s attitude and segmentation of the customer. By 
using the Retailing mix such as by product, price, place, promotion, store design and service. The questionnaire 
from 200 example persons, segment by using cluster analysis. The results from the research can segment for 
3groups such as group 1 buy a product by looking for a property. These people will emphasize with the 
convenience of the retailing mix, group 2 buy a product by looking for a property and they will emphasize with 
the complete retailing mix, group 3 buy a product by looking for a location. This group will don’t emphasize for 
retailing mix  
Keywords: Convenient Store, Retailing mix, Segmentation, Retail Store 
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1. บทน า 
 
     ธุรกิจคา้ปลีกในปัจจุบนัเป็นรูปแบบการคา้ปลีกแบบสมยัใหม่(Modern Trade) มีความทนัสมยัและท่ีส าคญัธุรกิจ
คา้ปลีกแบบสมยัใหม่ (Modern Trade) จะมีการขยายตวัท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2556 ดงักราฟภาพท่ี 1 
 

 
 

รูปที่  1  กราฟแสดงอตัราการขยายตวัและยอดขายของธุรกิจคา้ปลีก  
ท่ีมา ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2557 
 
     แนวโน้มในการขยายตวัอยู่ประมาณร้อยละ 3.0-5.01 ในปี พ.ศ 2557 จากการท่ีธุรกิจคา้ปลีกมีแนวโน้มในการ
ขยายตัวท่ียงัไม่มากนัก อาจจะมาจากพฤติกรรมการซ้ือท่ีชะลอตัว เน่ืองจากค่าครองชีพและภาระหน้ีสินภาค
ครัวเรือน (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2557) โดยเฉพาะร้านสะดวกซ้ือท่ีเป็นคู่แข่งท่ีส าคญัของธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิมก็
ยงัคงท าการขยายจ านวนสาขาใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือรองรับการกลบัมาใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การขยายสาขาของ
บริษทัขนาดใหญ่มีดงัน้ี ร้านสะดวกซ้ือในเครือของ เซ็นทรัล รีเทล คอร์เปอเรชัน่ มีร้านทอ็ปส์เดล่ี 120 สาขา ร้านแฟ
มิล่ี 713 สาขา ในปี พ.ศ. 2560 มีเป้าหมายในการขยายสาขาประมาณ 3000 สาขา, สห กรุ๊ป ปรับปรุงร้าน 108 ชอ้ป 
ใหเ้ป็น ลอวส์นั 108 โดยจะขยายสาขาเป็น 250 สาขาในปีพ.ศ.2557, บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีจ านวนของมินิ บ๊ิกซี อยู่
ประมาณ 50-70 สาขา โดยจะขยายสาขาเพ่ิมเป็น 500 สาขาในปีพ.ศ.2559 และ 950 สาขาในปีพ.ศ.2561, อิออน
(ประเทศไทย) เจา้ของแบรนด ์แม็กซ์ แวลูจะขยายร้านสะดวกซ้ือโดยทุกปีจะตอ้งมีจ านวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน 20 สาขา
ต่อปี, เซเว่น-อิเลฟเว่น ร้านสะดวกซ้ือท่ีครองสัดส่วนมากท่ีสุดในตลาดร้านสะดวกซ้ือ ในประเทศไทยมีสาขา
ทั้งหมด 7,360 สาขาในปีพ.ศ.2556 และอนัดบัท่ีสองคือ เทสโก ้โลตสั เอ็กซ์เพรส ท่ีมีสาขาประมาณ 1,100 สาขา 
โดยทั้งเซเว่น-อิเลฟเว่น และ เทสโก ้โลตสั เอก็ซ์เพรส ตั้งเป้าในการขยายสาขาในแต่ละปี 300-550 สาขาต่อปี (ฝ่าย
วิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย, 2556) 
     ดงันั้นจากการขยายตวัของร้านสะดวกซ้ือแบบสมยัใหม่ท าให้ร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิมประสบปัญหาในการ
ด าเนินกิจการ ปัญหาของร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิมคือการท่ีพยายามปรับตวัให้สามารถแข่งขนัไดแ้ต่บางร้านมีการ
ปรับตวัท่ีไม่ไดค้  านึงถึงผูซ้ื้อท าใหต้อ้งเลิกกิจการไป จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจในการศึกษาว่าผูซ้ื้อมีทศันคติต่อปัจจยัส่วน
ประสมการคา้ปลีกอยา่งไรและการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเพ่ือท าการปรับปรุงร้านใหต้รงกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อมากข้ึน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดธุรกจิค้าปลกี 
 

     การคา้ปลีก คือ กิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าใหก้บัสินคา้และบริการ เพ่ือท าการขายสินคา้และบริการออกไปยงัผูบ้ริโภค
คนสุดทา้ยและน าไปใชส่้วนตวัหรือในครัวเรือน โดยจะขายเป็นหน่วยย่อยๆ พิจารณาจากลกัษณะของสินคา้และ
บริการ สามารถแบ่งประเภทธุรกิจคา้ปลีกไดด้งัน้ี 1. ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หรือร้านโชวห่์วย 
(Grocery Store) เป็นร้านคา้ปลีกท่ีเก่าแก่ท่ีสุด จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่เป็นร้านหอ้งแถวท่ีมีพ้ืนท่ีไม่
มากนกั ขนาด 1-2 คูหา ลูกคา้เกือบทั้งหมดอาศยัอยู่บริเวณใกลเ้คียงกบัร้านคา้ ซ่ึงผูท้  าหนา้ท่ีในการบริหารร้านมกั
เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน มีการลงทุนน้อยไม่มีระบบการจดัการท่ีไดม้าตรฐาน มีลกัษณะการจ าหน่าย
สินคา้และบริการรูปแบบเดิม การตกแต่งร้านไม่ทนัสมยั การจดัวางสินคา้ไม่เป็นหมวดหมู่ โดยอาศยัความสะดวก
ของเจา้ของร้านในการหยิบใหก้บัลูกคา้เพ่ือการจ าหน่ายเท่านั้น 2. ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) เป็นร้านคา้
ท่ีมีการปรับปรุงการจดัวางสินคา้ การให้บริการท่ีทนัสมยั มีการจดัการท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐานใชเ้ทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั และการลงทุนสูง เพ่ือดึงดูดใหล้กูคา้มาใชบ้ริการ จดัตั้งบริษทัร่วมทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่มี 7 ประเภท ไดแ้ก่ ห้างสรรพสินคา้ (Department Store) ร้านคา้เฉพาะอย่าง (Specialty Store) แคตทีกอรี 
คิลเลอร์ (Category Killer) ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarkets) ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ร้านค้าปลีกขาย
สินคา้ลดราคา (Off-Price Store) และ ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) หรือ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Supercenter) (สุพรรณี 
อินทร์แกว้,2553:28-39) 
 

2.2 แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) 
 
     การเลือกสินคา้มีขั้นตอนในการเลือกสินคา้บริการ 6 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การตระหนกัในความตอ้งการ 
ขั้นตอนท่ี 2 การแสวงหาขอ้มูล ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนท่ี 4 การเลือกสินคา้ ขั้นตอนท่ี 5 การซ้ือ
สินค้า ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผลภายหลงัการซ้ือหลงัจากใช้ผลิตภัณฑ์ไปแลว้นั้น เกิดความพึงพอใจในสินค้าและ
ร้านคา้หรือไม่ หากเป็นไปตามท่ีหวงัลูกคา้อาจอุดหนุนร้านคา้เดิม หรืออาจหาร้านคา้ใหม่ (วารุณี ตนัติวงศว์าณิช, 2552) 
 

2.3 แนวคิดการแบ่งส่วนการตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งตลาด (STP)  
 
     รูปแบบในการด าเนินธุรกิจคา้ปลีกข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจเลือกตลาดเป้าหมาย ท่ีกิจการเห็นว่ามีความสามารถท่ีจะ
ด าเนินธุรกิจในระยะยาว โดยการวางแผนและการด าเนินธุรกิจ มีขั้นตอนใหญ่ 3 ขั้นตอน เร่ิมจาก ขั้นตอนท่ี 1 การแบ่ง
ส่วนตลาด โดยสามารถแบ่งส่วนตลาดไดด้งัน้ี การแบ่งส่วนตลาดตามภูมิศาสตร์ แบ่งส่วนตลาดลกูคา้ตามถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 
การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ การแบ่งส่วนตลาดตามจิตวิทยา แบ่งส่วนตลาดลูกคา้ตามเกณฑส์ังคม การแบ่ง
ส่วนตลาดตามพฤติกรรมศาสตร์ แบ่งส่วนตลาดลูกคา้ตามโอกาสการซ้ือ และการแบ่งส่วนตลาดตามผลประโยชน ์
ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกตลาดเป้าหมาย เป็นกิจกรรมในการประเมินผลและเลือกส่วนตลาด ท่ีธุรกิจเห็นว่าเหมาะสมกบั
ทรัพยากรและความช านาญของตน ตลอดจนเป็นส่วนตลาดท่ีมีโอกาสทางการตลาด ขั้นตอนท่ี 3 การวางต าแหน่งตลาด 
เป็นการก าหนดจุดยืนท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในใจผูบ้ริโภคในเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั ควรก าหนดจุดยืนตลาด จุดยืน
ของทางร้าน  และจุดยืนของผลิตภณัฑ ์ท่ีเหมาะกบัตลาดเป้าหมาย (วารุณี ตนัติวงศว์าณิช, 2552)  
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2.4 แนวคิดส่วนประสมการค้าปลกี (Retailing Mix) 
 
     ส่วนประสมการคา้ปลีก ประกอบไปดว้ย 1. สินคา้/ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายเพ่ือใหเ้กิดความ
สนใจ การซ้ือ การใช้ การบริโภค ซ่ึงสามารถตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ 2.ราคา (Price) 
เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในส่วนประสมการคา้ปลีกโดยราคาตอ้งถกูตอ้งและเหมาะสม 3. ท าเลท่ีเหมาะสม (Place) 
ท าเลมีผลกระทบต่อการขยายตวัในอนาคตและความสามารถในการท าก าไรของร้านคา้ การเลือกท าเลเร่ิมจากการ
เลือกแหล่งชุมชน 4. การส่งเสิมทางการตลาด (Promotion) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประเภท ไดแ้ก่ การ
โฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย และการใหข่้าวประชาสมัพนัธ์ 5.การออกแบบร้าน (Store 
design) และการวางผงัของร้าน การตกแต่งร้าน และส่ิงแวดลอ้ม 6.การให้บริการลูกคา้ (Customer services) การคา้
ปลีกจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้และพนกังานขาย พนกังานขายมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการ
ขายคนชกัชวนใหล้กูคา้ซ้ือในส่ิงท่ีลกูคา้ตอ้งการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2546) 
 

2.5 กรอบแนวความคิด 
 

 
 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากรศาสตร์และกลุ่มตัวอย่าง 
 
     ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาในการวิจยั คือ กลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ภายในร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิม อ าเภอบางใหญ่-บาง
บวัทอง จงัหวดันนทบุรี อายุ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 313,911 คน (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2556) กลุ่ม
ตวัอย่าง จากการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan ไดจ้ านวน 384 คน แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัในดา้นเวลาและดา้น
งบประมาณท่ีมีจ ากดั ผูวิ้จยัจึงมีความประสงคท่ี์จะเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 200 ชุด ระดบัความเช่ือมัน่ 
ท่ี 95%   



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3             2260  
 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     1. การเลือกตวัอย่างจากการจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) จุดเร่ิมท่ีร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิมหมู่บา้น
กฤษดานคร 10 แบ่งกลุ่มเป็นทิศ 4 ทิศ ระยะทาง 5 กิโลเมตร  
     2. การใหโ้ควตา้ตามสดัส่วนของร้านคา้แต่ละทิศ ทิศเหนือ มีจ านวนร้าน 15 ร้าน กลุ่มตวัอยา่ง 34 ตวัอย่าง, ทิศใต ้
มีจ านวนร้าน 16 ร้าน กลุ่มตวัอย่าง 36 ตวัอย่าง, ทิศตะวนัออก มีจ านวนร้าน 22 ร้าน กลุ่มตวัอย่าง 50 ตวัอย่าง, ทิศ
ตะวนัตก มีจ านวนร้าน 35 ร้าน กลุ่มตัวอย่าง 80 ตัวอย่าง จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการจบัสลากร้านในแต่ะละทิศเพ่ือลงเก็บแบบสอบถาม การเก็บใชวิ้ธีในการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
 
     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะการซ้ือสินคา้/กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เป็นค าถามปลายปิด 
     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการค้าปลีก มาตรวัดแบบ Likert-Scale ซ่ึงมี 5 ระดับ
ความส าคญั เก่ียวกบั ส่วนประสมการคา้ปลีก  
     ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนตวัของผูซ้ื้อ เป็นค าถามปลายปิด  

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 
     การศึกษาคร้ังน้ีจะใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ขอ้มูล ค านวณหาค่าทางสถิติ ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 
1 และ 3 โดยการหาความถ่ี และร้อยละ ส่วนท่ี 2 โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานและการวิเคราะห์
ขอ้มลูการแบ่งส่วนตลาดของผูบ้ริโภค ดว้ยเคร่ืองมือ Cluster Analysis โดยใชว้ิธี Hierarchical Cluster Analysis เพ่ือ
หาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมจากการแบ่งกลุ่มและตามด้วย วิธี Partitioning เพ่ือจ าแนกคนลงในกลุ่มย่อยๆ การ
วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ส่วนตลาด (Segment) โดยใชท้ศันคติท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก ดว้ยวิธี One 
Way ANOVA  
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษา 
 
     ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.5 อายรุะหว่าง 25-34 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 ครอบครัวขนาดเลก็(1-3 คน) จ านวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.5 อาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 
10,001-15,000 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
     ข้อมูลการซ้ือสินค้าและกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซ้ือสินค้าช่วงเวลา 18.01- 24.00
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น.จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในระดบัต ่ากว่า 100-200 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.5 ซ้ือสินคา้ประเภทบริโภคพวกเคร่ืองด่ืมและนม จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42 เขา้ร้านสะดวกซ้ือมากกวา่ 1-3 
คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51 ตดัสินใจคนเดียว จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 ซ้ือสินคา้ 
เน่ืองจากตอ้งการท่ีจะใชสิ้นคา้ ณ เวลานั้น จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ไม่มีการคน้หาขอ้มลู จ านวน 78 คน คิด
เป็นร้อยละ 39 เกณฑก์ารซ้ือสินคา้ คือ คุณสมบติัของสินคา้ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35 หลงัจากซ้ือสินคา้มี
ความรู้สึกพึงพอใจ จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 95 
     ทศันคติของผูซ้ื้อสินคา้ภายในร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิม โดยสรุปเฉพาะค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดของแต่ละดา้นดงัน้ี 
ดา้นสินคา้ในเร่ืองของเคร่ืองหมายมาตรฐานความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 4.04 ดา้นราคาในเร่ืองของการติดป้ายแสดง
ราคาสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.85 ดา้นท าเลท่ีเหมาะสมในเร่ืองของบริเวณการจอดรถ มีค่าเฉล่ีย 3.68 ดา้นการส่งเสริม
การตลาดในเร่ืองของส่วนลดของผูจ้ดัจ าหน่ายมาใชจ้ดัรายการ มีค่าเฉล่ีย 3.24 ดา้นการออกแบบร้านคา้ในเร่ืองของ
การจดัเรียงสินคา้ตามหมวดหมู่ มีค่าเฉล่ีย 3.96 ดา้นการบริการลูกค้าในเร่ืองของการบริการลูกคา้แบบสุภาพ มี
ค่าเฉล่ีย 4.24 
     การวิเคราะห์ขอ้มลูการแบ่งส่วนตลาดของกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ภายในร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิม โดยใชท้ศันคติท่ีมีต่อ
ส่วนประสมการคา้ปลีกดว้ยเคร่ืองมือคือ Cluster Analysis ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยจะแสดง
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
 
ตางรางที่  1 ความส าคญัของปัจจยัส่วยประสมการคา้ปลีกท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดของกลุ่มท่ี 1  
 

ปัจจยัส่วนประสมการค้าปลกี (ค าถาม) Mean Std. Deviation Std. Error 

ด้านสินค้า 
ความหลากหลายของตราสินคา้ 3.78 .762 .086 
ด้านราคา 
มีการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ 4.05 .783 .088 
ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก (ค าถาม) Mean Std. Deviation Std. Error 
ด้านท าเลที่ตั้ง 
มีบริเวณจอดรถ 3.84 .869 .098 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

ร้านคา้มีส่วนลดในสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทศกาล 3.33 .763 .086 
ด้านการออกแบบร้านค้า 
ภายในร้านมีการจดัสินคา้ตามหมวดหมู่ของสินคา้ 4.05 .677 .076 
ด้านการบริการ 

ภายในร้านมีการบริการลกูคา้แบบสุภาพ 4.41 .631 .071 
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ตางรางที่  2 ความส าคญัของปัจจยัส่วยประสมการคา้ปลีกท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดของกลุ่มท่ี 2 
 

ปัจจยัส่วนประสมการค้าปลกี (ค าถาม) Mean Std. Deviation Std. Error 

ด้านสินค้า 

สินคา้มีเคร่ืองหมายมาตรฐานความปลอดภยั  4.63 .555 .074 

ด้านราคา 

มีการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ 4.25 .689 .091 

ด้านท าเลที่ตั้ง 

มีร้านคา้บริเวณหนา้หมู่บา้น  4.21 .773 .102 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

มีการโฆษณารายละเอียดของสินคา้ผา่นป้ายโปสเตอร์  3.84 .751 .099 

ด้านการออกแบบร้านค้า 

ภายในร้านมีการจดัสินคา้ตามหมวดหมู่ของสินคา้ 4.32 .540 .071 

ด้านการบริการ 

ภายในร้านมีการบริการลกูคา้แบบสุภาพ 4.53 .601 .080 
 
ตางรางที่  3 ความส าคญัของปัจจยัส่วยประสมการคา้ปลีกท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดของกลุ่มท่ี 3 
ปัจจยัส่วนประสมการค้าปลกี (ค าถาม) Mean Std. Deviation Std. Error 
ด้านสินค้า 
สินคา้มีเคร่ืองหมายมาตรฐานความปลอดภยั 3.38 .900 .112 
ด้านราคา 
มีการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ 3.25 .854 .107 
ด้านท าเลที่ตั้ง 
มีบริเวณจอดรถ 3.05 1.015 .127 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
มีการโฆษณารายละเอียดของสินคา้ผา่นป้ายโปสเตอร์ 2.67 .691 .086 
ด้านการออกแบบร้านค้า 
ภายในร้านมีการจดัสินคา้ตามหมวดหมู่ของสินคา้ 3.53 .835 .104 
ด้านการบริการ 
ภายในร้านมีการบริการลกูคา้แบบสุภาพ 3.77 .707 .088 
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     การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดของกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ภายในร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิม (Segment) 
โดยใชท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีก ใชวิ้ธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการ
วิเคราะห์ส่วนขอ้ค าถามท่ีเป็นปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก 35 ขอ้ มีระดบันยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 แสดงว่า
ในแต่ละส่วนตลาดของกลุ่มผูซ้ื้อสินค้าภายในร้านสะดวกซ้ือแบบดั้ งเดิม อ าเภอบางใหญ่-บางบัวทอง มีความ
แตกต่างของการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 
รูปที่  2 ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดของกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ โดยใชท้ศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมการคา้ปลีก 
 
     การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลส่วนตัว ข้อค าถามท่ีมีระดับนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์กับส่วนตลาด ดังน้ี คือ รายได้ต่อเดือนโดยกลุ่มท่ี 1 และ 2 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 
10,001-15,000 บาท ส่วนกลุ่มท่ี 3 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 15,001-30,000 บาท  
 
ตารางที่  4 ความสมัพนัธ์ของส่วนตลาดทั้ง 3 กลุ่ม กบัรายไดต่้อเดือน 
 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16.439a 8 .037* 
Likelihood Ratio 17.383 8 .026 
Linear-by-Linear Association .301 1 .583 
N of Valid Cases 200   
a. 2 cells (13.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.71. (*sig<0.05) 
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     การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ขอ้ค าถามท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกว่า 0.05 ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัส่วนตลาดดงัน้ี คือ ช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ โดยกลุ่มท่ี 1 ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ภายในช่วงเวลา 
18.01-24.00 น. กลุ่มท่ี 2 ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ภายในช่วงเวลา 12.01-18.00 น. ส่วนกลุ่มท่ี 3 ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ภายใน
ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. 
 
ตารางที่  5 ความสมัพนัธ์ของส่วนตลาดทั้ง 3 กลุ่ม กบั ช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ 
 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.723a 6 .048* 
Likelihood Ratio 12.854 6 .045 
Linear-by-Linear Association .482 1 .488 
N of Valid Cases 200   
a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.28. (*sig<0.05) 

 

     การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ขอ้ค าถามท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกว่า 0.05 ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กับส่วนตลาด ดังน้ี คือ หลกัเกณฑ์ในการเลือกซ้ือสินค้า โดยกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ส่วนใหญ่ใช้
หลกัเกณฑซ้ื์อสินคา้ภายในร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิม จาก เกณฑ ์คุณสมบติัของสินคา้ และ กลุ่มท่ี 3 ส่วนใหญ่ซ้ือ
สินคา้ภายในร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิม จาก เกณฑ ์ท าเลท่ีตั้ง 
 

ตารางที่ 6 ความสมัพนัธ์ของส่วนตลาดทั้ง 3 กลุ่ม กบั หลกัเกณฑใ์นการซ้ือสินคา้ภายในร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิม 
 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19.103a 10 .039* 
Likelihood Ratio 19.067 10 .039 
Linear-by-Linear Association .997 1 .318 
N of Valid Cases 200   
a. 6 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00. (*sig<0.05) 

 

4.2 อภิปรายผล 
 
     อภิปรายผลทศันคติของผูซ้ื้อสินคา้ภายในร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิม โดยสรุปตามปัจจยัดา้นส่วนประสมการคา้
ปลีกไดด้งัน้ี ดา้นสินคา้ ให้ความส าคญั เคร่ืองหมายมาตรฐานความปลอดภยั และสินคา้หลากหลาย ซ่ึงสอดคลอ้ง



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2265  
 

 

ตามแนวคิดของวารุณี ตนัติวงศว์าณิช(2552) ท่ีวา่ผูซ้ื้อจะใหค้วามส าคญักบัความหลากหลายของสินคา้ ดา้นราคา ให้
ความส าคญั การติดป้ายแสดงราคาสินคา้ และราคาถูก และราคาโปรโมชัน่ ดา้นท าเลท่ีเหมาะสม ให้ความส าคญั
สถานท่ีจอดรถ และมีร้านคา้บริเวณหนา้หมู่บา้นและลานกิจกรรมของหมู่บา้น ลกัษณะร้านคา้เป็นตึกพาณิชย ์ซ่ึง
สอดคลอ้งตามของวารุณี ตันติวงศ์วาณิช(2552) ท่ีว่าท าเลท่ีตั้ งจะต้องตั้ งในท าเลท่ีเป็นชุมชน ด้านการส่งเสริม
การตลาด ให้ความส าคญัการมีส่วดลด การโฆษณารายละเอียดของสินคา้ผ่านป้ายโปสเตอร์ การมีสินคา้ตวัอย่าง 
และการแนะน าสินคา้จากพนกังานขาย ดา้นการออกแบบร้านคา้ใหค้วามส าคญัมีการจดัสินคา้ตามหมวดหมู่ มีการ
ใช้แสงไฟสีขาว เคาน์เตอร์การจ่ายเงินอยู่หน้าร้าน ไม่ล็อคเส้นทางในการเดินเลือกสินค้า การวางสินค้าใหม่ท่ี
เคาน์เตอร์ช าระเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งตามของวารุณี ตนัติวงศ์วาณิช(2552) ท่ีว่าการวางสินคา้ภายในร้านคา้ให้มีความ
สะดวก มีจุดแสดงสินคา้ใหไ้ดรั้บความสนใจ และการตกแต่งร้านท่ีตอ้งมีแสงสวา่งท่ีเหมาะสม ดา้นการบริการลกูคา้ 
ใหค้วามส าคญัมีการบริการลูกคา้แบบสุภาพ การบริการหยิบสินคา้ให้ การเรียงคิวในการบริการ การทกัทายลูกคา้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งตามของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2546) ท่ีว่าพนักงานขายและความช่วยเหลือภายในร้านคา้ และ
ผลการวิจยัการให้ความส าคญัของกลุ่มตวัอย่างสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัเร่ืองกลยุทธ์ส่วนประสมการคา้ปลีกของ
ร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิมของธนพร คุณโทถม(2550) , ผลงานวิจยัเร่ืองส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านคา้ปลีก
สมยัใหม่ในจงัหวดัพะเยาของ มนสัว ีโสตถิโภคา(2550)  
     อภิปรายการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ภายในร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิม โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก ดงัน้ี  
     ส่วนตลาดท่ี 1 มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 10,001-15,000 บาท ช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ คือ 18.01-24.00 น. การ
ประเมินทางเลือกใชเ้กณฑ ์คุณสมบติัของสินคา้ ดา้นสินคา้ ภายในร้านตอ้งมีความหลากหลายของสินคา้ ดา้นราคา 
การติดป้ายแสดงราคาสินคา้ ราคาถูก, มีราคาเท่ากบั 7-11 หรือ Family Mart และมีราคาโปรโมชัน่ ดา้นท าเลท่ีตั้ง 
ร้านคา้มีสถานท่ีจอดรถ และการมีร้านคา้บริเวณหนา้หมู่บา้นหรือลานกิจกรรมหลกั ดา้นการส่งเสริมการตลาด การมี
ส่วนลดในสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทศกาล และ ส่วนลดของผูจ้ดัจ าหน่าย ดา้นการออกแบบร้านคา้ การจดัสินคา้ตาม
หมวดหมู่ของสินคา้ การใชแ้สงไฟสีขาว เส้นทางเดินแบบลอ็คในทิศทางเดียว และ มีเคาน์เตอร์อยู่สุดทางเดิน ดา้น
การบริการ พนกังานบริการแบบสุภาพ , การเรียงคิวในการช าระเงิน และ บริการหยิบสินคา้ให้ ผลการวิจยัในการ
แบ่งกลุ่มโดยปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัเร่ืองกลยทุธ์ส่วนประสมการคา้ปลีกของ
ร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิมของธนพร คุณโทถม(2550)  
     ส่วนตลาดท่ี 2 มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 10,001-15,000 บาท ช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ คือ 12.01-18.00 น. การ
ประเมินทางเลือกใชเ้กณฑ ์คุณสมบติัของสินคา้ ดา้นสินคา้ สินคา้ควรมีเคร่ืองหมายมาตรฐานความปลอดภยั และ
การน าสินคา้ใหม่มาจ าหน่าย ดา้นราคา การลดราคาสินคา้ท่ีใกลว้นัอายุ ดา้นท าเลท่ีตั้ง ให้ความส าคญกบัลกัษณะ
ร้านค้าในทุกรูปแบบเพ่ือสร้างความสะดวกในการซ้ือสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาผ่านป้าย
โปสเตอร์, มีสินคา้ตวัอย่างและการแนะน าสินคา้ ดา้นการออกแบบร้านคา้ การมีเคาน์เตอร์อยู่ดา้นหนา้ร้าน การจดั
เส้นทางการเดินไม่ล็อคทางเดิน และการวางสินคา้ใหม่และหมากฝร่ัง ลูกอมบริเวณเคาน์เตอร์ช าระเงิน ดา้นการ
บริการลูกคา้ การทกัทายของพนักงานขาย ผลการวิจยัในการแบ่งกลุ่มโดยปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกมีความ
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัเร่ืองกลยุทธ์ส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิมของธนพร คุณโทถม
(2550) , ผลงานวิจยัเร่ืองส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในจงัหวดัพะเยาของมนสัวี โสตถิโภคา
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(2550) , และ ผลงานวิจยัเร่ืองการบริหารส่วนประสมการคา้ปลีกและการจดัการเชิงกลยทุธ์การตลาดของร้านคา้ปลีก
แบบดั้งเดิมของภาวิณี กาญจนาภา(2554) 
     ส่วนตลาดท่ี 3 มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 15,001-30,000 บาท ช่วงเวลาในการซ้ือสินค้า คือ 18.01-24.00 น. การ
ประเมินทางเลือกเพ่ือจะซ้ือสินคา้โดยใชเ้กณฑ ์ท าเลท่ีตั้ง เป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการคา้
ปลีก แต่เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดสู้งกว่ากลุ่มท่ี1 และ 2 ท่ีมีความสอดคลอ้งกบั ผลงานวิจยัเร่ืองความแตกต่างของส่วนประสม
การคา้ปลีก ระหวา่งร้านคา้ปลีกผลิตภณัฑข์า้วตงั กรณีศึกษาขา้วตงัสุคนัธาของ พงษย์ทุธ จิตรวฒิุโชติ (2552) 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
     ทศันคติของผูซ้ื้อสินคา้ภายในร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิม อ าเภอบางใหญ่-บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก ให้ความส าคญัอนัดบัแรก คือ ดา้นการบริการลูกคา้ อนัดบัท่ีสอง คือ ดา้นสินคา้ 
อนัดบัท่ีสาม คือ ดา้นการออกแบบร้านคา้ อนัดบัท่ีส่ี คือ ดา้นราคา อนัดบัท่ีห้า ดา้นท าเลท่ีเหมาะสม และอนัดบั
สุดทา้ยท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
     กลุ่มย่อยท่ี 1 Convenience ช่ือว่า มีจ านวน 79 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 10,001-15,000 บาท 
ช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ คือ 18.01-24.00 น. และ ประเมินทางเลือกเพ่ือจะซ้ือสินคา้โดยใชเ้กณฑ์ คุณสมบติัของ
สินคา้ กลุ่มน้ีเนน้ในเร่ืองของความสะดวกของปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกภายในร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิม โดย
เร่ืองดา้นสินคา้ ใหค้วามส าคญักบัความหลากหลายของสินคา้ ดา้นราคาใหค้วามส าคญักบัการแสดงป้ายราคา ราคา
สินคา้มีราคาถูกหรือราคาท่ากบั 7-eleven และมีราคาโปรโมชั่น ดา้นท าเลท่ีตั้ง ให้ความส าคญักบัท่ีจอดรถ และมี
ร้านคา้บริเวณหนา้หมู่บา้นและลานกิจกรรมหมู่บา้น ดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหค้วามส าคญักบัสิทธิประโยชนใ์น
เร่ืองของส่วนลด ดา้นการออกแบบร้านคา้ ให้ความส าคญักบัการจดัเรียงสินคา้ตามหมวดหมู่ การใชแ้สงไฟสีขาว 
ทางเดินในทิศทางเดียว และ มีเคาน์เตอร์ช าระเงินอยู่สุดทางเดิน ดา้นการบริการ ให้ความส าคญักบัการบริการท่ี
สุภาพ และรวดเร็วในการช าระเงิน 
     กลุ่มย่อยท่ี 2 ช่ือว่า Complete มีจ านวน 57 คน ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 10,001-15,000 บาท ช่วงเวลา
ในการซ้ือสินคา้ คือ 12.01-418.00 น. และ ประเมินทางเลือกเพ่ือจะซ้ือสินคา้โดยใชเ้กณฑ ์คุณสมบติัของสินคา้ กลุ่ม
น้ีเน้นในเร่ืองของความสมบูรณ์แบบของปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกภายในร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิม คือให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมในทุกดา้น โดยทุกดา้นท่ีให้ความส าคญักบักลุ่มน้ี 
คือ ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการออกแบบร้าน และดา้นการบริการ 
     กลุ่มย่อยท่ี 3 ช่ือว่า Nonchallenge มีจ านวน 64 คน มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 15,001-30,000 บาท ช่วงเวลาใน
การซ้ือสินคา้ คือ 18.01-24.00 น. และ ประเมินทางเลือกเพ่ือจะซ้ือสินคา้โดยใชเ้กณฑ ์ท าเลท่ีตั้ง เป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อย
ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก  
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5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 
     ส่วนตลาดที่ 1 Convenience กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีตอ้งจดัปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกของคุม้ค่า แสดงถึงประโยชน์
ท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บในการซ้ือสินคา้โดยร้านคา้ควรใหมี้ความหลากหลายของสินคา้ ช่ือตรา ขนาด รสชาติ ประเภท แสดง
ป้ายราคาสินคา้ ราคาท่ีแสดงสามารถจดัท าได ้3 รูปแบบ คือ ราคาท่ีเทียบเท่า 7-eleven และ Family Mart ราคาถูก 
และ ราคาส่วนลดในการซ้ือตามจ านวนสินคา้ ควรจดัหาสถานท่ีในการจอดรถให้ผูซ้ื้อ ร้านคา้ควรอยู่บริเวณหน้า
หมู่บา้นหรือลานกิจกรรมหลกั การส่งเสริมการตลาดโดยการจดัสินคา้ตามเทศกาล ก าหนดราคาใหต้ ่าลงกว่าราคา
ปกติ และอีกส่วนลดหน่ึงคือ ส่วนลดท่ีไดจ้ากผูจ้ดัจ าหน่าย การจดัตกแต่งร้าน ควรใชห้ลอดไฟ LED เน่ืองจากให้
แสงสว่างและประหยดั การจดัเรียงสินคา้ตามหมวดหมู่ การวางผงัร้านแบบตาข่าย มีลกัษณะเป็นแถวๆบงัคบัให้
ลกูคา้ตอ้งเดินตามก าหนด เคาน์เตอร์ช าระเงินอยูบ่ริเวณส้ินสุดทางเดิน เพ่ือความเป็นระเบียบและง่ายต่อการเขา้แถว
ช าระสินคา้ ควรบริการลูกคา้แบบสุภาพ และ การกระตือรือร้นในการช่วยเหลือลูกคา้ การเรียงคิวให้ชัดเจนเพ่ือ
ความรวดเร็ว 
     ส่วนตลาดที่ 2 Complete เป็นกลุ่มท่ีเน้นในเร่ืองของความสะดวกและความทนัสมยั โดยร้านสะดวกซ้ือแบบ
ดั้งเดิม ควรจดัท าปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกดงัน้ี สินคา้ท่ีตอ้งไดรั้บการรับรองเคร่ืองหมายความปลอดภยัน า
สินคา้ใหม่มาจดัวางท่ีร้าน ตั้งราคาโปรโมชัน่เพ่ือกระตุน้การซ้ือและเป็นการลา้งสต๊อกท่ีใกลว้นัหมดอายุของสินคา้ 
ลกัษณะของร้านคา้ใหค้วามส าคญักบัแบบตึกพาณิชย ์ร้านคา้ควรจดัท าโปสเตอร์เพ่ือโฆษณารายละเอียดของสินคา้
และราคาโปรโมรโมชัน่และกิจกรรมทางการตลาด โดยกลุ่มน้ีจะจดักิจกรรมหลกั 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมช่วงเวลา
เลิกงานเวลา 18.00 – 21.00 น. 2 สปัดาห์/คร้ัง ท าการโฆษณากิจกรรมผ่านทางโปสเตอร์ เป็นกิจกรรมลดราคาสินคา้
ท่ีมีวนัหมดอายุประมาณ 2 วนั และอีกกิจกรรม คือ การแนะน าสินคา้ใหม่ทุกเดือน การวางผงัร้านท่ีมีรูปแบบอิสระ 
เป็นการวางผงัร้านท่ีเส้นทางเดินไหลไปได้อย่างอิสระ การจดัวางเคาน์เตอร์ช าระเงินอยู่บริเวณด้านหน้า และ
เคาน์เตอร์ช าระสินคา้สามารถวางสินคา้วางสินคา้ใหม่พร้อมสินคา้ตวัอยา่ง และสินคา้ช้ินเลก็ เช่น ลูกอม หมากฝร่ัง 
เป็นตน้ การบริการควรทกัทายลกูคา้เม่ือลกูคา้เขา้ร้าน 
     ส่วนตลาดที่ 3 Nonchallenge ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี จะไม่ค่อยใหค้วามความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก แต่
กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดสู้งกว่า 2 กลุ่มแรก ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือ โดยร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิม ควรจดัท าปัจจยั
ส่วนประสมการคา้ปลีกดงัน้ี ควรเนน้ท่ีสินคา้ในชีวิตประจ าวนัท่ีจ าเป็น ราคาของสินคา้ใชน้โยบายระดบัราคาเท่ากบั
ร้านสะดวกซ้ือแบบสมยัใหม่ และ ส่วนลดตามปริมาณการซ้ือของลกูคา้ ในเร่ืองท าเลท่ีตั้งควรตั้งร้านคา้บริเวณแหล่ง
ชุมชนตามหนา้หมู่บา้น มีบริเวณในการจอดรถ ลกัษณะร้านคา้เป็นตึกพาณิชยไ์ด ้กิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาด
ตอ้งสร้างใหผู้บ้ริโภครับรู้ ในเร่ืองของการโปรโมทของร้านคา้ล าดบัแรก ใชก้ารแจกโปรชวัร์หรือติดโปสเตอร์ตาม
บริเวณป้ายรถเมล ์และท าการแจกส่วนลดทางการคา้เพ่ือกระตุน้พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค การตกแต่งสร้าง
บรรยากาศภายในร้านคา้ เช่น การจดัสถานท่ีภายในร้านคา้ให้มีท่ีนั่งพกัโดยใช้หลกัแนวคิดเหมือนอยู่บา้น การ
บริการพนกังานเพียงท าการยิม้ใหก้บัผูซ้ื้อ  
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5.3 ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
 
     5.3.1 ศึกษาเพ่ิมเติมของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ เพ่ือใหส้ามารถเห็นผลการวิจยั

ท่ีแตกต่างมากข้ึนของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 

     5.3.2 ศึกษาเพ่ิมเติมส าหรับร้านสะดวกซ้ือแบบสมัยใหม่ ก าหนดทั้ งแบบดั้ งเดิมและสมัยใหม่ เพ่ือจะได้

เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มท่ีมีต่อทศันคติของปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีก 

     5.3.3 ศึกษาเพ่ิมเติมในแต่ละพ้ืนท่ีในระดบัจงัหวดันนทบุรี เพ่ือจะไดเ้ห็นความแตกต่างท่ีชัดเจน พร้อมจดัท า 

Factor Analysis ส าหรับความพึงพอใจของกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ภายในร้านสะดวกซ้ือแบบดั้งเดิมท่ีมีต่อส่วนประสมทาง

การคา้ปลีก เพ่ือสามารถจะน าไปปรุงปรับและพฒันาในดา้นต่างๆไดต้รงกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อมากข้ึน 

     5.3.4 ศึกษาปัจจยัในเร่ืองของคุณภาพบริการ (Service Quality) ดว้ย เน่ืองจากธุรกิจร้านสะดวกซ้ือเป็นธุรกิจท่ี

อาศยัการบริการเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเบเกอร่ีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี  
โดยใช้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด 

Classification of bakery consumers in Muang District of Ubon Ratchathani     
using the levels of importance of the marketing mix 

ศศิฉาย จึงสุวดี1 และ นภวรรณ คณานุรักษ์2 

Sasichai Jungsuvadee and Napawan Kananurak 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ผูบ้ริโภคใช้ในพิจารณาเลือกเบเกอร่ี และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั
อุบลราชธานี โดยการใชร้ะดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ผูบ้ริโภคเบเกอร่ีทั้งเพศชายและหญิง อายตุั้งแต่ 15 ปีขั้นไป จ านวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา่สามารถแบ่งผูบ้ริโภค
เป็นกลุ่มย่อยได ้3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 Fresh Bakery จ านวน 94 คน ให้ความส าคญัในทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ส่วนเร่ือง
ของความสดใหม่ของเบเกอร่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด กลุ่มท่ี 2 Catering Bakery จ านวน 34 คน ใหค้วามส าคญัอยูใ่น
ระดบัปานกลางในทุกดา้น ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าทุกกลุ่ม และกลุ่มท่ี 3 Social Bakery จ านวน 72 คน ใหค้วามส าคญัอยูใ่น
ระดบัมากทุกเร่ืองเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืน ยกเวน้เร่ืองความสดใหม่ของเบเกอร่ีจะนอ้ยกวา่กลุ่มท่ี 1 
ค าส าคัญ: ระดับความส าคัญ, ส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract 
This independent study aimed to examine the levels of importance of the marketing mix that consumers use in choosing a 
bakery product and to examine the classification of bakery consumers in Muang District of Ubon Ratchathani using the 
levels of importance of the marketing mix. Data were collected from 200 bakery consumers, both men and women aged 15 
years and over. They can be classified into 3 groups as follows: Group 1 is Freshly Bakery, which consists of 94 people, 
provide the high level of importance in all areas with focusing on the freshness of bakery products at most. Group 2 is 
Unconcern Bakery, which consists of 34 people, provide the medium level of importance in all areas of the market mix. 
Group 3  is Perfect Bakery, which consists of 72 people, provide the high level of importance in all areas as compared to 
other groups, except for the freshness of bakery products that is less than Group 1. 
Key Word: level of importance, marketing mix  
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1. บทน า 

     ตลาดเบเกอร่ีนั้นมีแนวโนม้ของอตัราการเติบโตท่ีสูงข้ึน จากมูลค่าโดยรวมในปี 2554 ธุรกิจบเกอร่ีมีมูลค่าทาง

การตลาดเท่ากบั 7,000 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 – 17 ต่อปี (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2554) 

ปัจจุบนัน้ีธุรกิจเบเกอร่ีนั้นมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนกว่าเม่ือก่อน มลูค่าตลาดเบเกอร่ีในประเทศไทยนั้น ไดมี้การ

ขยายตวัอย่างรวดเร็ว จากการท่ีมีช่องว่างทางการตลาดของธุรกิจเบเกอร่ีในประเทศไทยนั้นส่งผลใหมี้นกัลงทุนราย

ใหม่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงท าใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจเบเกอร่ีนั้นรุนแรงมากข้ึนกว่าเม่ือก่อน ซ่ึงทางสมาคมเบเกอร่ี

แห่งประเทศไทย ไดมี้การประเมินตลาดเบเกอร่ีว่าในปี 2557 จะมีการเติบโตของตลาดทะลุหม่ืนลา้นบาท (เดช แสง

ศรีจันทร์ นายกสมาคมเบเกอร่ีแห่งประเทศไทย, 2557) ปัจจุบันน้ีนจังหวดัอุบลราชธานีมีการเปิดตัวของ

หา้งสรรพสินคา้, ศูนยก์ารคา้ชุมชนเพ่ิมข้ึนในเขตอ าเภอเมือง คือ Ubon Square และ U Park ท าใหมี้ธุรกิจร้านเบเกอร่ี

ไดเ้ปิดตวัเพ่ิมข้ึนเช่นกนั ในช่วงปี 2554 มีร้านเบเกอร่ีท่ีเปิดอยู่ในเขตอ าเภอเมืองเพียง 12 ร้านเท่านั้น มีค่าเฉล่ียของ

ยอดขายเบเกอร่ีโดยประมาณ 8.4 ลา้นบาท ภายในปี 2557 ร้านเบเกอร่ีได้เปิดตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว มีจ านวน

ทั้งหมด 26 ร้าน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของยอดขายเบเกอร่ีโดยประมาณ 19 ลา้นบาท จากขอ้มูลดงักล่าว ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ี

จะเปิดร้านเบเกอร่ีเป็นของตนเองอยู่แลว้ ประกอบกบัผูวิ้จยันั้นมีภูมิล  าเนาอยู่ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี โดยมีท าเล

ส าหรับท่ีจะเปิดร้านเบเกอร่ีอยู่ 2 แห่ง คือ Ubon Square และ U Park ซ่ึงผูวิ้จยัยงัไม่ทราบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายนั้นมีความแตกต่างกนัอย่างไร ผูวิ้จยัมีความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี จึงไดท้ าการศึกษาระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคเบ

เกอร่ี เพ่ือสร้างความแตกต่างและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงผูวิ้จยัจะไดส้ามารถท าการเปิดร้านเบเกอร่ีไดต้รง

กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งขอ้มูลทั้งหมดน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการร้านเบเกอร่ีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

อุบลราชธานี 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะครอบคลุมความหมายในหลายๆ เร่ือง ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย เม่ือคุณรู้จกักบักลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดีแลว้ก็จะท าใหส้ามารถสรรสร้าง

เน้ือหาสินคา้ และบริการท่ีตรงใจกลุ่มเป้าหมาย (ณัฐพล ใยไพโรจน์, 2557 :81) พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กิจกรรม

ต่างๆ ท่ีบุคคลกระท าเม่ือไดรั้บบริโภคสินคา้หรือบริการ รวมไปถึงการขจดัสินคา้หรือบริการหลงัการบริโภคดว้ย 

(อดุลย ์จาตุรงคกลุ และ ดลยา จาตุรงคกุล, 2550 : 5) พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นจะมีความหมายเฉพาะ เป็นกระบวนการ

ในการตดัสินใจของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจจะซ้ือสินคา้หรือซ้ือบริการหรือไม่ ผูบ้ริโภคจะซ้ือท่ีไหน 

เม่ือไหร่ อย่างไร และจะซ้ือจากใคร ซ่ึงการตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นจะประกอบดว้ยกิจกรรมทั้งทางใจและทางกาย 

(เพญ็ศิริ โชติพนัธ์, 2551 : 1) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เรียกวา่ 6Ws และ 1H  
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แนวคิดเกีย่วกบัการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ 

     การแบ่งส่วนตลาด คือ การแบ่งตลาดของสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงออกเป็นตลาดย่อยๆ ซ่ึงจะมีความ

แตกต่างกนัในทางด้านความตอ้งการ ความช่ืนชอบ และทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่ละตลาดย่อยๆ 

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 เกณฑ ์ดงัน้ี 1. ดา้นภูมิศาสตร์ 2. ดา้นประชากรศาสตร์ 3. ดา้นจิตวิทยา 4. ดา้นพฤติกรรม 

การก าหนดตลาดเป้าหมายเป็นขั้นตอนการประเมินและการเลือกส่วนท่ีเลง็เห็นวา่เหมาะสมกบัธุรกิจ การเลือกตลาด

เป้าหมายนั้นจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. การประเมินส่วนตลาด 2. การเลือกส่วนตลาด การวางต าแหน่งหรือการ

ก าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ จะตอ้งใช้กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดเป็นการสร้างต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์

จะตอ้งมีจุดเด่น มีความเป็นเอกลกัษณ์ โดยขั้นตอนในการก าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑน์ั้นสามารถท าได ้ดงัน้ี 1. 

การสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์2. การสร้างความแตกต่างดา้นบริการ 3. การสร้างความแตกต่างดา้นบุคคล 4. 

การสร้างความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์  

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดทางด้านตลาดบริการ 

     ส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นตลาดบริการนั้น จ าเป็นตอ้งมีการเน้นถึงเร่ืองของบุคลากร มีเร่ืองของการ

ใหบ้ริการ และในดา้นของลกัษณะทางกายภาพ ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นตลาดบริการหรือท่ีเรียก

กนัอีกช่ือคือ 7Ps (Payne 1993, อา้งถึงใน ชยัสมพล ชาวประเสริฐ 2546 : 63-83) 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์การบริการถือว่า

เป็นผลิตภณัฑอ์ย่างหน่ึงซ่ึงไม่มีตวัตน หรือไม่สามารถจบัตอ้งได ้2. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ธุรกิจร้านเบเกอร่ี

จะมีการให้บริการผ่านทางหน้าร้าน ซ่ึงเป็นการเปิดร้านตามสถานท่ี ต่างๆ ในชุมชน รวมไปถึงเปิดใน

หา้งสรรพสินคา้และมีการเพ่ิมสาขา 3. ดา้นราคา หากมีการตั้งราคาอยา่งมีหลกัการก็จะส่งผลต่อการตดัสินใจในการ

ซ้ือบริการของผูบ้ริโภค และราคาของการบริการนั้นเป็นปัจจยัท่ีส าคัญอย่างหน่ึงในการบ่งบอกถึงคุณภาพของ

บริการท่ีจะไดรั้บมา 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา การจดัลดแลกแจกแถม การท า

การตลาดผ่านส่ือต่างๆ 5. ดา้นพนกังาน ประกอบไปดว้ย เจา้ของธุรกิจ ผูบ้ริหาร พนกังานในทุกๆระดบั ซ่ึงบุคลากร

ทั้งหมดจะมีผลต่อการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 6. ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ขั้นตอนการตอนรับ ขั้นตอนในการ

สอบถามขอ้มลูเบ้ืองตน้ ขั้นตอนในการใหบ้ริการตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ขั้นตอนในการช าระเงิน เป็นตน้ 7. 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ สถานท่ีอาคารของธุรกิจบริการ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ การตกแต่งสวน การมีลานจอด

รถ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีผูบ้ริโภคจะใชเ้ป็นเคร่ืองหมายในการแทนคุณภาพของการใหบ้ริการ เพ่ือเป็นการสร้างคุณค่าใหก้บั

ผูบ้ริโภคหรือเรียกอีกยา่งอีก สร้างคุณค่าใหก้บัลกูคา้ 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

     ณัฐเชษฐ์ เหมทานนท.์ (2551 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี : กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีเป็น

การตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง เบเกอร่ีท่ีเลือก คือ ขนมปังท่ีเป็นช้ิน ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 51 – 100 บาทต่อคร้ัง ความถ่ีในการ
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ซ้ือ 3 – 4 คร้ังต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาท่ีซ้ือ คือ 15.01 – 18.00 น. ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัในดา้น

ผลิตภณัฑ ์ถดัไปคือ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ตามล าดบั และท่ีให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้น

การส่งเสริมการตลาด 

     นภาพร ภูโท. (2554 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเบ

เกอร่ี ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ภาพรวมเร่ืองการบริการของร้านเบเกอร่ี อยู่ในระดบัปานกลาง เบเกอร่ีท่ีซ้ือ
มากท่ีสุดกคื็อ เคก้ ความถ่ีในการซ้ือ 1 – 2 ต่อสปัดาห์ และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 51 – 100 บาทต่อคร้ัง 

     น่ารัก ตนัเสนีย.์ (2550 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บ

เกอร่ีของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15 – 24 ปี โสด การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว 1 – 

3 คน เลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภทขนมปัง ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 41 – 60 บาท ความถ่ีในการซ้ือ 1 – 2 คร้ังต่อสปัดาห์ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ คือเร่ืองรสชาติอร่อย ดา้นราคา คือ

เร่ืองราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านการจดัจ าหน่าย คือเร่ืองการหาซ้ือผลิตภัณฑ์ได้สะดวก ด้านการส่งเสริม

การตลาด คือเร่ืองการใหบ้ริการและอธัยาศยัไมตรีท่ีดีของพนกังานขาย 

กรอบแนวคิด 

1. ประชากรท่ีจะศึกษา      ประชากรยอ่ย 

2.  

 

 

 

 
 
 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากรศาสตร์ 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิง ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

อุบลราชธานี ซ่ึงมีจ านวน 190,827 คน โดยผูบ้ริโภคจะมีช่วงอาย ุ15 ปีข้ึนไป และผูบ้ริโภคเคยซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี

จากร้านเบเกอร่ีท่ีตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี โดยไดใ้ชวิ้ธีของ Krejcie and Morgan กลุ่มตวัอย่าง

ผูบ้รโิภคเบเกอรีใ่นเขตอ าเภอเมอืง 

จงัหวดัอุบลราชธาน ี6Ws 1H 

 

 

  กลุ่มที ่1  กลุ่มที ่2 
  กลุ่มที ่3  กลุ่มที.่.. 

2. ตวัแปรทีจ่ะใชเ้ป็นเกณฑใ์นแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ขอ้มลูเชงิปรมิาณ) 
2.1 ปจัจยัระดบัความส าคญัดา้นสว่นประสมทางการตลาด 

2.1.1 ดา้นผลติภณัฑ ์  2.1.5 ดา้นพนกังานหรอืบุคลากร 
2.1.2 ดา้นราคา   2.1.6 ดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
2.1.3 ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย 2.1.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
2.1.4 ดา้นกจิกรรมสง่เสรมิการตลาด 
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ในการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีมีจ านวน 384 คน แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัในดา้นเวลาและดา้นงบประมาณ ผูวิ้จยัจึงมีความ

ประสงคท่ี์จะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน  200  ชุด จึงส่งผลใหร้ะดบัความคลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึนจากเดิมมี

ค่าความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ ±5%  จะเพ่ิมเป็น ±6.93% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95 % 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ีจะเป็นการสุ่มกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเบเกอร่ีท่ีร้านเบเกอร่ีในเขตอ าเภอเมือง 

จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงมีจ านวน 26 ร้าน จากนั้นผูวิ้จยัไดเ้ลือกท าการลงพ้ืนท่ีเก็บตวัอยา่งท่ีศูนยก์ารคา้ชุมชนในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 2 แห่ง คือ Ubon Square และ U Park เน่ืองจากเป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนท่ีมีประชากร

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานีเดินเลือกซ้ือสินค้าเป็นจ านวนมาก โดยผูวิ้จัยได้เก็บแบบสอบถามท่ี

ศูนยก์ารคา้ชุมชนแห่งละ 100 ชุด รวมทั้งส้ิน 200 ชุด จะเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วง ตน้เดือน กลางเดือน ปลายเดือน 

และท าการเก็บในช่วงวนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย ์โดยไดแ้บ่งช่วงเวลาการเก็บเป็น 2 ช่วงเวลา เร่ิมเก็บ เดือนพฤศจิกายน 

– เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

     ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล โดยไดมี้การแบ่งเน้ือหาออกเป็น  4  ส่วน ส่วนท่ี 1 

แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะการซ้ือของผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี ส่วนท่ี  2 

แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี  

แบบสอบถามจะให้เลือกตอบ ตามล าดบั ความส าคญั มาตรวดัแบบ Likert-Scale  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบั

ขอ้มลูส่วนตวัของผูบ้ริโภค เป็นขอ้มลูเชิงลกัษณะ  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือ 3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Cluster Analysis, Chi-Square Test และ ANOVA ส่วนท่ี 1 

การวิเคราะห์ขอ้มลูพฤติกรรม โดยการหาความถ่ี และร้อยละ ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลส่วนบุคคล  โดยการหาความถ่ี ค่าร้อย

ละ และค่าเฉล่ีย ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งส่วนตลาดของผูบ้ริโภค โดยใช้ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดดว้ยเคร่ืองมือ Cluster Analysis โดยใช้วิธี Hierarchical  Cluster Analysis เพ่ือหาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม

จากการแบ่งกลุ่มการวิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละกลุ่มของผูบ้ริโภคเบเกอร่ี โดยใชล้กัษณะการซ้ือของผูบ้ริโภค 

และระดบัความส าคญัส่วนประสมทางการตลาด โดยวิธี One Way ANOVA ใช ้F-Test 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

สรุปผลวจิยั 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.5 อาย ุ18 – 27 ปี คิดเป็นร้อยละ 

46.5 การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.5 อาชีพพนกังาน/ลูกจา้งเอกชน คิดเป็นร้อยละ 30 รายได ้10,001 

– 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 41.5  

ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค ศูนยก์ารคา้ชุมชนท่ีนิยมเดิน Ubon Square คิดเป็นร้อยละ 73.5 วนัท่ีเดิน คือ 

วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 38 ร้านเบเกอร่ีท่ีซ้ือ คือ ร้านปัญญารัตน์ คิดเป็นร้อยละ 28 ชนิดของเบเกอร่ีท่ี

ซ้ือ คือ ขนมเคก้ คิดเป็นร้อยละ 38.5 วิธีการสัง่ คือ เลือกจากตูโ้ชวเ์บเกอร่ี คิดเป็นร้อยละ 48 ช่วงเวลาท่ีซ้ือ คือ 16.01 

– 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 34 ความถ่ีในการซ้ือ 2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 31.5 และค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 151 – 200 

บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 27.5  

ส่วนที่ 3 ระดับความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั

มากในดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองความกรอบของคุกก้ี, มีฉลากท่ีแสดงวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายุ (4.410) ดา้นราคา เร่ืองมี

ความชดัเจนของป้ายราคา (4.380) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เร่ือง มีบริการรับท าเบเกอร่ีส าหรับงานเล้ียง, งาน

สัมมนา (4.155) ดา้นการส่งเสริมการตลาด เร่ืองร้านเบเกอร่ีมส่วนลดในโอกาสพิเศษหรือช่วงเทศกาล (4.230) ดา้น

พนักงาน เร่ืองพนกังานของร้านเบเกอร่ีให้บริการท่ียิ้มแยม้และเป็นกนัเอง (4.420) ดา้นกระบวนการบริการ เร่ือง

ขั้นตอนการต้อนรับ ทักทายลูกค้าท่ีเดินเขา้มาในร้าน (4.315) และดา้นลกัษณะทางกายภาพ เร่ืองร้านเบเกอร่ีมี

อุปกรณ์ ภาชนะท่ีมีความปลอดภยั (4.375) 

ส่วนที่ 4 การแบ่งส่วนตลาดของผู้บริโภคเบเกอร่ี โดยใช้เคร่ืองมือ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical Cluster 

Analysis (Ward’s Method) ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งส่วนตลาดของผูบ้ริโภคเบเกอร่ี 

Agglomeration Schedule 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster 
First Appears 

Next 
Stage 

%Different 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

195 9 22 3196.821 187 193 198 4.451% 
196 1 3 3339.124 194 190 197 6.880% 
197 1 39 3568.842 196 176 198 15.369% 
198 1 9 4117.351 197 195 199 32.985% 
199 1 10 5475.460 198 189 0  
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     การก าหนดจ านวนกลุ่มนั้นจะพิจารณาจากร้อยละการเปล่ียนแปลงของ Coefficients (ช่อง %Differentiation) ในแต่

ละ Stage ท่ีมีการยุบรวม โดยจะเลือกจ านวนกลุ่มในขั้นท่ีมีร้อยละการเปล่ียนแปลงท่ีมากเม่ือเทียบกบัการยุบรวมในขั้น

อ่ืน จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่งกลุ่ม คือ 3 กลุ่ม โดยใชเ้คร่ืองมือ Dendrogram ในการค านวณ กลุ่มท่ี 1 จ านวน 94 

คน คิดเป็นร้อยละ 47 กลุ่มท่ี 2 จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และกลุ่มท่ี 3 จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36  

     การแสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละกลุ่มย่อย โดยจะน ามาแสดงแต่ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดในทุกดา้นแยกเป็นทีละกลุ่ม 
 
ตางรางที่ 2 แสดงบรรยายลกัษณะขอ้มลู ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มท่ี 1 

Question Mean Std. Deviation Std. Error 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ความสดและใหม่ของเบเกอร่ี 4.585 .5567 .0574 

มีฉลากท่ีแสดงวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายขุองเบเกอร่ี 4.606 .5906 .0609 

ดา้นราคา 

มีความชดัเจนของป้ายราคา 4.426 .5183 .0535 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

มีบริการรับท าเบเกอร่ี ส าหรับงานเล้ียง, งานสมัมนา 4.128 .7069 .0729 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ร้านเบเกอร่ีมีส่วนลดในโอกาสพิเศษหรือช่วงเทศกาล 4.223 .6074 .0626 

ดา้นพนกังาน 

พนกังานของร้านเบเกอร่ีใหบ้ริการท่ียิม้แยม้และเป็นกนัเอง 4.468 .6170 .0638 

ดา้นกระบวนการ 

ขั้นตอนการตอ้นรับ ทกัทายลกูคา้ท่ีเดินเขา้มาในร้าน 4.309 .5871 .0606 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ร้านเบเกอร่ีมีอุปกรณ์ ภาชนะท่ีมีความปลอดภยั 4.287 .6156 .0635 
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ตางรางที่ 3 แสดงบรรยายลกัษณะขอ้มลู ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มท่ี 2 
 

Question Mean Std. Deviation Std. Error 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

รสชาติท่ีหลากหลายของมาการอง 3.529 .6622 .1136 

ดา้นราคา 

ราคาเหมาะสมกบัขนาดหรือปริมาณของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 3.500 .6629 .1137 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

สถานท่ีจ าหน่ายท่ีสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก 3.618 .6520 .1118 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ร้านเบเกอร่ีมีผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีใหลู้กคา้ทดลองชิม 3.353 .8486 .1455 

ดา้นพนกังาน 

พนกังานของร้านเบเกอร่ีมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 3.618 .6520 .1118 

ดา้นกระบวนการ 

ขั้นตอนการตอ้นรับ ทกัทายลกูคา้ท่ีเดินเขา้มาในร้าน 3.647 .7337 .1258 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ร้านเบเกอร่ีมีบริเวณจอดรถใหบ้ริการท่ีมีความปลอดภยั 3.706 .6755 .1159 
 

ตางรางที่ 4 แสดงบรรยายลกัษณะขอ้มลู ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มท่ี 3 
 

Question Mean Std. Deviation Std. Error 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ความนุ่มของขนมปัง 4.806 .3985 .0470 

ดา้นราคา 

มีความชดัเจนของป้ายราคา 4.750 .4361 .0514 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

มีบริการรับท าเบเกอร่ี ส าหรับงานเล้ียง, งานสมัมนา 4.764 .4277 .0504 
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Question Mean Std. Deviation Std. Error 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ร้านเบเกอร่ีมีส่วนลดในโอกาสพิเศษหรือช่วงเทศกาล 4.681 .4986 .0588 

ดา้นพนกังาน 

พนกังานของร้านเบเกอร่ีมีความ สามารถท่ีจะใหค้ าแนะน าเบเกอร่ีได้
เป็นอยา่งดี 

4.806 .3985 .0470 

ดา้นกระบวนการ 

มีการตรวจสินคา้โดยการทวนใหล้กูคา้ฟังก่อนจะส่งมอบ 4.681 .4695 .0553 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ร้านเบเกอร่ีมีอุปกรณ์ ภาชนะท่ีมีความปลอดภยั 4.819 .4221 .0498 
 

ส่วนที่ 5 ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดของผู้บริโภคเบเกอร่ี ใชว้ิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One 

Way ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญั (Sig) 0.05 ซ่ึงพบว่า ค าถามทั้ง 44 ค าถามในเร่ืองของระดบัความส าคญัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด มีค่าน้อยกว่า ค่า Sig. ท่ีก าหนดไว ้0.05 แสดงให้เห็นว่าในแต่ละส่วนตลาดนั้นแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถสร้างกราฟเพ่ือดูความแตกต่าง ดูค่าเฉล่ียของการตอบค าถามในแต่ละ

กลุ่มยอ่ย ดงัภาพท่ี 1 

 

     ภาพที่ 1 แสดงลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มยอ่ย แยกต่างระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนที่ 6 ความสัมพันธ์ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคเบเกอร่ีในแต่ละส่วนตลาด โดยมีระดบั

นัยส าคญั (Sig) 0.05 ไดแ้ก่ อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได,้ วนัท่ีมาเดินศูนยก์ารคา้ชุมชน, ร้านเบเกอร่ีท่ีซ้ือบ่อย, 

ประเภทของเบเกอร่ี, วิธีการสัง่เบเกอร่ี, ช่วงเวลาท่ีซ้ือเบเกอร่ี, ความถ่ีในการซ้ือเบเกอร่ี, ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเบเกอร่ี 
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อภิปรายผล 

     1. ระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคเบเกอร่ีใชใ้นการพิจารณาเลือกเบเกอร่ีในเขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ใชแ้นวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นตลาดบริการ อภิปรายได ้ดงัน้ี 1) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองท่ีให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูง คือ ความสดและใหม่ของเบเกอร่ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อบริโภคในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดย

ตุลเกตุ บุญถนอม (2550 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นความใหม่และสด รสชาติ คุณภาพ 2) ดา้นราคา โดยจะให้ความส าคญั

เร่ืองมีความชัดเจนของป้ายราคามีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับขนาดหรือปริมาณของ

ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของส่วนประสมทางการตลาดส าหรับตลาดบริการ โดยศิริวรรณ เสรีรัตน ์

ไดก้ล่าวไวว้่า คุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปแบบเป็นตวัเงิน ลูกคา้จะท าการเปรียบเทียบคุณค่าท่ีไดรั้บกบัราคาท่ีจ่ายไป 

หากคุณค่าสูงกว่าราคาแลว้ ลกูคา้กจ็ะสามารถตดัสินใจในการซ้ือบริการนั้นไดง่้ายข้ึน ฉะนั้น การก าหนดราคาควรท่ี

จะมีความเหมาะสมกับบริการท่ีได้ให้อย่างชัดเจน 3) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย เร่ืองมีบริการรับท าเบเกอร่ี 

ส าหรับงานเล้ียง, งานสัมมนา, เร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายท่ีสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก และเร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายอยู่ใน

แหล่งชุมชน สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นตลาดบริการ Payne 1993, อา้ง

ถึงใน ชยัสมลพ ชาวประเสริฐ (2546 : 63 – 83) กล่าวว่า ธุรกิจร้านเบเกอร่ีจะมีการให้บริการผ่านทางหนา้ร้าน ซ่ึง

เป็นการเปิดร้านเบเกอร่ีตามสถานท่ีต่างๆ ในชุมชน 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด เร่ืองร้านเบเกอร่ีมีส่วนลดใน

โอกาสพิเศษหรือช่วงเทศกาล สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นตลาดบริการ 

Payne 1993, อา้งถึงใน ชัยสมลพ ชาวประเสริฐ (2546 : 63 – 83) กล่าวว่า ธุรกิจบริการจะตอ้งมีการส่งเสริมทาง

การตลาด ไม่ว่าจะเป็นการจัดลดแลกแจกแถม 5) ด้านพนักงานหรือบุคลากร เร่ืองพนักงานของร้านเบเกอร่ี

ใหบ้ริการท่ียิ้มแยม้และเป็นกนัเองมี สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของประชา

ขนในอ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม  โดยนภัสพร นิยะวานนท์ (2552 : 125) กล่าวว่า ด้านบุคลากร/พนักงานผู ้

ให้บริการ ผลการวิจยัวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัพนกังานท่ีมีมารยาทพูดจาไพเราะยิ้มแยม้แจ่มใส 6) ดา้น

กระบวนการบริการ เร่ืองขั้นตอนการตอ้นรับ ทกัทายลูกคา้ท่ีเดินเขา้มาในร้าน สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีส่วน

ประสมทางการตลาด โดยเพ็ญศิริ โชติพนัธ์ (2551 : 14 – 15) กล่าวว่า กระบวนการให้บริการนั้นถือว่าเป็นส่วนท่ี

ส าคญัมาก ประกอบไปดว้ย การตอ้นรับ การสอบถามขอ้มูล การช าระเงิน เพ่ือใหก้ระบวนการใหบ้ริการมีคุณภาพ 

7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เร่ืองของร้านเบเกอร่ีมีอุปกรณ์ ภาชนะท่ีมีความปลอดภยั สอดคลอ้งกบัแนวคิดและ

ทฤษฎีเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นตลาดบริการ Payne 1993, อา้งถึงใน ชยัสมลพ ชาวประเสริฐ (2546 : 

63 – 83) กล่าวว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพนั้น ไดแ้ก่ สถานท่ี อาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ส่ิงเหล่านั้นผูบ้ริโภคจะใช้
เป็นเคร่ืองหมายในการแทนคุณภาพใหก้บัผูบ้ริโภค 
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     2. การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี โดยการใชร้ะดบัความส าคญัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด กลุ่มท่ี 1 Freshly Bakery ใหค้วามส าคญักบัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด โดยเนน้เร่ืองความสดและ
ใหม่ของเบเกอร่ีมากกวา่กลุ่มอ่ืนและในเร่ืองของการมีฉลากท่ีแสดงวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายขุองเบเกอร่ี สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยตุลเกตุ บุญถนอม (2550 : 75 – 84) กล่าวว่า ปัจจยัดา้นผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นความใหม่และสดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ี ให้ความส าคญัใน
เก่ียวกบัการท่ีมีพนกังานของร้านเบเกอร่ีมีความสามารถท่ีจะใหค้ าแนะน าเบเกอร่ีไดเ้ป็นอย่างดี มีความชดัเจนของ
ป้ายราคา มีส่วนลดในโอกาสพิเศษหรือช่วงเทศกาล และมีบริการรับท าเบเกอร่ี ส าหรับงานเล้ียง, งานสัมมนา กลุ่มท่ี 
2 Unconcern Bakery ใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงจะมีค่าเฉล่ียนอ้ย
กว่ากลุ่มอ่ืน โดยราคาควรท่ีจะเหมาะสมกบัขนาดหรือปริมาณของผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี สถานท่ีจ าหน่ายท่ีสามารถ
เดินทางไปไดส้ะดวก พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ กลุ่มท่ี 3 Perfect Bakery ให้ความส าคญัใน
ส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่าทุกกลุ่ม โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีนิยมซ้ือเบเกอร่ีป
ระเภท ขนมปัง ดงันั้นในดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียของเร่ืองความนุ่มของขนมปังท่ีสูงกว่าเร่ืองอ่ืน มีความชดัเจนของ
ป้ายราคา ราคาของเบเกอร่ีท่ีไม่สูงไป เม่ือเทียบกบัร้านเบเกอร่ีอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี : กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี โดยณัฐเชษฐ์ เหม
ทานนท ์(2551 : บทคดัย่อ) กล่าวว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีประเภท ขนมปัง ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่จะเป็นนกัเรียน/ นกัศึกษา อยูใ่นช่วงอาย ุ18 – 27 ปี  
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มที่ 1 Fresh Bakery กลุ่มน้ีจะเน้นเร่ืองของความสดและใหม่ของผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี โดยทางร้านเบเกอร่ีจะมี

ลกัษณะในการผลิตเบเกอร่ีแบบวนัต่อวนั ควรท่ีจะมีฉลากแสดงวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายขุองผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน มี 

Boxset ไวบ้ริการส าหรับลกูคา้ท่ีตอ้งการบริการเบเกอร่ีส าหรับงานเล้ียง การก าหนดราคาของผลิตภณัฑข์องทางร้าน

จะใชก้ลยุทธ์ทางดา้นราคาท่ีเท่ากบัคู่แข่งขนั โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งท าการส ารวจราคาของร้านเบเกอร่ีอ่ืนๆใน

พ้ืนท่ี ผูป้ระกอบการควรจะมีการมอบส่วนลดในโอกาสพิเศษของลูกคา้หรือเป็นของขวญัเน่ืองในวนัพิเศษ มีการ

ฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบังานบริการเพ่ือท่ีจะไดท้ างานออกมาดี 

กลุ่มที่ 2 Catering Bakery กลุ่มน้ีลูกค้าให้ความส าคัญมีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 2 กลุ่ม เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในด้าน

ผลิตภณัฑข์องกลุ่มน้ี คือ รสชาติท่ีหลากหลายของมาการอง ดงันั้นผูป้ระกอบการควรท่ีจะจดัท าความหลากหลายใน

เร่ืองรสชาติของมาการองเพ่ิมเติม ด้านราคาเก่ียวกับเร่ืองของราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับขนาดหรื

อปริมาณ กลุ่มน้ีเนน้ร้านเบเกอร่ีท่ีจะตอ้งเดินทางไปไดส้ะดวก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจะพิจารณาถึงสถานท่ีตั้ง

ของร้านเบเกอร่ีเป็นส าคญั 
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กลุ่มที่ 3 Social Bakery กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึง

ลกูคา้ในกลุ่มน้ีมีความช่ืนชอบเบเกอร่ี ประเภทขนมปัง ผูป้ระกอบการควรท่ีจะรักษาความนุ่มของขนมปังใหมี้ความ

นุ่มท่ียาวนานมากยิ่งข้ึน มีกล่ินหอมของขนมปัง คิดคน้ขนมปังให้มีหลากหลายรูปแบบ อาจจะเป็นขนมปังท่ีมีไส้ท่ี

แตกต่างจากร้านอ่ืนๆ โดยทางร้านจะใชก้ลยุทธ์ก าหนดราคาท่ีเท่ากบัคู่แข่งขนั จากการส ารวจราคาของขนมปังมีไส้

ของร้านเบเกอร่ีอ่ืนๆในพ้ืนท่ี พบว่า ราคาขนมปังมีไส้เฉล่ีย 20 – 25 บาทต่อช้ิน ดงันั้นทางร้านควรจะตั้งราคาท่ี 25 

บาทต่อช้ิน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองความหลากหลายในรสชาติของเบเกอร่ีแต่ละประเภทท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบ เพ่ือจะไดน้ าไป

ปรับปรุงผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีท่ีดียิ่งข้ึน  

2.ควรศึกษาถึงความแตกต่างในเร่ืองของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีท่ีวางจ าหน่ายในแต่ละร้านเบเกอร่ีท่ีตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือท่ีจะไดน้ ามาปรับให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีการ

ตดัสินใจซ้ือท่ีง่ายยิ่งข้ึน 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดืม่เกลอืแร่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN MARKETING 
MIXAFFECTING CONSUMER’S BUYING DECISION PROCESSOF 

SPORT DRINK IN BANGKOK METROPOLIS 
วรพรรณ  กมลวัทน์1 และ ณัฐพนัธ์ บัววราภรณ์2 

Worapan Kamonwat1 and Nattapan Buawaraporn2 

บทคดัย่อ 
               การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคท่ี
เคยซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถามจ านวน 200 
ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่Analysis of Variance (ANOVA) และ Linear Correlation Coefficient ผล
การวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์เร่ืองอายุ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมี
ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัและ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด(4Ps)มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือในทุกขั้นตอน 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 

Abstract 
              The objectives of the research were to study the demographic factors, marketing mix factors. 
Demographic factors affecting consumer’s buying decision process and marketing mix factors effecting 
consumer’s buying decision process. The sample used in this research is who had bought sport drink in Bangkok 
Metropolis. The tools used collect data for 200 series were used in data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, Analysis of Variance (ANOVA) and Linear Correlation Coefficient. Results of data analysis to test the 
relationship found demographic factors of age and income are different effect on the decision to buy and factor of 
the marketing mix (4Ps) affect to the purchase decision in the process at all stages. 
Keywords: Marketing Mix, Consumer’s Buying Decision Process 
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1. บทน า 
 
ปัจจยัท่ีส่งผลใหต้ลาดเคร่ืองด่ืมเกลือแร่มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองเกิดจากกระแสการต่ืนตวัของคนไทยท่ีหนัมาให้
ความสนใจทางดา้นสุขภาพ รวมทั้งการสนบัสนุนและส่งเสริมของภาครัฐก่อใหเ้กิดการต่ืนตวัเล่นกีฬาและออกก าลงั
กายตามสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสถานออกก าลงักายฟิตเนสต่างๆท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  ท่ี
ขยายตวัออกไปยงักลุ่มคนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั ประการส าคญัของการเขา้สู่ตลาดของผูป้ระกอบการราย
ใหม่ทั้งท่ีอยูใ่นกลุ่มเคร่ืองด่ืมเกลือแร่และสินคา้ทดแทนกส่็งผลใหผู้ป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งหามาตรการส่งเสริมการ
ขายมาแข่งขนักนัซ่ึงยิ่งเป็นการกระตุน้ตลาดเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ใหคึ้กคกัมากข้ึน ส่งผลใหต้ลาดวมของธุรกิจเคร่ืองด่ืม
เกลือแร่ในประเทศไทยในปี 2556 มีมูลค่า 6,000 ลา้นบาทต่อปี เติบโตเฉล่ีย10% แบ่งเป็นชนิดขวดแกว้ (91%)  ชนิด
กระป๋อง (7%) และ ชนิดขวด PET (2%)  (ท่ีมา : ACNielsen)  
 

 
 

รูปที่  1  Market Share เชิงปริมาณของเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 
ท่ีมา: ACNielsen (Feb 13)  
 
 อย่างไรก็ตามผลจากการแข่งขนัท่ีเร่ิมรุนแรงมากข้ึนส่งผลให้ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรับตวัรับมือดว้ยการ
พฒันารสชาติและบรรจุภณัฑใ์ห้มีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบักลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งวยัเรียนและวยัท างานท่ีมีบทบาท
มากข้ึนในตลาดเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ ดงันั้นท่ามกลางปัจจยัสนบัสนุนดงักล่าวท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ เพ่ือเพ่ิม
ยอดขายให้กบับริษทั และ เป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยุทธ์ และ ปรับปรุงการพฒันาทางดา้นการตลาดใหต้รงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และรักษาส่วนแบ่งตลาดท่ียงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ืองไดต่้อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศสาสตร์ท่ี มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ และสามารถ
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาดงักล่าวไปใชใ้นการปรับปรุงและท าการวางแผนทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมยอดขายใหก้บั
บริษทัไดอ้ย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ของผูบ้ริโภครวมทั้งรักษาส่วนแบ่ง
ตลาดท่ียงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวความคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) 
 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์(Demographic Factor) ประกอบดว้ยอายเุพศขนาดครอบครัวสถานภาพครอบครัว
รายไดอ้าชีพการศึกษาลว้นเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาดและ เป็นค่าสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ี
ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืนๆ (ศิริวรรณเสรีรัตนแ์ละคณะ 2550) อีกทั้ง
แนวความคิดดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์น้ีนบัไดว้า่เป็นทฤษฎีท่ีใชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผลกนัหมายถึง
พฤติกรรมต่างๆของมนุษยน์ั้นเกิดข้ึนตามส่ิงเร้าจากภายนอกมากระตุน้ส่งผลใหเ้กิดความเช่ือท่ีวา่พฤติกรรมจะแปร
ผนัตามคุณสมบติัของประชากรนั้นๆ  (ยบุลเบญ็จรงคกิ์จ 2542) 
 

2.2แนวความคิดและทฤษฎด้ีานส่วนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix หรือ 4P’s ) 
 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดเป็นแนวคิดทางการตลาดท่ีธุรกิจจะพฒันากลยุทธ์เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าก่อนท่ีจะมีการซ้ือผูซ้ื้อตอ้ง
พยายามวางกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัคุณภาพและคุณประโยชน์ท่ีไดจ้ากสินคา้ท่ีจะไดรั้บจากผูข้าย ซ่ึงผูข้ายจะตอ้งสร้าง
ความเช่ือมัน่คือตอ้งพยายามหาส่ิงกระตุน้ใหผู้ซ้ื้อสามารถท าการตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วข้ึนเช่นคุณภาพสินคา้หรือบริการ  
,  ราคา, ช่องทางการจดัจ าหน่าย  , รายการส่งเสริมการขายรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 2.2.1 สินคา้หรือผลิตภัณฑ์ (Product) สินค้าท่ีเสนอขาย หรือการบริการท่ีเก่ียวข้องกับสินคา้นั้นๆ เพ่ือท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจท่ีจะไดม้าหรือบริโภค และ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  
 2.2.2 ราคา (Price) หมายถึง ตน้ทุน (Cost)   ท่ีลูกคา้จ่ายไปในการท่ีจะไดรั้บผลิตภณัฑ์มา โดยใชต้น้ทุนในรูป
ของตวัเงิน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะน ามาเปรียบเทียบกนัระหว่างคุณค่า (Value) กบัราคา (Price)ของสินคา้นั้น ถา้คุณค่าสูง
กวา่ตน้ทุนหรือราคากจ็ะตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น 
 2.2.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)   กิจกรรมท่ีใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ยการขนส่ง การคลงัสินคา้และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั เป็นตน้ การท่ีบริษทัมีช่องทางการจ าหน่ายท่ี
หลากหลายถือเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น  
 2.2.4 รายการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูจ้ดัจ าหน่ายกบั
ผูบ้ริโภค ซ่ึงการติดต่อส่ือสารอาจจะใชบุ้คคล อีกทั้งสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2286  
 

 

2.3 แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 
 กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อเป็นการน าหลกัเกณฑห์รือเคร่ืองมือต่างๆเขา้มาช่วยในการการตดัสินใจเพ่ือท าให้
ผูต้ดัสินใจมีโอกาสผิดพลาดนอ้ยลงหรือการตดัสินใจไดถู้กตอ้งมากข้ึนการตดัสินใจท่ีจะมีข้ึนภายใตส้ถานการณ์
ต่างๆท่ีสามารถท าการประเมินไดแ้ละใชก้ฎเกณฑห์รือเคร่ืองมือดงักล่าวพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการตดัสินใจ 
ดงันั้นจึงไดพ้ยายามหาส่ิงท่ีจะช่วยในการตดัสินใจเพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด ผูซ้ื้อจะตอ้งผ่านขั้นตอนต่างๆ
ดงักล่าวท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัรูปท่ี2 
 

 
 
รูปที่  2  กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
ท่ีมา: (อดุลยจ์าตุรงคกลุ, 2543) 
 
 จากรูปผูบ้ริโภคมกัขา้มบางขั้นตอนหรือไม่ก็สลบัขั้นตอนเช่นไม่หาข่าวสารจากแหล่งภายนอกซ้ือสินคา้ก่อน
ประเมินทีหลงัรีบเร่งซ้ือไม่หาข่าวสารและไม่ประเมินสินคา้เป็นตน้บางทีอาจเป็นเพราะเป็นสินคา้ท่ีใช้การทุ่มเท
ความพยายามต ่ าซ่ึงผู ้ซ้ือจึงข้ามขั้ นตอนบางตอนไปท าการซ้ือเลย  (อดุลย์จาตุรงคกุล  2543;หน้า 160-166)  
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (The Act of Making Decision) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 
 2.3.1 การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition) คือ ผูซ้ื้อจะตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการความ
ตอ้งการอาจถกูกระตุน้โดยตวักระตุน้จากภายในเช่นความหิวกระหายหรือตวักระตุน้ภายนอกเช่น การโฆษณา  
 2.3.2 การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) เร่ิมตน้เม่ือผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความจ าเป็นและหาค าตอบ
ได้ว่าต้องการซ้ือสินค้าประเภทใดมาใช้ในการแก้ปัญหาน้ี ผู ้บริโภคจะหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆซ่ึงอาจใช้
ประสบการณ์และความจ าเป็นเก่ียวกบัสินคา้ท่ีเคยรู้มาก่อนหนา้ 
 2.3.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  แนวความคิดเบ้ืองตน้ท่ีจะช่วยอธิบายกระบวนการ
ประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภคเช่น ผูบ้ริโภคจะสร้างความเช่ือในตราสินคา้ข้ึนนั้น ความเช่ือท่ีผูบ้ริโภคมีกบัตราใด
ตราหน่ึงนั้นเรียกว่า “ภาพพจน์ของตราสินคา้ (Brand Image)” โดยการมีประสบการณ์และผลท่ีไดรั้บจากการเลือก
รับรู้เลือกบิดเบือนและเลือกเกบ็รักษาความเช่ือของผูบ้ริโภคจึงแตกต่างไปจากลกัษณะจริงของสินคา้นั้นๆ 
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 2.3.4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมินผูบ้ริโภคจะสร้างความตั้งใจซ้ือข้ึนโดยทัว่ไป
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมกัจะท าการซ้ือตราสินคา้ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดแต่หากมีปัจจยั 2 ประการอาจเขา้มาขวาง
ระหวา่งความตั้งใจซ้ือกบัการตดัสินใจซ้ือคือทศันคติของผูอ่ื้น และ ปัจจยัทางสถานการณ์ท่ีคาดไม่ถึง 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 บุญรัตน์  กุศลส่ง  : 2554 ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือฟิล์ม
กรองแสงติดรถยนต ์: กรณีศึกษา เขตรังสิต จงัหวดัปทุมธานีการวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ของผูใ้ช้รถยนต์ เขตรังสิต จ.ปทุมธานีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานตามวตัถุประสงค์การศึกษา พบว่า กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูใ้ชร้ถยนต ์เขตรังสิต จ.ปทุมธานี อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดต่้อเดือน ท าให้
ระดบัความส าคญัของกระบวนการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั นอกจากน้ีปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางดา้นการตลาด
ดา้นราคา มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัส าคญั 0.50 
 มไหศวรรยม์หทัธนาภิวฒัน์  : 2554 ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือนา้
ขา้วกลอ้งงอกของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกระบวนการตดัสินใจซ้ือปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือและปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือนา้ขา้วกลอ้งงอกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า  
เพศอายรุะดบัการศึกษาอาชีพและรายไดไ้ม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยรวมเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นมี
เพียงอายุท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือในขั้นการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงัการซ้ือปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปัจจยัมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกขั้นตอน 
 เพชรไพลิน เหลาซิด และ ศิริพร ปาลกะวงศ:์2554 ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลืตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม
กาแฟลดน ้ าหนกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนทศ เพชรบุรี ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสามารถ
จ าแนกปัจจยัได ้8 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นความเช่ือในผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นการรับรู้  
ปัจจยัดา้นความเช่ือของผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านการรับร็ ปัจจยัด้านความ
น่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ ์และ สถานท่ีจ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคา ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ โดยใชปั้จจยัท่ี
ไดจ้ากการวิเคราะห์ร่วมกบัปัจจยัอ่ืนๆ พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลืตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมกาแฟลด
น ้าหนกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนทศ เพชรบุรี คือ  ปัจจยัดา้นความเช่ือของผลิตภณัฑ ์
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รูปที่  3  กรอบแนวคิด 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยั 
 ผูท่ี้ออกก าลงักายท่ีสวนสาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนประชากรของกรุงเทพมหานคร มีจ านวน
ประมาณ 5,686,522 คน     (ขอ้มลูจาก : ส านกังานสวนสาธารณะ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม ณวนัท่ี 7 ส.ค. 2557)  
 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั 
 ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยอา้งอิงจากสูตรการค านวณของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970)  ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ใน ±5% และภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence 
Level) ท่ี 95% ดงัน้ี 
 

   

 
 สมการท่ี (1) แสดงการค านวณกลุ่มตวัอยา่ง 
 เม่ือ n = จ านวนประชากรท่ีตอ้งการ 
  N = จ านวนประชากร 
  e = ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   
  x2= ค่า chi-square ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 , Sig=0.05 (x2=3.841)  
  p = สดัส่วนของประชากรทั้งหมด (p = 0.5) 

(1) 
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 แทนค่าสูตร  

   
   

 
   
 
 ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างของการวิจยัคร้ังน้ีมีจ านวน 1,422คน ในกรณีน้ีผูวิ้จยัมีความจ าเป็นตอ้งลดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ลง จากเดิม 5,686,522 คน เหลือเพียง 200 คน  ดงันั้นเม่ือลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งลงระดบัความคลาดเคล่ือนจึงเพ่ิมเป็น 
±6.93% 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 - การเลือกตัวอย่างแบบจัดกลุ่มพ้ืนท่ี  (Area Cluster Sampling)  ) เน่ืองจากจ านวนสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 21 แห่ง และ จะท าการสุ่มเลือกตวัอยา่งออกเป็น 4 เขต 
 - เลือกสุ่มเขตท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)เป็นการสุ่มท่ี
สมาชิกทุกหน่วยของประชากรท่ีมีจ านวนไม่มากนกัแต่มีโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนั โดยการจบัฉลากเลือกตวัแทนเขต
มา4 เขต โดยแต่ละเขตพ้ืนท่ีตอ้งประกอบดว้ยสวนสาธารณะท่ีจดัใหเ้ป็นสวนเอนกประสงค ์
 

 
 
รูปที่ 4แผนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา : ส านกังานสวนสาธารณะ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
 
 - วิธีการสุ่มแบบก าหนดจ านวนตวัอยา่ง (Quota Sampling) โดยแต่ละพ้ืนท่ีจะก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเฉล่ีย
เท่าๆ กนั 50 ชุด จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 200 ชุด  
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มลูสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ใชอ้ธิบายขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ(Percentage)  การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
 - สมมติฐานขอ้ท่ี1 ขอ้มลูส่วนบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ทดสอบโดยใชส้ถิติ (t-test) ในกรณีความแปรปรวนของขอ้มลูส่วนบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม ใช้
สถิติ One-Way ANOVA  
 - สมมติฐานขอ้ท่ี2 ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ ทดสอบโดยใชส้ถิติ 
Pearson Correlation ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
 สมมติฐานที่1 : อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองดืม่เกลอืแร่ 
 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์เร่ือง เพศ และ  ระดบัการศึกษา มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั มี
เพียงแต่เร่ืองอายุ  ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาและความตอ้งการ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มไหศวรรยม์หทัธนาภิวฒัน์ (2554) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้ าขา้วกลอ้งงอกของผูบ้ริโภค  ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า เพศอายุระดบัการศึกษา
อาชีพและรายไดไ้ม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยรวมเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นมีเพียงอายุท่ีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือในขั้นการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
 ส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์เร่ืองรายได ้ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ บุญรัตน์  กุศลส่ง (2554)  ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ : กรณีศึกษา เขตรังสิต จงัหวดัปทุมธานี พบว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูใ้ช้
รถยนต ์เขตรังสิต จ.ปทุมธานี รายไดต่้อเดือน ท าใหร้ะดบัความส าคญัของกระบวนการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 2 : อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดืม่เกลอืแร่ 
 จากการวิเคราะห์ ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ จากกการหาค่าเฉล่ียรวม 
กบั กระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ง 5 ขั้นตอน มีลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นไปทางเดียวกนั จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) สรุปได้ว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ทั้ งในเร่ืองการระบุรายละเอียด
ส่วนประกอบของผลิตภณัฑบ์นฉลากอยา่งชดัเจน , บรรจุภณัฑส์วยงาม , บรรจุภณัฑส์ะอาด  และ ช่ือเสียงของตรา
สินคา้ ลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ง 5 ขั้นตอน 
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 จากการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาจากการหาค่าเฉล่ียรวม กบั 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ มีลกัษณะความสัมพนัธ์เป็นไปทางเดียวกนั จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) สรุป
ไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาทั้งในเร่ืองราคาเหมาะสมกบัปริมาณ , ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ , 
ราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัยี่หอ้อ่ืน และ มีป้ายบอกราคาชดัเจน มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการตระหนกัถึง
ความตอ้งการการเสาะแสวงหาข่าวสารการประเมินทางเลือกและ การตดัสินใจซ้ือ  
 จากการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายจากการหา
ค่าเฉล่ียรวม กบั กระบวนการตดัสินใจซ้ือ มีลกัษณะความสัมพนัธ์เป็นไปทางเดียวกนั จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) สรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองจ าหน่ายท่ีหา้งสรรพสินคา้
ชั้นน าทัว่ไป ,  หาซ้ือไดง่้ายท่ีร้านสะดวกซ้ือ , จดัจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลนแ์ละ พ้ืนท่ีจดัเรียงสินคา้ท่ีโดดเด่นมี
ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ง 5 ขั้นตอน 
 จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นรายการส่งเสริมการตลาดจากการหา
ค่าเฉล่ียรวม กบั กระบวนการตดัสินใจซ้ือ มีลกัษณะความสัมพนัธ์เป็นไปทางเดียวกนั จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) สรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านรายการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองการโฆษณผ่านส่ือ
โทรทศัน์ , การใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงเป็น Presenter , รายการโปรโมชัน่ของแถมและ มีการออกบู๊ทแนะน าสินคา้ จดั
ชิมสินคา้ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ง 5 ขั้นตอน 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
5.1.1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่มผีลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดืม่เกลอืแร่ 
 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5  อายุระหว่าง 26-
30ปีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาทและ จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือโดยใช้เคร่ืองมือ  Analysis of Variance 
(ANOVA)สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 จ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั 
 จ าแนกตามอายุ พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัในดา้นการตระหนักถึง
ปัญหาและความตอ้งการ 
 จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั 
 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พบว่า รายได้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ ง 5 ขั้นตอน
แตกต่างกนั 
 5.1.2 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสัมพนัธ์กบักระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือเคร่ืองดืม่เกลอืแร่ 
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 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจากการหาค่าเฉล่ียรวม กบั กระบวนการตดัสินใจซ้ือ มี
ลกัษณะความสัมพนัธ์เป็นไปทางเดียวกนัจึงสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด(4PS) มีผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ทั้ง 5 ขั้นตอน 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5  อายรุะหวา่ง26-30
ปีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาทดงันั้นผูป้ระกอบการควร
ให้ความส าคัญกับคนกลุ่มน้ีให้มากข้ึนเน่ืองจากถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีแท้จริงของผูป้ระกอบการท่ีจะต้อง
ด าเนินการตอบสนองความตอ้งการใหก้บัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเพ่ือเพ่ิมยอดขายใหม้ากข้ึนเช่นการพฒันารสชาติและบรรจุ
ภณัฑใ์หมี้ความทนัสมยัสอดคลอ้งกบักลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งวยัเรียนและวยัท างานท่ีมีบทบาทมากข้ึนในตลาดเคร่ืองด่ืม
เกลือแร่ , การวางต าแหน่งของสินคา้ (Brand Positioning)   
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การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านพฤตกิรรมการบริโภคและปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดืม่น า้อดัลมรสโคล่า 

The study of the relationship between consumer behavior and marketing mix 
factors in the decision of buy a cola flavored soft drink. 

หทัยชนก แสงโชติ1 และ สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั2  
Hataichanok Sangchot and Siriphan Wongintavung  

 

บทคดัย่อ 
               การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่า  และเพ่ือศึกษา
ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่า  รวมถึงเพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่ากบัระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่า  โดยมีระเบียบวิธีวิจยั เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่า  ท่ีอยู่ในช่วงวยัรุ่นและวยัท างาน ไดแ้ก่อายุ 12 – 65 ปี  ท่ีมา
จับจ่ายสินค้าท่ีTops market ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเขตจังหวดักรุงเทพมหานคร ทุกสาขา  จากกลุ่ม
ประชากร จ านวน 200 คน โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่าง และวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็นสถิติเชิงบรรยาย คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
 

ค าส าคัญ: โคล่า, ซุปเปอร์มาร์เกต็ ,พฤติกรรมการบริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด  
 

Abstract  
 

              The purpose of this research is to study on consumer behavior towards cola consumption. Also, to study 
the significant levels of marketing mix in influencing cola purchasing decision and their correlation with cola 
consumption behavior pattern. The data collection method is based on a survey strategy by sampling the number 
of cola soft drink consumer.  This research has undertaken a quantitative approach in order to investigate cola 
consumption consumer. Quota sampling technique was used to collect data from respondents, by distributing 
questionnaire to the customers whose age between 12-65 years at TOPS supermarket in Central shopping mall. 
The sample size for the study was 200 respondents. Once the data was collected, percentage, mean, standard 
deviation and statistical descriptive analysis (one way ANOVA) were analyzed and use in testing hypothesis.   
 

Keywords: Cola, Supermarket, Consumer behavior, Marketing Mix 
 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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1. บทน า 
1.1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

     อุตสาหกรรมน ้ าอดัลมในประเทศไทยมีลกัษณะเป็นตลาดผูข้ายนอ้ยราย แต่มีผูผ้ลิตรายใหญ่เพียง 4 รายเท่านั้น  
โดยแบรนดท่ี์รู้จกักนัดีไดแ้ก่   โคก้ ผลิตโดย บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ ากดั, เป๊ปซ่ี ผลิตโดย บริษทั เป๊ปซ่ี-โคล่า(ไทย)เท
รดด้ิง จ ากดั, บ๊ิกโคล่า ผลิตโดย บริษทั อาเจไทย จ ากดั และ เอส ผลิตโดย บริษทั เสริมสุข จ ากดั(มหาชน) ท่ีผลิต
สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียง   
     แต่เดิมในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมน ้ าอัดลมมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่ีเป็นเจ้าใหญ่ 2  แบรนด์ คือ โค้ก 
และเป๊ปซ่ี ซ่ึงถือว่าเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนันอ้ยราย  แต่ต่อมายี่หอ้บ๊ิกโคล่าเขา้สู่ตลาดและยี่ห้อล่าสุดคือยี่หอ้เอสท่ี
เป็นอีกรายท่ีเขา้สู่ตลาดเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 และมีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ โดยมี
ส่วนแบ่งการตลาดช่วงของยอดขาย1ปีแรก พ.ศ.2556 อยู่ท่ี 20% ซ่ึงถือว่าอยู่ในอนัดบัท่ี 2 ของตลาดน ้ าอดัลม  จึง
กลายเป็นน ้าอดัลมรายใหม่อีกรายท่ีเขา้สู่ตลาดน้ี   และในปีถดัไปเร่ิมมีการคงท่ีและชะลอตวัโดยมีอตัราท่ีลดลงอยู่ท่ี 
12% ซ่ึงสาเหตุมาจากผูบ้ริโภคซ้ือนอ้ยลง และไม่สามารถแย่งชิงชั้นวางสินคา้ในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ได ้ และการ
แข่งขนัของสินคา้ยี่หอ้โคก้กบัเป๊ปซ่ีท่ีไดรั้บการยอมรับมากกว่า  เม่ือวนัหน่ึงโคก้และเป๊ปซ่ีมาเล่นราคาต ่าเทียบเท่าเอ
สจึงส่งผลใหเ้อสท าการตลาดและขายไดย้ากมากข้ึน   และมีส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นสินคา้
เดียวกนัและสินคา้ทดแทน ไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมน ้าอดัลม นม ชา น ้าผลไม ้และ น ้าแร่เป็นตน้  จึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหต้ลาด
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมเติบโตไดน้อ้ย  เน่ืองจากธุรกิจเคร่ืองด่ืมในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงและธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมมีทั้งท่ีเป็นแบรนดแ์ละไม่มีแบรนด ์ท่ีวางขายทั้งหมดในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่   
     “เอสโคล่า” บริษทัเสริมสุข จ ากดั (มหาชน) เป็นแบรนดใ์หม่ในตลาดอุตสาหกรรมน ้าอดัลม  โดยมีกลยทุธ์ท่ีเนน้
สร้างแบรนดผ์่านกลุ่มวยัรุ่นไปจนถึงกลุ่มวยัท างาน ทุกเพศทุกวยั เพ่ือให้ Image น ้ าอดัลมเอสมองดูทนัสมยัแมจ้ะ
เป็น Local Brand ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลให้เคร่ืองด่ืมเอสรสโคล่ามีการชะลอตวัและลดลงคาดว่ามาจาก การแย่งชิงส่วน
แบ่งการตลาดจากคู่แข่งในระดบัอุตสาหกรรมเดียวกนั  การแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดจากสินคา้ทดแทน และเกิดจาก
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนการบริโภคไปสนใจแบรนด์อ่ืนๆและประเภทของเคร่ืองด่ืม เป็นตน้  จึงท าให้
ตลาดเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมมีการแข่งขนัรุนแรงทั้งจากผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งอุตสาหกรรม
เคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนๆ จึงส่งผลใหก้ารขยายตวัของอุตสาหกรรมน ้าอดัลมมียอดขายภายในประเทศไทยช่วง 1-2 ปีท่ี
ผา่นมาขยายตวัในอตัราท่ีลดลง ปัจจุบนักระแสการใส่ใจสุขภาพกมี็ส่วนท าใหค้นหนัมาดูแลสุขภาพกนัมากข้ึน และ
ลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นส่งผลเสียต่อสุขภาพ  จึงท าให้อุตสาหกรรมน ้ าอดัลมถูกมองว่าไม่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพไดรั้บผลกระทบ 
     ดงันั้นในปัจจุบนัจึงท าใหเ้ป็นสาเหตุท่ีวา่ผูท้  างานวิจยัตอ้งท าการวิจยัเพ่ือหาขอ้เท็จจริงว่าผูบ้ริโภคมีการเลือกซ้ือ
เพราะอะไรและปัจจยัอะไรท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือ  เพ่ือปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ ์ราคา  ช่องทางจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด น ้าอดัลมรสโคล่าภายใตต้ราสินคา้เอสไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าขอ้มูลไป
ต่อยอดเพ่ือใช้ในการสร้างยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน  และเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดรวมถึงเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 
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1.2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่า 
     2. เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่า 
     3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่ากบัระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่า 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
     1. การศึกษาวิจยัน้ี ประชากรท่ีเลือกศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่า  เพศชาย
และหญิงท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่นและวยัท างาน ไดแ้ก่อายุ 12 - 65 ปี  ท่ีมาจบัจ่ายสินคา้ท่ี Tops market ในหา้งสรรพสินคา้
เซ็นทรัล ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทุกสาขาฃ 
     2. ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งตวัแปรออกเป็น 2 ตวัแปร คือ ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม  ซ่ึงตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ  และพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่า 
โดยใช ้6W’s1H  ในส่วนของตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่า ท่ีจะศึกษาทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  และดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ความรู้และไดด้ าเนินการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาเป็นแนวคิด
ประกอบการวิจยั ดงัน้ี 
     2.1 แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค 
     2.2 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  
     2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

     อดุลย์ คล้ายพุฒ (2550) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนา้อดัลมของผูบ้ริโภค
บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จากดั ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือน ้าอดัลมของผูบ้ริโภคบริษทัไทยน ้าทิพยจ ากดัในเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
พบว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ได้แก่เพศอาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน ้ าอดัลมไม่ต่างกนัในขณะท่ีอายุท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูต้อบแบบสอบถาม ท่ี
มีระดับการศึกษาแตกต่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ราคาและช่องการจัดจ าหน่ายต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

     สิทธิพร เกตุเดชา (2550) การศึกษาพฤติกรรมการเลือกด่ืมน ้ าอดัลมของประชาชนเขตจตุจกัร มหาวิทยาลยัราช
ภฎัจนัทรเกษม มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมบริโภคน ้ าอดัลม การใชเ้กณฑ์ความถ่ีของการซ้ือและบริโภค
น ้ าอดัลม การพฒันาดา้นการตลาดในการสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเขตจตุัจกัร ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างชอบด่ืม
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มากท่ีสุด อนัดบั 1 คือ แป๊ปซ่ี รองลงมาคือ โคก้ แฟนตา้ สไปร์ท มิรินดา้ และเซเว่นอพั ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือ
บรรจุภณัฑน์ ้ าอดัลมท่ีมีลกัษณะขวดแกว้ รองลงมาคือ กระป๋อง ขวดพลาสติก และอ่ืนๆตามล าดบั ในดา้นปริมาณ
การด่ืมน ้ าอดัลม เน่ืองจากดับกระหาย ด่ืมน ้ าอดัลมในช่วงกลางวนั ส่วนใหญ่ซ้ือน ้ าอดัลมจากร้านสะดวกซ้ือ 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ าอดัลมโดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 อยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยท่ีปัจจยัอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ ความสะดวกในการเลือกซ้ือ ลดความกระหาย และท าใหส้ดช่ืน 
 

     อริยา ไชยภูมิ และคณะ (2554)  การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้าอดัลมของนกัศึกษาภายในวิทยาลยัการอาชีพ
เลิงนกทา มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าอดัลมของนักศึกษาวิทยาลยัการอาชีพเลิงนกทา เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลยัการอาชีพเลิงนกทาท่ีมีต่อการบริโภคน ้ าอดัลม เพ่ือเป็นขอ้มูลในการ
ตดัสินใจเลือกบริโภคน ้าอดัลม ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง นกัศึกษามกัจะซ้ือน ้าอดัลมตามพรีเซนเตอร์ท่ีนกัศึกษาช่ืนชม พบว่า 
ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาส่วนรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ป้ายโปสเตอร์โฆษณาน ้ าอดัลมในสถานท่ีท่ี
ต่างๆมีผลท าให้นกัศึกษาซ้ือนา้อดัลม พบว่า ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาส่วนรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
นกัศึกษามกัจะซ้ือน ้ าอดัลมยี่ห้อท่ีมีการลดราคา พบว่า ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาส่วนรวมเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง นกัศึกษามกัจะซ้ือน ้าอดัลมท่ีมีการซ้ือ1 แถม 1พบว่า ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาส่วนรวมเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ในช่วงท่ีมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายจะท าใหน้กัศึกษาซ้ือน ้าอดัลมในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน พบว่า 
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาส่วนรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ประโยชน์ท่ีนักศึกษาคาดว่าจะได้รับจาก
น ้าอดัลมพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาส่วนรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

     ฐิติชญาณ์ ไทยสวัสดิ์ (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคกาแฟของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิไดจ้ากการสัมภาษณ์
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเป็นผูท่ี้บริโภคกาแฟภายในบา้น/สถานท่ีท างาน บริโภคกาแฟวนั
ละ 1 ถ้วย ยี่ห้อท่ีนิยมบริโภค คือ เนสกาแฟ ส่วนผูท่ี้บริโภคกาแฟท่ีร้านกาแฟหรือเคาน์เตอร์เคร่ืองด่ืมตาม
หา้งสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง บริโภคกาแฟเดือนละมากกว่า 10 คร้ัง บริโภคกาแฟท่ีร้านวาวี มีค่าใชจ่้าย
ในการบริโภคคร้ังละ 51-100 บาท ประเภทของกาแฟท่ีนิยมบริโภค คือ เอสเปรสโซ่เยน็และคาปูชิโน่เยน็ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคกาแฟทั้งท่ีบริโภคกาแฟภายในบา้น/สถานท่ีท างานและผูท่ี้บริโภคกาแฟท่ี
ร้านกาแฟหรือเคานเ์ตอร์เคร่ืองด่ืมตามหา้งสรรพสินคา้ มากท่ีสุดคือ รสชาติของกาแฟ 
 

     น ้าฝน ตรันเจริญม (2553)  ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืม Functional Drink ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  โดยวตัถุประสงค์แรกเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม Functional Drinkของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วตัถุประสงค์ท่ีสอง เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืมFunctional 
Drinkของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวัตถุประสงค์ท่ีสาม เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืม Functional Drink กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ี
เคยบริโภคเคร่ืองด่ืม Functional Drink จ านวน 120 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืม ความส าคญัอนัดบัแรก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนคุณภาพมาตรฐาน
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และพกพาไดส้ะดวกและจบัถนดัมือ ปัจจยัทางดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ปัจจยัทางดา้นสถานท่ีท่ีหาซ้ือง่าย 
และปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาดทางโฆษณาทางทีวี ตามล าดบั โดยใหค้วามส าคญัท่ีระดบัความส าคญั
มากส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัความส าคญัท่ีระดบัปานกลาง 
 

     ภาณุวัฒน์ ยามะเพวัน และคณะ (2556)  เร่ือง ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลีต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืม
เอสโคล่าของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเพชรบุรี  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัดงัน้ีเพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของประชาชนท่ีเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมเอสโคล่า  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเอสโคล่าของประชาชน
ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัเพชรบุรี  เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม
เอสโคล่าของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั พบว่าดา้นผลิตภณัฑใ์ห้ความส าคญัเร่ืองบรรจุภณัฑ์มีคุณภาพ ใหม่ สะอาด 
และช่ือเสียงของตราสินคา้  ดา้นราคามีราคาเหมาะสมกบัปริมาณ รองลงมาคือ มีราคาถูกกว่าเคร่ืองด่ืมน้าอดัลม
ประเภทอ่ืนๆ และการมีราคาถูกกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนๆ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายหาซ้ือไดง่้าย สะดวก มี
จ าหน่ายทั่วไป  และมีการขายผ่านเคร่ืองจกัรอตัโนมติั(ตู้หยอดน ้ า) ดา้นส่งเสริมการตลาดคือการมีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
 

     นาถณดา ชัชวาลกิจกุลม (2554)  เร่ือง ปัจจยัดา้นการออกแบบเอกลกัษณ์หน้าร้าน ประเภทร้านคา้เด่ียว (Stand 
Alone Shop) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจ ร้านขายเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี  โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการออกแบบเอกลกัษณ์หนา้ร้านท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นผูใ้ชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเกาหลีตั้งแต่เพ่ิงเร่ิมใชไ้ม่ถึง 1 ปี 
ไปจนถึง 5 ปี มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีโดยเฉล่ีย 2 เดือนต่อคร้ัง โดยจะซ้ือ
เคร่ืองส าอางเก็บไวล้ว้งหน้าก่อนใช้หมด และเน้นการจดัชั้นวางสินคา้ให้หยิบซ้ือได้อย่างสะดวก เน้นสินค้าท่ี
ตอ้งการจะน าเสนอมากท่ีสุดใหอ้ยูใ่นระดบัสายตา   
 

3. วธิีการศึกษา 
 

3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     เน่ืองดว้ยผูท้  าวิจยัท างานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัร้านคา้ Tops จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการ
บริโภคและการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่าเฉพาะในร้านคา้  เท่านั้น  ซ่ึงTops ประกอบไปดว้ย 5 Type 
ได้แก่ Central Food Halll, Tops market, Tops superkoom, Tops super และ Tops daily  และผูท้  าวิจยัได้ท าการจบั
ฉลากเลือก Tops ข้ึนมา 1 Type ไดแ้ก่ Tops market  
     ห้าง Tops market ท่ีตั้ งอยู่ในกรุงเทพมหานครมีทั้ งหมด 21 เขต และได้ท าการเลือก Tops market ท่ีตั้ งอยู่ใน
หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล เน่ืองจากผูท้  าวิจยัเช่ือวา่ประชากรท่ีมาใชบ้ริการในหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลเป็นประชากร
ท่ีมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเขา้ใช้บริการใน Tops market ซ่ึงท าให้มีจ านวนประชากรท่ีมาจบัจ่ายสินค้าใน Tops 
market เป็นจ านวนมาก 
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     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่า  เพศชายและหญิงท่ีอยู่
ในช่วงวยัรุ่นและวยัท างาน ไดแ้ก่อายุ 12 – 65 ปี  ท่ีมาจบัจ่ายสินคา้ท่ีTops market ในห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล ใน
เขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทุกสาขา  โดยมีประชากรอายุ 12 – 65 ปีทั้ ง 7 เขตเป็นจ านวนทั้ งส้ิน  893,918 คน 
ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีน ามาวิเคราะห์ในการสุ่มตวัอย่าง คือ ตารางก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan จะได้
ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาและงบประมาณ ผูวิ้จยัจึงมี
การลดขนาดลง ส่งผลใหมี้ระดบัความคลาดเคล่ือนซ่ึงสามารถเช่ือถือไดท่ี้ระดบั ±6.93% 
     โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจบัจ่ายสินคา้ท่ี Tops market  ในหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล  ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 7 สาขา 
ไดแ้ก่ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3, 
เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา, เซ็นทรัลพลาซา แกรนด ์พระราม 9 และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

3.2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
     ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยมีแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) โดยเลือกไดห้น่ึงตวัเลือก  
     ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่า  โดยมีแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยใหเ้ลือกไดห้น่ึงตวัเลือก และจดัเรียงล าดบัความชอบ  
     ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือน ้าอดัลมรสโคล่า (4P’s) ท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่า  โดยมีแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Likert Scale) โดยมีการ
แบ่งเป็นมาตรวดัระดบัความส าคญั 5 ระดบั คือ ไม่ส าคญัอย่างยิ่ง  ส าคญันอ้ย  ส าคญัปานกลาง  ส าคญัมาก  ส าคญั
อยา่งยิ่ง  

3.3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ในการท าวิจยัเล่มน้ีผูวิ้จยัด าเนินการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่า  
โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีไดด้ าเนินการส ารวจและการแจกแบบสอบถามเป็นจ านวน 200 ฉบบั  โดยการเลือก
ตวัอยา่งแบบโควตา้สดัส่วนเท่าๆ กนั  เน่ืองจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดมี้การเลือกกลุ่มยอ่ยจากสาขา Tops ท่ีตั้งอยู่
ในห้างเซ็นทรัล  ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 7 สาขา และกระจายการเก็บขอ้มูลโดยก าหนดสัดส่วนใน
การเก็บขอ้มูลแต่ละเขตท่ีตั้งของ Tops สาขานั้นๆในปริมาณเท่าๆ กนั ซ่ึงใชวิ้ธีการเก็บแบบสอบถามดว้ยวิธี Quota 
Sampling ในแต่ละช่วงอายุเป็นสัดส่วนตามพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมท่ีไดจ้ากบริษทั  และมีการคดั
กรองผูต้อบแบบสอบถามโดยการสังเกตบุคลิกภาพ รูปลักษณ์ภายนอกโดยรวมท่ีคาดว่าตรงกบัช่วงกลุ่มอายุของ
กลุ่มตวัอย่างท่ีได้ก าหนดไวแ้ละเข้าไปขอความร่วมมือจากบุคคลผูน้ั้ นท่ีมาจับจ่ายสินค้าท่ี Tops โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์จากแบบสอบถาม ซ่ึงในบริเวณท่ีท าการเก็บขอ้มูลนั้นคือบริเวณดา้นหน้าและตรงป้ายรถเมลห์น้าห้าง
เซ็นทรัลท่ีมี Tops ตั้งอยู่ทั้งส้ิน 7 สาขา ซ่ึงไดแ้ก่สาขา ลาดพร้าว บางนา  ป่ินเกลา้  พระราม 3  รามอินทรา  แกรนด ์
พระราม 9 และพระราม 2 
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3.4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่า  โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 
     1.การวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
โดยท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics Analysis) ดว้ยการแจกแจงความถ่ี Frequency ค่าร้อยละ 
Percentage 
     2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการการบริโภคน ้าอดัลมรสโคล่า ไดแ้ก่ ในช่วงโอกาสใดท่ีเลือกด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่า  
ความถ่ีในการด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่า ขนาดและรูปแบบบรรจุภณัฑท่ี์เลือกบริโภค  ยี่ห้อน ้ าอดัลมรสโคล่า  เหตุผลท่ี
เลือกยี่ห้อน ้ าอดัลมรสโคล่า  เคร่ืองด่ืมท่ีเลือกบริโภคเวลาอยู่เป็นกลุ่ม  การรับขอ้มูลข่าวสาร โดยท าการวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics Analysis) ดว้ยการแจกแจงความถ่ี Frequency ค่าร้อยละ Percentage 
     3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  การ Cross Tabs เพ่ือแจกแจงทีละ 2 ตวัแปรควบคู่กนั และ 
Association 
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 

    การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่า ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ไดด้งัน้ี 
4.1. พฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดืม่น า้อดัลมรสโคล่า   
     ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิงในปริมาณท่ีเท่ากัน โดยมีอายุตั้ งแต่ 19 - 25 ปี  
สถานภาพโสด  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพนกัเรียน/ นิสิต/ นกัศึกษา  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001 – 
20,000 บาท  
     ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างจะเลือกด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่าในช่วงการด่ืมแกก้ระหาย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
โดยมีความถ่ีในการด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่าสปัดาห์ละ 2 – 3 คร้ัง  และเลือกรูปแบบบรรจุภณัฑน์ ้าอดัลมรสโคล่าท่ีเลือก
บริโภคเป็นแบบ กระป๋อง (เช่น250มล.,325มล.) ซ่ึงเหตุผลในการเลือกด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่า ยี่ห้ออนัดบัท่ี 1 เพราะ
ความซ่า  ส่วนเหตุผลในการเลือกด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่า ยี่ห้ออนัดบัท่ี 2 เพราะความซ่า และระดบัความหวาน และ
ช่องทางการรับขอ้มูลเก่ียวกบัน ้ าอดัลมรสโคล่าจาก การประชาสัมพนัธ์สินคา้ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์, วิทยุ, 
หนงัสือพิมพ ์ 
4.2. ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดืม่น า้อัดลมรสโคล่า 
     4.2.1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
     ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวม
พบว่า ช่ือเสียงของแบรนด์ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ล าดบัรองลงมาคือ ความซ่า  ความสะดวกในการ
พกพา  ความโดดเด่นของบรรจุภณัฑ ์ฉลากบรรจุภณัฑท่ี์บอกขอ้มูลโภชนาการชดัเจน การมีขนาดบรรจุภณัฑแ์บบ
กระป๋องขนาด(250มล.,325มล.)  การมีขนาดบรรจุภณัฑแ์บบขวดพลาสติกขนาดเลก็(345มล.,360มล.) ระดบัความ
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หวาน  การมีขนาดบรรจุภณัฑแ์บบขวดพลาสติกขนาดใหญ่(1ลิตร.,1.25ลิตร,.1.6ลิตร.,2ลิตร.) และล าดบัสุดทา้ย คือ 
การมีขนาดบรรจุภณัฑแ์บบขวดพลาสติกขนาดกลาง(450มล.,455มล.,480มล.,500มล.) ตามล าดบั 
     4.2.2. ดา้นราคา  
     ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา โดยภาพรวมพบว่า 
ขนาดน ้ าอดัลมท่ีเท่ากนัแต่ราคาถูกกว่าตราสินคา้อ่ืนๆ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ล าดบัรองลงมาคือ ราคา 10 บาท มีความเหมาะสมกบัขนาดน ้าอดัลม ขนาด 250 มล.  ราคา 25 บาท มีความเหมาะสม
กบัขนาดน ้าอดัลม ขนาด1.6 ลิตร  ราคา 12 บาท มีความเหมาะสมกบัขนาดน ้าอดัลม ขนาด 455 มล. และการก าหนด
ราคาติดขา้งบรรจุภณัฑ ์ ราคา 20 บาท มีความเหมาะสมกบัขนาดน ้าอดัลม ขนาด1 ลิตร.  และล าดบัสุดทา้ย คือ ราคา 
14 บาท มีความเหมาะสมกบัขนาดน ้าอดัลม ขนาด 325 มล. ตามล าดบั 
     4.2.3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
     ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
โดยภาพรวมพบว่า การจดัเรียงสินคา้บนบนชั้นวางในระดบัสายตา มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ล  าดับ
รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานท่ีร้านคา้ การมีสินคา้วางบนชั้นจ านวนมาก   และล าดบัสุดทา้ย คือ ช่องทางจดั
จ าหน่ายผา่นตูแ้ช่ท่ีจดัวางใกลเ้คาเตอร์จ่ายเงิน  ตามล าดบั 
     4.2.4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
     ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย โดย
ภาพรวมพบวา่ การจดัส่งเสริมการขายในรายการซ้ือ 1 แถม 1 มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ล  าดบัรองลงมาคือ 
การโฆษณาท่ีมาพร้อมกบัการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  การจดักิจกรรมชิงโชคลุน้รางวลัรถยนต ์และ
การจดัส่งเสริมการขายลุน้รางวลัส่งSMSและทราบผลทนัที  การโฆษณาโดยใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยมมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  การจดักิจกรรมบูธชิมน ้ าอดัลมในซุปเปอร์มาร์เก็ต  และล าดบัสุดทา้ย คือ การจดักิจกรรม
คอนเสิร์ตจากนกัร้องช่ือดงัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ตามล าดบั 
 

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

5.1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้
     จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่าของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคเคร่ืองด่ืม
น ้าอดัลมรสโคล่า จ านวน 200คน  พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่านั้น คือกลุ่มวยัรุ่นท่ี
ก าลงัศึกษาจนถึงวยัเร่ิมท างาน  นั้นเลือกยี่ห้อน ้ าอดัลมรสโคล่ามากท่ีสุดอนัดบัท่ี 1 คือ เป๊ปซ่ี  อนัดบัท่ี 2 คือ โคก้  
โดยไดใ้หค้วามส าคญักบัเหตุผลท่ีเลือกด่ืมอนัดบัท่ี 1 เน่ืองจาก ความซ่า  อนัดบัท่ี 2 คือ ความซ่า  ระดบัความหวาน  
และเหตุผลอนัดบัรองมาอีกเหตุผลคือ แบรนดมี์ช่ือเสียง ท่ีสอดคลอ้งกนัทั้ง 2 อนัดบั  โดยผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการ
ด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่าเพ่ือแกก้ระหายสัปดาห์ละ 2 – 3 คร้ัง  ซ่ึงส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะเลือกด่ืมในบรรจุภณัฑ์แบบ
กระป๋อง  และรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเจา้ตลาด
เคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่านั้นเป็นยี่ห้อท่ีมีช่ือเสียงมายาวนาน  มีตราสินคา้ระดบัประเทศท่ีขายไปยงัหลากหลาย
ประเทศ  และไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคเป็นจ านวนมากซ่ึงผูบ้ริโภคก็มีความเคยชินกบัตราสินคา้  อีกทั้งการมี
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เงินลงทุนท่ีสูงเพ่ือใชผ้ลกัดนัสินคา้เขา้สู่ตลาด  ถึงแมว้่าบริษทัเสริมสุข จ ากดั(หมาชน) จะมีจุดแข็งในเร่ืองช่องทาง
การกระจายสินคา้ท่ีแข็งแกร่งก็ตาม  แต่เคร่ืองด่ืมรสโคล่ายี่ห้อเอสนั้นตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาในเร่ืองการ
ส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน และน าเสนอสินคา้ท่ีมีความน่าสนใจเพ่ือเขา้สู่ตลาดในวงกวา้ง
มากยิ่งข้ึน  และทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถเพ่ิมยอดขายไดน้ั้นจะตอ้งมีหลากหลายปัจจยัประกอบ  ซ่ึงผูป้ระกอบการควร
ด าเนินการตามแนวทางดงัน้ี  
     1. ดา้นผลิตภณัฑผ์ูป้ระกอบการควรท าการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง เพราะความตอ้งการของลกูคา้
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  และเพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยา  เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างท่ีถือว่าเป็นตวัแทนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไดท้ าการส ารวจมานั้นมีความตอ้งการ
คุณสมบติัความซ่าและความหวานในเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมรสโคล่า  รวมถึงความมีช่ือเสียงของตราสินค้าท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคคุน้เคยและจดจ าได ้ จึงส่งผลใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือตราสินคา้ท่ีคุน้เคยมากกวา่  และในปัจจุบนัผูบ้ริโภคนิยม
บริโภคคร้ังละปริมาณไม่มากส่วนใหญ่จะบริโภคเพ่ือแกก้ระหาย แต่มีความถ่ีในการบริโภคในระดบัปานกลางถึง
ระดบัมาก  ดงันั้นผูป้ระกอบการควรพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑท่ี์หลากหลายของขนาด  มีความสวยงามสะดุดตาโดด
เด่นของสีสนั  และมีรูปลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการพกพาถือไดส้ะดวก 
     2. ดา้นราคาผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่าของบริษทั เสริมสุข จ ากดั(มหาชน) เป็นเคร่ืองด่ืมรสโคล่าท่ีเขา้
สู่ตลาดน ้าอดัลมไดไ้ม่นาน  ดงันั้นการตั้งราคาของผลิตภณัฑจึ์งมีผลมากในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  โดยการ
จากส ารวจกลุ่มตวัอย่างนั้นพบว่าขนาดน ้าอดัลมท่ีเท่ากนัแต่ราคาถูกกว่าตราสินคา้อ่ืนๆ มีผลต่อในการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  ท าใหผู้ป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในการตั้งราคาของผลิตภณัฑ ์ ทั้งน้ีการตั้งราคาท่ีถูก
กว่าคู่แข่งอาจท าไดย้ากเน่ืองจากปัจจยัดา้นตน้ทุนและการแข่งขนัเร่ืองราคาท่ีมีความรุนแรง  ผูป้ระกอบการอาจตอ้ง
มีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์โดยมีการน ากลยทุธ์ดา้นอ่ืนนอกจากราคามาท าการตลาดร่วมดว้ยเพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภค 
     3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้นการมีสินคา้ใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือบนชั้นวางสินคา้ในระดบัสายตาปริมาณมาก
ถือว่าเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของผูป้ระกอบการ  เน่ืองจากผูบ้ริโภคมองเห็นสินคา้ไดช้ดัเจนและมีโอกาสท่ีจะหยิบสินคา้
ไดม้ากข้ึน  ดงันั้นการลงทุนและต่อรองในเร่ืองจ านวนขาท่ีใช้ตั้งวางสินคา้กบัทาง Tops Market จึงเป็นส่ิงส าคญั  
โดยทางฝ่ายขายมีตกลงเล่นรายการตั้งกองเคร่ืองด่ืมเอสโคล่า  จดัชั้นวางสินคา้ดา้นหนา้ช่องทางเดินหรือการมีตูแ้ช่
บริการใกลจุ้ดช าระเงินเพ่ือเพ่ิมโอกาสใหผ้ลิตภณัฑไ์ดเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน 
     4. ดา้นการส่งเสริมการตลาดผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจการท าการตลาดเร่ืองการซ้ือ 1 แถม 1  โดยมีการโฆษณาท่ีมา
พร้อมกบัการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  หรือการชิงโชคลุน้รางวลัผา่นทางSMSและทราบผลไดท้นัที  
ดงันั้นการท าการตลาดท่ีมีรายการน่าสนใจสามารถท าใหผู้บ้ริโภคสนใจและเกิดความกระตือรือร้นเขา้ร่วมรายการ
นั้นๆ ดว้ย  รวมถึงการใชพ้รีเซฯเตอร์ท่ีเป็นบุคคลมีช่ือเสียงก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีดึงความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายไดม้าก  
แต่ทั้งน้ีผูบ้ริโภคบางรายในบางพ้ืนท่ีอาจจะไม่รู้จกัเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่า แบรนดเ์อส  ดงันั้นผูป้ระกอบการควร
สนบัสนุนงบเพ่ือให้ฝ่ายขายน าเสนอรายการส่งเสริมการขายไปยงั Tops Market ท่ีมีความน่าสนใจและมีความแปร
ใหม่จากรายการของคู่แข่งในปัจจุบนั 
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5.2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1. ในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมรสโคล่า คร้ังน้ีผูจ้ดัท ามีขอ้จ ากดัในเร่ืองระยะเวลาการจดัท า  จึงท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง
มาจ านวน 200 คนท่ีเป็นตัวแทนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงถือว่าเม่ือเทียบกับประชาชนกรในเขต
กรุงเทพมหานครจริงๆ แลว้นั้นมีปริมาณนอ้ยมาก  ซ่ึงอาจจะท าให้การศึกษาในคร้ังน้ีไดข้อ้มูลในความเห็นท่ีนอ้ย
และอาจจะไม่ครบถว้น  ดงันั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปควรมีการเพ่ิมขนาดกลุ่มตวัอย่างให้กวา้งมากข้ึนเพ่ือท่ีจะได้
เป็นตวัแทนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครไดส้มบูรณ์มากยิ่งข้ึน  และไดข้อ้มลูท่ีมีน ้าหนกัน่าเช่ือถือ 
     2. การเพ่ิมคุณภาพใหก้บัแบบสอบถามท่ีมากข้ึนดว้ยการตั้งค าถามท่ีเพ่ิมจ านวนขอ้ใหค้รอบคลุมและละเอียดมาก
ยิ่งข้ึนในส่วนของพฤติกรรมการเลือกด่ืมและส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลึกจากผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง 
     3. การศึกษาในคร้ังต่อไปควรเพ่ิมเติมการศึกษาร้านคา้อ่ืนๆในวงกวา้งของตลาด Modern Trade เพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรมการบริโภคท่ีแทจ้ริงมากยิ่งข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูป  
กรณศึีกษา ร้านนิตเฮฟวี ่อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง 

Cluster Analysis of Customers purchasing the ready-made clothes.  
Case Study : Nit Heavy Shop  Meuang District,  Phatthalung  Province. 

ปาลดิา  ฉิมรักษ์1และ ดร.ธีรนุช  พูศักดิ์ศรีกจิ2 
Palida  Chimrak and Dr.Theeranuch Pusaksrikit 

 

  บทคดัย่อ 
     การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปของลูกคา้ร้านนิตเฮฟว่ีและเพ่ือศึกษาการ

แบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากร้านนิตเฮฟว่ี โดยใช้ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสมทาง

การตลาด และพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปเป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

จ านวนทั้งส้ิน 200 ราย  ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง  

เพศหญิง   อายุ 31-40 ปี รายไดส่้วนตวัต่อเดือนเฉล่ียอยู่ท่ี 10,000-20,000 บาท มีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีชอบเล่น

กีฬากลางแจง้  ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 Methodical  กลุ่มท่ี 2  Polite  

และกลุ่มท่ี 3  Modern  และแต่ละกลุ่มแตกต่างกนัในเร่ืองของ เพศ สถานภาพ อาชีพ 

ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูป 

                                                      Abstract 

     The objectives of this study were to examine the purchasing behavior of Nit Heavy Shop’s customers and to 
generate the segmentation of customers who had bought ready-made clothes from Nit Heavy Shop. The 
demographic factors, lifestyles, marketing mixes, and purchasing behavior were used as the basis for market 
segmentation.  The data were collected from a total of 200 samples. According to the study, it was found that 
most questionnaire respondents were workers in the age of 31-40 years. Their average monthly income was                         
10,000-20,000 baht. They loved to play outdoor sports. Result from this study found that customer can classify in 
3 groups ; (1) Methodical, (2) Polite, and  (3) Modern.  Each groups are different in term of gender , marital status 
and , occupation.             
Keywords: Cluster  Analysis ,  Marketing Mix , Consumer purchasing behavior  
 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: palida-c@hotmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 
 
     ภาพรวมธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูปเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง เพราะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่เน่ือง
ด้วยจังหวดัพัทลุงเป็นจังหวดัเล็กๆมีพ้ืนท่ีเพียง 3,424  ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซ่ึงมีผลผลิตมวลรวมของจงัหวดั ณ ปี 2556 อยู่ท่ี 23,357 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัอาชีพงานบริการซ่ึงมี
ผลผลิตมวลรวมของจงัหวดัอยู่ท่ี 6,196 ลา้นบาท จากตวัเลขดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าอตัราแข่งขนัดา้นธุรกิจเส้ือผา้
ส าเร็จรูปยงัไม่ค่อยเติบโตเท่าท่ีควร  โดยร้านนิตเฮฟว่ี ไดจ้ดทะเบียนการคา้ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2533 ได้
ด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 24 ปี จนเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียงในดา้นของเส้ือผา้ท่ีมีความหลากหลายและการ
ใหบ้ริการของร้านท่ีดีเยี่ยม                           

     อตัราการเติบโตในธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูปของร้านนิตเฮฟว่ี ในอดีตนั้นเป็นไปในทิศทางท่ีดี มีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองแต่เป็นการเติบโตในอตัราท่ีลดลง จนมาถึงในปี 2556 ราคายางพาราตกต ่าลงมาก อยู่ท่ี 50 บาทต่อกิโลกรัม
ซ่ึงส่งผลต่อเกษตรกรอย่างหนกัรวมไปถึงสถานการณ์ของบา้นเมืองท่ีผ่านมาไม่มัน่คง ท าให้ประชาชนขาดความ
เช่ือมัน่ เกบ็หอมรอมริบกวา่ปกติท าใหย้อดขายของทางร้านตกต ่าตามไปดว้ย                                   

     ส าหรับปัญหาหรือขอ้สงสัยท่ีท าใหผู้วิ้จยัเร่ิมท าวิจยัฉบบัน้ีข้ึนมา สืบเน่ืองจากการสังเกตยอดขายเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ในทุกๆเดือนลดต ่าลง ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้จากทางร้านว่ามี
พฤติกรรมในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปอย่างไร รวมทั้งการพิจารณาถึงลกัษณะผลิตภณัฑข์องตนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการให้กับผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องและเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินกิจการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปของลกูคา้ร้านนิตเฮฟว่ี                                                                                     

     2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากร้านนิตเฮฟว่ี โดยใชปั้จจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปเป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                      

     1. สามารถแบ่งส่วนตลาดของกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออกเป็นกลุ่มๆตามลกัษณะดา้นรูปแบบการเนิน
ชีวิต ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือ ท าให้เขา้ใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่ละส่วนตลาด
มากยิ่งข้ึน                                                                                    

     2.  ผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูป สามารถน าผลงานวิจยัในคร้ังน้ีไปพิจารณาเพ่ือเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงใน

การพฒันาการตลาด พฒันาผลิตภณัฑ ์การครอบครองส่วนแบ่งการตลาดและปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดขององคก์ร 

เพ่ือการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหเ้หมาะสมในแต่ละส่วนตลาดและความไดเ้ปรียบของคู่แข่งขนัอยา่ง
เหมาะสม 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัแบบจ าลองพฤตกิรรมผู้บริโภค  
     Kotler , (1996) (อา้งถึงใน ฉัตรยาพร  เสมอใจ , 2550) กล่าวว่าในแต่ละวนัผูบ้ริโภคต้องท าการตัดสินใจซ้ือ
มากมาย โดยกิจการขนาดใหญ่ส่วนมากจะท าการวิจยัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งละเอียดเพ่ือตอบค าถามให้
ไดว้่าผูบ้ริโภคซ้ืออะไร(what) และซ้ือท าไม(why) นกัการตลาดสามารถศึกษาวา่แทจ้ริงแลว้ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ซ้ือท่ี
ไหน และซ้ือเท่าใด แต่การจะรู้วา่ผูบ้ริโภคซ้ืออะไรเป็นเร่ืองยาก เพราะค าตอบถกูซ่อนอยูใ่นผูบ้ริโภคอยา่งมิดชิด 
 ตารางท่ี 1   ตาราง ค าถาม 6Ws 1H   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             ท่ีมา :  ฉตัรยาพร  เสมอใจ , (2550) 

2.2 แนวความคิดรูปแบบการด าเนินชีวติ              
     แบบการด าเนินชีวิต หรือ “Lifestyle” อาจใหค้ านิยามไดง่้ายๆวา่หมายถึง รูปแบบการใชชี้วิตของบุคคลอยูใ่นโลก
ท่ีแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม(Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ต่างๆ แบบการ
ด ารงชีวิตน้ีจะใชใ้นความหมายครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลท่ีรวมกนัอยู่ใน 3 ระดบัคือกลุ่มปัจเจกบุคคลกลุ่มเล็กของ
บุคคลท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กนัและกลุ่มบุคคลกลุ่มใหญ่  Kotler , (1997) (อา้งถึงใน ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์, 2555)   
      Plummer , (1974) (อ้างถึงใน อดุลย์  จาตุรงคกุล  , 2543) อธิบายถึง Psychographics ว่าเป็นเทคนิคท่ีนักวิจัย
ผูบ้ริโภคใช้เพ่ือวดัรูปแบบการด าเนินชีวิตค าท่ีใช้แทนกนัคือ AIO ซ่ึงหมายถึงการวดักิจกรรม(Activities) ความ
สนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinions)                                                                                                                                
     A คือ กิจกรรม ซ่ึงหมายถึงปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมา เช่น  ดูโทรทัศน์ จ่ายของในร้านค้า หรือเล่าให้เพ่ือนฟัง
เก่ียวกบับริการซ่อมรถของอู่ประจ า แมว้่าปฏิกิริยาน้ีใครๆก็เห็นอยู่แต่ไม่สามารถจะเดาเหตุผลของการกระท าได้
หมดและกไ็ม่ค่อยจะมีใครท าการวดัเพ่ือหาเหตุผลของปฏิกิริยาน้ี                                                                                                     
     I  คือ ความสนใจเป็นความสนใจในเร่ืองราวเหตุการณ์หรือวตัถุโดยมีระดบัของความต่ืนเตน้ท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้
ตั้งใจติดต่อกนัหรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษกบัมนั                                                                                                                  

Who : ใครคอืตลาดเป้าหมาย     กลุม่เป้าหมาย 

What : ตลาดซือ้อะไร              ความตอ้งการ 

Why : ท าไมจงึซือ้                   เหตุผล 

Who : ใครมสีว่นรว่มในการซือ้    กลุม่อทิธพิล 

When : ซือ้เมือ่ใด                    โอกาสการซือ้ 

Where : ซือ้ทีไ่หน                   แหลง่ซือ้ 

How : ซือ้อยา่งไร                 วธิกีารซือ้ 
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     O คือ ความคิดเห็นเป็นไปในรูปค าพูดหรือเขียน  “ตอบ” ท่ีบุคคลตอบต่อสถานการณ์ท่ีกระตุน้เร้าท่ีมีการถาม

ค าถามความคิดเห็นเราใชเ้พ่ืออธิบายการแปลความหมายการคาดคะเนและการประเมินค่า                       

     แบบวีเอแอลเอส (Value and Life Style System - VALS) เป็นรูปแบบท่ีใช้จ าแนกคนอเมริกันในวยัผูใ้หญ่
ออกเป็น 8 กลุ่ม  ไดแ้ก่ กลุ่มผูส้มใจ กลุ่มผูส้มหวงั กลุ่มประสบความส าเร็จ กลุ่มผูช้อบทดลอง กลุ่มผูล้  าเคญ็ กลุ่มผูท่ี้
ตอ้งด้ินรน กลุ่มผูมุ่้งปฏิบติั กลุ่มผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ โดยใชค้วามมัง่คัง่(ทรัพยากร) และค่านิยมวา่เป็นผูย้ึดถือกฎเกณฑ์
หรือเป็นผูป้ฏิบติันิยม เป็นเกณฑใ์นการแบ่ง  Assael , (1998) (อา้งถึงใน สุวิมล แมน้จริง, 2552)                   
                                                                                                                                              2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมายและการก าหนดต าแน่งผลติภัณฑ์                       
     ปณิศา ลญัชานนท์ , (2548) ไดก้ล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็น
ตลาดย่อย (Submarket) หรือส่วนตลาด (Market segment) ตามลกัษณะความตอ้งการหรือลกัษณะเฉพาะอย่างท่ี
คล้ายคลึงกัน เพ่ือเลือกส่วนตลาดใดส่วนตลาดหน่ึงหรือหลายส่วนตลาดหรือทั้ งหมดเป็นตลาดเป้าหมาย                       
(Target market) แลว้น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละตลาดเป้าหมายนั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. การแบ่งส่วนตามภูมิศาสตร์ (Geographic) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑต์ามลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 
ท่ีแตกต่างกนัของตลาด ไดแ้ก่ เขตพ้ืนท่ี จ านวนประชากร                 

2. การแบ่งส่วนตามประชากรศาสตร์ (Demographic) เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามปัจจยัทางประชากรศาสตร์  
ไดแ้ก่  เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ เป็นวิธีการแบ่งส่วนตลาดท่ีช่วยใหเ้ห็นถึงกลุ่มตลาดท่ีส าคญั  

3. การแบ่งส่วนตามหลกัจิตวิทยา (Psychographic) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑค์วามแตกต่างของวิถี 
การด าเนินชีวิตและบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั  

4. การแบ่งส่วนตามพฤติกรรม (Behavioral) เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะของพฤติกรรมในการซ้ือของ 
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ โอกาสในการซ้ือ การแสวงหาผลประโยชน ์ 

2.4  ทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด                                

     Kotler , (2003) (อา้งถึงใน สุวิมล แมน้จริง, 2552) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้าง

ความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใชเ้พ่ือใหมี้

อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกั
กนั คือ 4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)                     

     ปณิศา ลชัชานนท ์, (2548)  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หรือ 4Ps หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด
ท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  
     1.  ผลิตภณัฑ ์(Product) ซ่ึงไดแ้ก่ สินคา้และบริการท่ีธุรกิจพฒันาและผลิตข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด                                                                                                                                                             
     2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีลกูคา้ตอ้งช าระใหก้บัผูข้ายเพ่ือใหไ้ดรั้บสินคา้และบริการ                                            
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     3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง การจัดการเก่ียวกับการอ านวยความสะดวกในการซ้ือสินค้าของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายใหมี้ความสะดวกสบายสูงสุด ดว้ยการน าสินคา้และบริการไปส่งมอบใหก้บัลกูคา้ท่ีตอ้งการ 
     4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การก าหนดแนวทางในการส่ือสารไปยงัลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
เก่ียวกบัสินคา้และบริการ ราคา และขอ้มูลอ่ืนๆ ของสินคา้และบริการ โดยมุ่งหมายให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้
และบริการ 

3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากรและขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  กลุ่มผูซ้ื้อเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากร้านนิตเฮฟว่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากทราบประชากรท่ีแน่นอนโดยกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากร้าน
นิตเฮฟว่ีต่อปีประมาณ 3,612 คน  ผูวิ้จยัจึงค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการใชต้ารางของเครซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ซ่ึงจ านวนประชากร 3,612 
คน ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่าง 351 คน ส่งผลใหเ้กิดระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี ±5% เน่ืองจากในคร้ังน้ีดว้ยระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีจ ากดั ผูวิ้จยัจึงจ าเป็นจะตอ้งเกบ็กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 200 คน 
 
การเกบ็ข้อมูล                     

     ขั้นท่ี 1 ใชว้ิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกสถานท่ีร้านนิตเฮฟวี่เป็นตวัแทน

ในการเก็บขอ้มูลทั้ง 2 สัปดาห์  เน่ืองจากในคร้ังน้ีงานวิจยัเป็นการศึกษาของกรณีร้านนิตเฮฟว่ี จึงจ าเป็นมากท่ีจะตอ้ง

เกบ็ขอ้มลูลกูคา้ท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากร้านนิตเฮฟว่ีเท่านั้น                                                                                            

     ขั้นท่ี 2 ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดว่าในการเก็บแบบสอบถาม

ทั้งหมด 200 ชุด ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยจ าเป็นตอ้งมีการแบ่งการเก็บขอ้มูลในจ านวนท่ีเท่าๆกนั คือ ใน
จ านวน 15-20 คน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     1.  การหาค่าความ ถ่ี  (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) ส าห รับการวิ เคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามดา้นขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูดา้นพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจ านวน 4 ขอ้ 

     2.  การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้น

รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจ านวน 22 ขอ้ และส่วนประสมทางการตลาด 

     3.  การวิเคราะห์กลุ่ม Cluster Analysis โดยใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการ

ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปและส่วนประสมทางการตลาด เป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด  

     4.  เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป โดยใช้วิธี One Way 

ANOVA 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกข้อมูลปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
รวม กลุ่มที่ 1 (n=70) กลุ่มที่ 2 (n=26) กลุ่มที่ 3 (n=104) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
  ชาย 44 22.00 20 28.00 9 35.00 15 14.00 
  หญิง 156 78.00 50 72.00 17 65.00 89 86.00 
อายุ 
  ต ่ากวา่ 20 ปี 13 6.50 3 4.28 2 7.69 8 7.69 
  20-30 ปี 63 31.50 15 21.43 9 34.62 39 37.5 
  31-40 ปี 76 38.00 32 45.71 8 30.77 36 34.62 
  41 ปีข้ึนไป 48 24.00 20 28.57 7 26.92 21 20.19 
สถานภาพ 
  โสด 69 34.50 13 18.57 8 3.77 48 46.15 
  สมรส 117 58.50 49 70.00 13 50.00 55 52.88 
  ม่าย 14 7.00 8 11.43 5 19.23 1 0.96 
อาชีพ 
  นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 25 12.50 4 5.71 4 15.38 17 16.35 
  รับราชการ 34 17.00 13 18.57 2 7.69 19 18.27 
  พนกังานบริษทัเอกชน 41 20.50 13 18.57 5 19.23 23 22.12 
  ธุรกิจส่วนตวั 35 17.50 14 20.00 4 15.38 17 16.35 
  รับจา้ง 44 22.00 24 34.29 6 23.08 14 13.46 
  อ่ืนๆ 21 10.50 2 2.86 5 19.23 14 13.46 
รายได้ส่วนตวัต่อเดอืน 
 นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 73 36.50 32 43.80 9 12.30 32 43.80 
 10,000-20,000 บาท 82 41.00 26 31.70 12 14.60 44 53.70 
 20,001-30,000 บาท 29 14.50 10 34.50 3 10.30 16 55.20 
 30,000 บาทข้ึนไป 16 8.00 2 12.50 2 12.50 12 75.00 
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ปัจจยัส่วนบุคคล 
รวม กลุ่มที่ 1 (n=70) กลุ่มที่ 2 (n=26) กลุ่มที่ 3 (n=104) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ท่านพกัอาศัยอยู่อ าเภอไหน 
  อ  าเภอเมือง 83 41.50 24 28.90 15 18.10 44 53.00 

 
ในดา้นขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 156 คน คิด

เป็นร้อยละ 78.00  อายุ 31-40 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00   สถานภาพสมรส จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อย

ละ 58.50 มีอาชีพรับจ้างจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00  รายได้ส่วนตัวต่อเดือนอยู่ท่ี  10,000-20,000 บาท 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 และพกัอาศยัอยูใ่นอ าเภออ่ืนๆ จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 

ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปของกลุ่มตวัอย่าง 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปของ

กลุ่มตวัอย่าง 

พฤตกิรรมการซ้ือเส้ือผ้า
ส าเร็จรูป 

รวม กลุ่มที่ 1 (n=70) กลุ่มที่ 2 (n=26) กลุ่มที่ 3 (n=104) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความถี่ในการซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปจากทางร้าน 
 นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน 42 21.00 14 33.30 3 7.10 25 59.50 
 1 คร้ังต่อเดือน 79 39.50 30 38.00 9 11.40 40 50.60 
 2 คร้ังต่อเดือน 62 31.00 22 35.50 12 19.40 28 45.20 
 มากกวา่ 3 คร้ังต่อเดือน 17 8.50 4 23.50 2 11.80 11 64.70 
ปริมาณการซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปจากทางร้านในแต่ละคร้ัง 
  1-2 ตวั 153 76.50 51 33.30 22 14.40 80 52.30 
  3 ตวัข้ึนไป 47 23.50 19 40.40 4 8.50 24 51.10 
งบประมาณในการซ้ือเส้ือผ้าจากทางร้านในแต่ละคร้ัง 
  ไม่เกิน 200 บาท 23 11.50 10 43.50 5 21.70 8 34.80 
  201-400 บาท 91 45.50 35 38.50 9 9.90 47 51.60 
  401-600 บาท 54 27.00 18 33.30 4 7.40 32 59.30 
  มากกวา่ 600 บาท 32 16.00 7 21.90 8 25.00 17 53.10 
ช่วงเวลาที่ซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปจากทางร้าน 
  กลางวนั 07.30-13.30น. 80 40.00 24 30.00 14 17.50 42 52.50 
  เยน็ 13.31-16.30 น. 51 25.50 19 37.30 3 5.90 29 56.90 
  ค ่า 16.31-19.30 น. 69 34.50 27 39.10 9 13.00 33 47.80 
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     ในดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากทางร้าน 1 

คร้ังต่อเดือน จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50  ปริมาณการซ้ือเส้ือผา้จะอยู่ท่ี 1-2 ตวั จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อย

ละ 76.50 งบประมาณในการซ้ือในแต่ละคร้ัง 201- 400 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50  และช่วงเวลาท่ีซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปจากทางร้าน คือ ในช่วงกลางวนั 07.30-13.30 น. จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูป และข้อมูลด้าน

ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่าง 

ตารางที่ 3 ผลการส ารวจระดบัความส าคัญของกลุ่มตวัอย่าง 

 
     ในดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างชอบเล่นกีฬากลางแจง้เป็นอนัดบัแรกมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
เท่ากบั 3.43 รองลงมาชอบออกไปสังสรรคก์บัเพ่ือนในเวลากลางวนัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 ถดัไปมกัจะแต่งตวัทนัสมยั
ตลอดเวลาค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 ชอบออกไปสังสรรคก์บัเพ่ือนในเวลากลางคืนค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88 และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ชอบสวมใส่เส้ือผา้แบรนดแ์นมค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 

     ในดา้นพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากทางร้านเน่ืองจากพนกังานใหบ้ริการดีเป็นอนัดบัแรกและมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดเท่ากบั 4.26 รองลงมา คือ ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปเน่ืองจากสวมใส่สบายค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และตามดว้ยซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปทนัทีท่ีถกูใจ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93                                                                                                     

     ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยว่าภายในร้านมีสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของท่าน จึง
ท าใหค่้าเฉล่ียโดยรวมมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 4.20 รองลงมาคือในเร่ืองพนกังานภายในร้านมีความรู้ความสามารถใน
การให้ค าแนะน าเก่ียวกบัเส้ือผา้ส าเร็จรูป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 และอนัดบั 3 คือ เร่ืองการจดัหมวดหมูของเส้ือผา้
ส าเร็จรูปภายในร้านง่ายต่อการคน้หาสินคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     สามารถแบ่งส่วนตลาดไดเ้ป็น 3 กลุ่ม เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม และเพ่ือความสะดวกในการ
บริหารจดัการ                              

     ส่วนตลาดที่ 1 Methodical  มีจ านวน 70 คน  กลุ่มน้ีจะมีการวางแผนการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปล่วงหน้าทุกคร้ัง

รวมถึงพฤติกรรมท่ีนิยมซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปประเภทเส้ือเช้ิต ซ่ึงช่ืนชอบการบริการของพนกังานท่ีให้บริการแบบดี

เยี่ยมและการแจกของแถม เช่น ปฏิทิน  เน่ืองจากลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นคนค่อนขา้งเจา้ระเบียบรวมไปถึงไดมี้การวาง

แผนการซ้ือมาแลว้ล่วงหนา้ 

     ส่วนตลาดที่ 2 Polite มีจ านวน 26 คน กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยสนใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปเท่าท่ีควรเม่ือ

เทียบกบัส่วนตลาดอ่ืน แต่จะเนน้ในเร่ืองของราคาถกูเป็นอนัดบัแรก รวมถึงพฤติกรรมการแต่งตวัจะตอ้งทนัสมยัอยู่

ตลอดเวลา 

     ส่วนตลาดที่ 3  Modern  มีจ านวน 104 คน กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีความสนใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปมาก
ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัส่วนตลาดอ่ืน  ซ่ึงมีลกัษณะพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ีน่าสนใจอยู่หลายประการ เช่น 
รับขอ้มูลของแฟชั่นเส้ือผา้จากส่ิงพิมพ์ต่างๆหรือเวป็ไซต์  เลือกซ้ือเส้ือผา้ตามเทศกาลต่างๆ รวมถึงรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีชอบสวมใส่เส้ือผา้แบรนด์เนมและมกัจะแต่งตวัท่ีทันสมยัตลอดเวลา จึงไดเ้ลือกส่วนตลาดน้ีเป็น 
Target 
 
ข้อเสนอแนะจากการน าผลวจิยัมาประยุกต์ใช้กบัธุรกจิภาพรวม 

     1.   ผูป้ระกอบการควรส่งเสริมให้ผูผ้ลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้

สามารถผลิตสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากการแต่งกายเป็นกระแสแห่งแฟชัน่ ความตอ้งการ

มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา หากผูผ้ลิตทราบถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกจ็ะท าใหส้ามารถผลิตสินคา้ไดต้รง

ตามความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงได ้                              

     2.  ดา้นพนกังานขายธุรกิจขายเส้ือผา้ส าเร็จรูปนั้น ควรก าหนดกลยุทธ์การตลาดดา้นพนกังานขาย ดงันั้น ส าหรับ

ผูป้ระกอบการท่ีสนใจธุรกิจการขายเส้ือผา้ส าเร็จรูปนั้นจะตอ้งฝึกอบรมใหพ้นกังานมีความรู้เก่ียวกบัชนิดของเน้ือผา้

เพ่ือท่ีจะแนะน าใหล้กูคา้ไดว้่าลกูคา้แต่ละคนเหมาะกบัเน้ือผา้ชนิดไหน เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและกลบัมา

ซ้ือสินคา้ซ ้ าอีก  
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ข้อเสนอแนะในการท าการตลาดในแต่ละส่วนตลาด                                                                                                         
 
     ส่วนตลาดที่ 1  Methodical  ควรท่ีจะฝึกอบรมพนักงานขายให้ใจเยน็และมีความอดทนในการอธิบายและให้
ข้อมูลต่างๆท่ีลูกค้าต้องการทราบ แม้ว่าข้อมูลบางอย่างเป็นเร่ืองพ้ืนฐานทั่วๆไปจนไม่น่าถามเลย แต่การให้
ค าแนะน าท่ีดีแก่ลูกคา้ดว้ยความตั้งใจและตรงกบัส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการอยากรู้จริงๆ จะช่วยท าให้การตดัสินใจซ้ือของ
ลูกคา้มีน ้ าหนกัและจูงใจให้อยากซ้ือมากข้ึน  และยงัมีการส่งเสริมการตลาดดว้ยวิธีท่ีให้ลูกคา้มีความตระหนกัใน
สินคา้หรือ Brand Awareness เพ่ิมมากข้ึน โดยจะมีการจดักิจกรรมแนะน าผลิตภณัฑใ์หม่พ่วงไปกบัเส้ือผา้ท่ีลกูคา้ได้
ซ้ือ โดยการใชเ้ป็นของแถม เช่น มีการแจกปฏิทินซ่ึงรูปภาพบนปฏิทินนั้นจะเป็นรูปภาพสินคา้เส้ือผา้ส าเร็จรูป
รูปแบบใหม่ท่ีก าลงัจะวางขายท่ีร้านในเร็วๆน้ี        
     ส่วนตลาดที่ 2 Polite  ควรน ากลยุทธ์ดา้นราคามาใชเ้พ่ือกระตุน้ใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน เช่น การปรับลด
ราคาสินคา้ซ่ึงเหมาะสมส าหรับการใชเ้พ่ือระบายสต๊อกสินคา้หรือสินคา้ท่ีเร่ิมมีความลา้สมยั โดยจะมีการลดราคา
เส้ือผา้รุ่นก่อนหนา้ในโอกาสต่างๆ  หรือจะใชก้ลยุทธ์ราคาต ่า เช่น ในช่วงฤดูฝน จะมีการลดราคาสินคา้เป็นพิเศษ  
เน่ืองจากกลุ่มน้ีจะมีการรับขอ้มูลของแฟชั่นเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากส่ิงพิมพ์ต่างๆและเวป็ไซต์ จึงอาจมีการกระตุ้น
ยอดขายหรือส่งเสริมการตลาดในรูปแบบของแคตตาลอ๊คหรือผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลนม์ากข้ึน  
     ส่วนตลาดที่ 3  Modern  โดยการน ากลยุทธ์การสร้างผลิตภณัฑก์ลุ่มใหม่เพ่ือน าเสนอใหก้บัลกูคา้ท่ีเช่ือมัน่ในตรา 
สินคา้ของร้าน เช่น การออกสินคา้รูปแบบใหม่ๆในกลุ่มสินคา้เดิมออกมา เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
กลุ่มน้ีท่ีมกัจะแต่งตวัทนัสมยัตลอดเวลา หากเม่ือเขา้ใกลเ้ทศกาลต่างๆท่ีส าคญัจะมีการน าเสนอเส้ือผา้รูปแบบใหม่ๆ
ใหเ้หมาะกบัเทศกาลนั้นๆ ผา่นช่องทางเครือข่ายออนไลน ์ไม่ว่าจะเป็น Facebook  เวป็ไซตข์องร้าน หรือ Line กต็าม 
เน่ืองจากลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีมีความสนใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปก่อนหน้าน้ีแลว้ จึงควรสร้าง Brand Loyalty 
เพ่ือใหล้กูคา้อยู่กบัเราไปนานๆ โดยการจดักิจกรรมตอบปัญหาเก่ียวกบัการเลือกเส้ือผา้ใหเ้หมาะกบัรูปร่างต่างๆเพ่ือ
ชิงรางวลั เพ่ือให้ลูกคา้มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการแต่งตวัให้เหมาะสมและดูดีในทุกสถานการณ์และเนน้การ
ตอกย  ้าตราสินคา้ใหล้กูคา้เกิดความภกัดีเพ่ิมมากข้ึน  
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ปัจจยัที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี ้กรณศึีกษากองทุนรวมตลาด
เงนิในเครือของธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศไทย 

Important Factors that affect Fixed Income Fund’s rate of return Case study : money 
market fund in umbrella of big and medium commercial banks in Thailand 

ปารณย์ี ทพิย์สุขวฒันา1 และ ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2 
Paranee Thipsukwuttana and Dr. Prasit Mahamad 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี เน่ืองจากในภาวะท่ี
เศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลง และอตัราดอกเบ้ียอยู่ในระดบัต ่า การลงทุนในกองทุนรวมจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของนกัลงทุน ซ่ึง
ในการศึกษาคร้ังน้ี ทางผูจ้ดัท าไดใ้ชก้รณีศึกษาของกองทุนรวมตลาดเงินในเครือของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และขนาดกลางใน
ประเทศไทย โดยใช้วิธีทางการสร้างสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีตัวแปรอิสระท่ีน ามาพิจารณาใน
การศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน(Government Bond) ,อตัราการเปล่ียนแปลงของเงิน
เฟ้อ (Inflation rate) ,อตัราการเปล่ียนแปลงของดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือน ส าหรับลูกค้าทั่วไปโดยเฉล่ียจากธนาคารพาณิชย ์5 
ธนาคาร(BBL,KTB,SCB,KBANK,BAY) ,อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตราสารหน้ีทั้ งระบบ(Net 
Asset Value)  และ อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index) ซ่ึงผลจากการศึกษาคร้ังน้ี
พบว่า ตวัแปรท่ีอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีมีต่ออตัราของกองทุนรวมตราสารหน้ี โดยใช้กรณีศึกษากองทุนรวมตลาดเงินในเครือของ
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และขนาดกลาง คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน(Government Bond) โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ค าส าคัญ: กองทุนรวมตราสารหนี,้ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง, อัตราผลตอบแทน 

Abstract 
     The objective of this paper is to study factors that have an effect to return of fixed income funds. These Funds which 
may be another choice for investor who seek for better return during economic transformation and low interest rate 
condition. Money market fund of big and medium commercial bank in Thailand will be used to analyze as a case study by 
using Multiple Regression Analysis method. The variable of the study will be Thailand 6 month Government Bond rate of 
return ,Inflation rate ,6 month deposit rate of 5 well-known commercial bank in Thailand (BBL,KTB,SCB,KBANK, 
BAY) , Net Asset Value of fixed income fund , Private Consumption Index. The result from this paper shown that only 
Thailand 6 month Government Bond rate of return has a negative correlation with fixed income fund return by statistic data 
Keywords: Fixed Income Fund, Big and Medium Commercial Bank, rate of return 
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1. บทน า 
 
     ในภาวะท่ีเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลง และอตัราดอกเบ้ียอยู่ในระดบัต ่า การลงทุนในกองทุนรวมจึงอาจเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงของนักลงทุน โดยกองทุนรวมท่ีมีความเหมาะส าหรับนักลงทุนท่ีรับความเส่ียงไดใ้นระดบัต ่า แต่
ตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก คือ กองทุนรวมตราสารหน้ี อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน
กองทุนตราสารหน้ีถึงแมจ้ะมีความเส่ียงในระดบัต ่า แต่ก็ยงัคงมีความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บในแต่
ละกองทุนดว้ยเช่นกนั  
        จากข้อมูลท่ีกล่าวมาขา้งต้น จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ

กองทุนรวมตราสารหน้ี เพ่ือท่ีจะสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจของนกัลงทุน ในการเลือกลงทุนใน

กองทุนรวมตราสารหน้ีไดใ้นอนาคต ดงันั้นงานวิจยัฉบบัน้ี จึงไดน้ าขอ้มูลของกองทุนรวมตราสารหน้ี(ประเภท

กองทุนรวมตลาดเงิน)ของแต่ละบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีอยู่ในเครือธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และขนาด

กลางในประเทศไทย มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทน

ของกองทุนรวมตราสารหน้ี ซ่ึงคาดหวงัประโยชน์ของผลงานวิจยัน้ี คือจะสามารถทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัรา

ผลตอบแทนของกองทุนตราสารหน้ี ซ่ึงสามารถน าผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ไปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมตราสารหน้ีไดม้ากข้ึน 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     งานวิจยัฉบบัน้ีจึงไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี โดยไดน้ าแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษางานวิจยัโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

– แนวคิดของกองทุนรวม(สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,2549) :อธิบาย

ความหมายของแต่ละตวัแปรท่ีใชใ้นการเปรียบ เทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารหน้ี 

– แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุน(ศิริรัตน์ สีทอง,2550) :อธิบายถึงแนวคิดท่ีว่าหากตลาดใดมีแนวโนม้ท่ีจะท าให้

อตัราผลตอบ แทนเพ่ิมข้ึนกจ็ะมีการโยกยา้ยหลกัทรัพยไ์ปในตลาดนั้นๆ เพ่ือคาดหวงัผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน 

– แนวความคิดเก่ียวกบัเงินเฟ้อและอตัราเงินเฟ้อ(ธนาคารแห่งประเทศไทย,2551) :อธิบายเก่ียวกบัทิศทาง

ความสมัพนัธ์ของอตัราเงินเฟ้อ,การเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินและดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 

– แนวคิดเก่ียวกบันโยบายการเงินและอตัราดอกเบ้ียนโยบาย(ศกุนพฒัน์ จิรวุฒิตานนัท์,2553) :อธิบายการ

ก าหนดอตัราดอกเบ้ียนโยบายของ(กนง.)เป็นการก าหนดอตัราดอกเบ้ียของการท าธุรกรรมขั้นพ้ืนฐานระยะ

สั้นกบัสถาบนัการเงินตามสภาวะของเศรษฐกิจ เช่น อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล,อตัราเงินเฟ้อ 

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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– ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของ พนัธบตัรรัฐบาลไทยในช่วงอายคุงเหลือต่างๆ(ธีรยทุธ์ โกศล

วิริยะกิจ,2548)  :ผลจากงานวิจยัพบวา่ ในระยะสั้น:อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน อตัราดอกเบ้ีย มีส่วนก าหนดอตัรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลแบบไม่จ่ายดอกเบ้ียอยา่งมีนยัส าคญั ขณะท่ีในระยะยาว:อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน 

อตัราดอกเบ้ีย ,สดัส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝาก ,อตัราดอกเบ้ียท่ีคาดหวงั มีส่วนก าหนดอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลแบบไม่จ่ายดอกเบ้ียอยา่งมีนยัส าคญั 

– ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขายตราสารหน้ีระยะสั้นในประเทศไทยโดยศึกษา ทั้ งทางดา้นอุปสงค์และ

อุปทาน(กอบกุล สินธวชัวงศ,์2549) :ผลจากงานวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคข์องตราสารหน้ีระยะสั้น

ไดแ้ก่ ราคาตราสารหน้ีระยะสั้น ,มูลค่าการซ้ือขายตราสารหน้ีระยะสั้น ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปทาน
ของตราสารหน้ีระยะสั้น ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปีโดยเฉล่ียของธนาคารพาณิชยใ์หญ่ 5 แห่ง 

– การศึกษาความสามารถของอตัราดอกเบ้ียล่วงหน้าในการพยากรณ์อตัราดอกเบ้ียทันทีในอนาคตของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา(Fama,2006) :ผลจากงานวิจยัพบวา่ ผลการพยากรณ์ของอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้จะลด 
ลงเม่ือระยะเวลาในการพยากรณ์ยาวนานข้ึน 

– ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคแ์ละอุปทานการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลของกองทุนตราสารหน้ี(ชลธาร ชอบเสียง

,2550) :ผลจากงานวิจยัพบว่า 1.ช่วงเวลาท่ีรัฐบาลควรออกพนัธบตัร คือเม่ือปริมาณการออกกองทุนตรา
สารหน้ีเพ่ิมข้ึน 2.นกัลงทุนควรพิจารณาอตัราเงินเฟ้อก่อนตดัสินใจลงทุน 

– ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ีกรณี ศึกษาบริษทัหลกัทรัพย ์จดัการ

กองทุนกสิกรไทย จ ากดั(ศิริรัตน์ สีทอง,2550) :ผลจากงานวิจยัพบว่า อตัราผลตอบแทนของทั้ง 3 กองทุน

ค่อนขา้งน้อย โดยวิเคราะห์จากความเบแ้ละความโด่ง กองทุนมีการตอบสนองต่อปัจจยัท่ีคลา้ยคลึงกนั
เน่ืองมาจากเป็นการลงทุนในตราสารหน้ีรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัน้ี 
ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา : 

1. อตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน (Government Bond) 

2. อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อ (Inflation rate) 

3. อตัราการเปล่ียนแปลงของดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือน ส าหรับลูกคา้ทัว่ไปโดยเฉล่ียจากธนาคารพาณิชย ์

5 ธนาคาร(BBL, KTB , SCB ,KBANK ,BAY) 

4. อตัราการเปล่ียนแปลงของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตราสารหน้ีทั้งระบบ(Net Asset Value) 

5. อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index) 

ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา :อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตลาดเงิน (ความเส่ียงระดบัท่ี 1) ของบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุนในเครือธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศไทย 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาคน้ควา้ฉบบัน้ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี โดย
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ี คืออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตลาดเงิน เฉพาะกองทุนความเส่ียงระดบัท่ี 1 
ซ่ึงมีการจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 5 ปี ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีอยู่ในเครือธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศไทย(ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศไทย แบ่ง
ตามขนาดสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้ งระบบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 : ข้อมูลจากธปท.) โดย
แบ่งเป็นรายละเอียดขอ้มลูดงัน้ี 
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง : อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ีทั้งหมด 7 กองทุน ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทน

ของกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์(KTSS) ,อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดเคบริหารเงิน(K-CASH) ,อตัรา

ผลตอบแทนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน(KFCASH) ,อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน(T-

CASH) ,อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน(T-MONEY) ,อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดทหาร

ไทยธนบดี(TMBMF) และ อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ(TMBTM) 

ตวัแปรอิสสระในการศึกษา : ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน(Government 

Bond) ,อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อ (Inflation rate) ,อตัราการเปล่ียนแปลงของดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือน 

ส าห รับลูกค้าทั่วไปโดยเฉล่ียจากธนาคารพาณิชย์ 5 ธนาคาร(BBL,KTB,SCB,KBANK,BAY) ,อัตราการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตราสารหน้ีทั้ งระบบ(Net Asset Value) และ อัตราการ

เปล่ียนแปลงของดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา : ขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการใชข้อ้มูลของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม แบบ

อนุกรมเวลา(Time Series) ซ่ึงเป็นค่าสถิติท่ีไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ โดยประเภทของขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษา คือขอ้มลูทุติยภูมิ(Secondary Data)แบบรายเดือน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล : ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบรายเดือน 
ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2556 รวมทั้งส้ิน 61 เดือน โดยใชแ้หล่งท่ีมาของตวัแปรท่ีใช้
ในงานวิจยั ดงัน้ี  

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย : (http://www.bot.or.th)  
– พนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน (Government Bond) ,อตัราเงินเฟ้อ (Inflation rate) ,ดอกเบ้ีย

เงินฝากประจ า 6 เดือน ส าหรับลกูคา้ทัว่ไปโดยเฉล่ียจากธนาคารพาณิชย ์5แห่ง(BBL, KTB , SCB 
,KBANK ,BAY) ,ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index)  

2. สมาคมบริษทัจดัการลงทุน AIMC : http://www.aimc.or.th  
– มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตราสารหน้ีทั้งระบบ (Net Asset Value) 

http://www.bot.or.th/


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2320  
 

 

3.  thaimutualfund.com : http://www.thaimutualfund.com  
– อตัราอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตลาดเงิน (ความเส่ียงระดบัท่ี 1)ของบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุนในเครือของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศไทย ทั้ง7กองทุน 
การวิเคราะห์ขอ้มูล : การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากงานวิจยัน้ี ไดใ้ช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ในการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีมีมากกวา่ 1 ตวัแปรและตวัแปรตามเพ่ือใหก้าร
วิเคราะห์มีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยสามารถเขียน
ความสมัพนัธ์ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซอ้นไดด้งัน้ี 
แบบจ าลองสมการ  :  Yit  =  β0 + β1GBt + β2INFt + β3INTt

 
+ β4NAVt

 
+ β5PCIt

 
+ εt 

โดยก าหนดให ้: Yit อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี  

            GBt อตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน  

INFt อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อ  

INTt       อตัราการเปล่ียนแปลงของดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือน ส าหรับลกูคา้ทัว่ไปโดยเฉล่ีย 
จากธนาคารพาณิชย ์5 แห่ง(BBL, KTB , SCB ,KBANK ,BAY) 

NAVt อตัราการเปล่ียนแปลงของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตราสารหน้ีทั้ง ระบบ 

PCIt อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 

β0    ค่าคงท่ี 

β1,..,β5  ค่าสมัประสิทธ์ิ 

εt   ค่าความคลาดเคล่ือน 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มลู :  

1.ค านวณหาอตัราการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตน้ทั้ง 5 ตวัแปร และค านวณหาอตัราผลตอบแทนของตวัแปรตามทั้ง 

7 ตวัแปร โดยขอ้มูลตวัแปรตน้ GB ,INF ,INT ,PCI จะใชข้อ้มูลรายเดือนท่ีไดจ้ากแหล่งท่ีมาของขอ้มูล มาหาอตัรา

การเปล่ียนแปลงเป็นแบบรายเดือน ส่วนตวัแปรตน้ NAV จะใชข้อ้มูลวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือนท่ีไดจ้ากแหล่งท่ีมา

ของขอ้มูล มาใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน และจึงน าขอ้มูลรายเดือนท่ีไดม้าหาอตัราการเปล่ียนแปลงเป็นแบบรายเดือน 

ส่วนขอ้มูลตวัแปรตาม ก็จะท าการค านวณหาอตัราผลตอบแทนของตวัแปรทั้ง 7 ตวัแปร โดยใชข้อ้มูลของมูลค่า

หน่วยลงทุนสุทธิวนัสุดทา้ยของเดือนของกองทุนรวมตราสารหน้ีในแต่ละกองทุนทั้ง 7 กองทุน ท่ีไดจ้ากแหล่งท่ีมา

ของขอ้มูล มาใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน และจึงน าขอ้มูลรายเดือนท่ีไดม้าหาอตัราผลตอบแทนเป็นแบบรายเดือน โดย

แต่ละตวัแปรจะไดข้อ้มลูท่ีจะน ามาใชใ้นการวิจยัทั้งส้ิน 60 เดือน  
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2.ท าการทดสอบตวัแปรตน้ทุกตวั โดยขอ้มูลจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัเองสูง เน่ืองจากตวัแปรตน้มีไดม้ากจึง

ก าหนดให้มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น โดยตรวจสอบจาก Correlation Matrix ซ่ึงค่าจะอยู่ระหว่าง -1 < Correlation < -0.8 

และ 0.8 < Correlation < 1 เพ่ือป้องกนัปัญหาความสมัพนัธ์ภายในของตวัแปรพยากรณ์ (Multi collinearity) 

3.สร้างสมการถดถอยพหุคูณแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยน าตวัแปรอิสระท่ีผ่านการ

ทดสอบมาสร้างเป็นสมการ รวมถึงท าการคดัเลือกตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเพ่ือใหมี้ความเหมาะสมยิ่งข้ึน  

4.ท าการทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์ความคลาดเคล่ือนของสมการถดถอยพหุคูณ โดยท าการทดสอบปัญหา  

Autocorrelation และ ปัญหา Heteroskedasticity โดยหากพบว่าข้อมูลมีปัญหาต้องท าการแก้ไขข้อมูลให้มีความ

เหมาะสมมากข้ึน 

5.เขียนสมการรายงานผล สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน และสรุปผลการวิจยั  โดยท่ีผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01(***) ท่ีระดบั 0.05(**) และท่ีระดบั 0.10(*) 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ผลการศึกษา 
     ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) พบว่ามีตวัแปรตน้ 1 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทั้ง 7 กองทุน ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจยั 

ค่าสมัประสิทธ์ิ 

  KCASH  KFCASH  KTSS  TCASH  TMONEY  TMBMF  TMBTM 
GB –0.002939  –0.003189  –0.003294  –0.003371  –0.002567  –0.003114  –0.003029  

      ( * )     ( ** )     ( ** )     ( ** )     ( * )     ( * )     ( * ) 
INF –0.000088 –0.000102 –0.000101 –0.000075 –0.000079 –0.000102 –0.000096 
INT 0.001711 0.001930 0.001718 0.001450 0.001793 0.001691 0.001920 
NAV 0.002525 0.003144 0.003795 0.003141 0.001818 0.003637 0.002752 
PCI –0.003538 –0.003647 –0.003654 –0.004253 –0.004752 –0.003350 –0.003137 

 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ีของกองทุน

รวมทั้ง 7 กองทุน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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1. อตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน (Government Bond:GB)มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนของกองทุนKCASH ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานรองโดยเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่ง

มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 โดยเม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน 

เปล่ียนแปลงไป 1 Percentage Point จะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของกองทุนKCASH เปล่ียนแปลงไป 
0.002939 Percentage Point ในทิศทางตรงขา้ม 

KCASH = 0.001379-0.002939GB-0.000088INF+0.001711INT+0.002525NAV-0.003538PCI+Ut 

2. อตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน (Government Bond:GB)มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนของกองทุนKFCASH ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานรองโดยเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 6 

เดือน  เป ล่ียนแปลงไป  1 Percentage Point จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนKFCASH 

เปล่ียนแปลงไป 0.003189 Percentage Point ในทิศทางตรงขา้ม 

KFCASH = 0.001440-0.003189GB-0.000102INF+0.001930INT+0.003144NAV-0.003647PCI+Ut 

3. อตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน (Government Bond:GB)มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนของกองทุนKTSS ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานรองโดยเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบัตรรัฐบาลระยะเวลา  6 เดือน 

เปล่ียนแปลงไป 1 Percentage Point จะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของกองทุนKTSS เปล่ียนแปลงไป 

0.003294 Percentage Point ในทิศทางตรงขา้ม 

KTSS = 0.001541-0.003294GB-0.000101INF+0.001718INT+0.003795NAV-0.003654PCI+Ut 

4. อตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน (Government Bond:GB)มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนของกองทุนTCASH ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานรองโดยเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่ง

มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน 

เปล่ียนแปลงไป 1 Percentage Point จะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของกองทุนTCASH เปล่ียนแปลงไป 

0.003371 Percentage Point ในทิศทางตรงขา้ม 

TCASH = 0.001648-0.003371GB-0.000075INF+0.001450INT+0.003141NAV-0.004253PCI+Ut 

5. อตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน (Government Bond:GB)มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนของกองทุนTMONEY ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานรองโดยเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 โดยเม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 6 

เดือน  เป ล่ียนแปลงไป 1 Percentage Point จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนTMONEY 

เปล่ียนแปลงไป 0.002567 Percentage Point ในทิศทางตรงขา้ม 
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TMONEY = 0.001510-0.002567GB-0.000079INF+0.001793INT+0.001818NAV-0.004752PCI+Ut 

6. อตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน (Government Bond:GB)มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนของกองทุนTMBMF ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานรองโดยเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 โดยเม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 6 

เดือน เปล่ียนแปลงไป 1 Percentage Point จะส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุนTMBMF เปล่ียนแปลง

ไป 0.003114 Percentage Point ในทิศทางตรงขา้ม 

TMBMF = 0.001485-0.003114GB-0.000102INF+0.001691INT+0.003637NAV-0.003350PCI+Ut 

7. อตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน (Government Bond:GB)มีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนของกองทุนTMBTM ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานรองโดยเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 โดยเม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 6 

เดือน  เป ล่ียนแปลงไป  1 Percentage Point จะส่ งผลให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนTMBTM 

เปล่ียนแปลงไป 0.003029 Percentage Point ในทิศทางตรงขา้ม 

TMBTM = 0.001556-0.003029GB-0.000096INF+0.001920INT+0.002752NAV-0.003137PCI+Ut 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
สรุปผลการศึกษา 

     จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ีของกองทุนรวมทั้ง 7 กองทุน ทาง

ผูวิ้จยัมีความเห็นต่อตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ีทั้ง 7 กองทุน 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานรองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผลจากการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบั
นโยบายการเงินและอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (ศกนุพฒัน,์2553) ดงัน้ี 

– อตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน(Government Bond:GB): ไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั สามารถอธิบายผลไดว้่า อตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน มี
ผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ีทั้ง 7 กองทุนในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทิศทางของสมมุติฐานตั้ งต้น โดยจากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่าเม่ือระดับอตัราดอกเบ้ียโดยทั่วไป
เปล่ียนแปลง จะส่งผลกระทบต่อราคาตราสารหน้ีท่ีระบุดอกเบ้ียตายตวัในทิศทางตรงกนัขา้ม เม่ืออตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสูงข้ึนหรือต ่าลง ในขณะท่ีตราสารหน้ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุไวต้ายตวัผูล้งทุน
ย่อมต้องการซ้ือตราสารหน้ีในราคาท่ีต ่าหรือสูงข้ึน เพ่ือด ารงระดบัอตัราผลตอบแทนตามระดับอตัรา
ดอกเบ้ียตลาด การเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในระดบัอตัราดอกเบ้ีย
ตลาดเรียกสั้นๆ วา่ความเส่ียงดา้นราคา(price risk) โดยตราสารหน้ีท่ีมีอายุครบก าหนดไถ่ถอนต่างกนั หรือ
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มีระดบัอตัราดอกเบ้ียท่ีตราไวแ้ตกต่างกนั จะมีขนาดของการเปล่ียนแปลงไม่เท่ากนั โดยผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน มีความสัมพนัธ์กับอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ีในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 
ข้อเสนอแนะ 
 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี :  

1. จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีน ามาศึกษาอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา  6 เดือน (Government Bond:GB) หากนกัลงทุน
จะลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีกค็วรติดตามแนวโนม้ของตวัแปรดงักล่าว เพ่ือน ามาใชใ้นการตดัสินใจลงทุน 
2. จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีน ามาศึกษา สามารถอธิบาย
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนของแต่ละกองทุนไดเ้พียงแค่บางส่วนเท่านั้น ดงันั้นนัก
ลงทุนจึงควรท าการศึกษาขอ้มลูก่อนท าการตดัสินใจลงทุน 
ขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป : 

1. การวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ีโดยใชก้รณีศึกษาของกองทุนรวมตลาดเงิน
ในเครือของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และขนาดกลาง ควรน าตวัแปรในระดบัจุลภาคในส่วนของการด าเนินงาน
ภายในท่ีสะทอ้นคุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละกองทุนั้นๆ เขา้มาพิจารณาดว้ย อาทิ ขนาดของกองทุนของแต่ละ
กองทุนเอง เป็นตน้ 
2. การวิจัยคร้ังต่อไปอาจจะท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยศึกษา
กรณีศึกษาของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนบริษัทอ่ืน  นอกจากน้ีอาจท าการศึกษาเปรียบเทียบกองทุนท่ีมี
นโยบายการลงทุนท่ีแตกต่างกนั อาทิ กองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ เป็นตน้ 
3. จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่าผลของค่าของ Adjusted R-squared ของแต่ละตวัแปรอยู่ในระดบัท่ีต ่ามาก 

ดั้งนั้น การวิจยัในคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาถึงตวัแปรอ่ืนๆ เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูของงานวิจยัใหม้ากยิ่งข้ึน 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกจิกบัราคาทองค าและราคาน า้มันดบิ
ในตลาดโลก 

A RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMY FACTOR WITH GOLD AND 
OIL PRICE 

สิชล รัตนเจริญสุข1 และ วรรณรพ ีบานช่ืนวจิิตร2 
Sichon  Ratanacharoensook and Wanrapee Banchuenvijit 

 

 

บทคดัย่อ 
               การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจ
กบัราคาทองค าและราคาน ้ ามนัในตลาดโลก โดยใชข้อ้มูลเชิงปริมาณทั้งหมดในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ. 2556 
ทดสอบโดยใช้เค ร่ืองมือ Correlation Matrix ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี  ผลการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ี มี
ความสมัพนัธ์กบัราคาทองค าในตลาดโลก ไดแ้ก่ ราคาโลหะเงิน (0.677826) อตัราเงินเฟ้อ (0.483132) ดชันี S&P500 
(0.477463) ราคาน ้ามนัดิบ (-0.343852) และ ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (-0.335068) และ ผลการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียธนาคารกลางสหรัฐ (0.421731) ดชันี S&P500 
(0.3865652) ราคาทองค า (-0.343852) และ ดชันีดาวนโ์จนส์ (0.322930) ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: ราคาทองค า, ราคาน า้มนัดิบ, ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
 

Abstract 
              This research was conducted as quantitative research which its purpose is to study a relationship between 
economy factor with gold and oil price. This research is tested by quantitative data for three years in 2011 – 2013. 
The data is tested by correlation matrix. The result of this research showed that relationship between gold price 
and economy factor are silver(0.677826), inflation (0.483132) S&P500 index (0.477463) oil price(-0.343852) and 
US dollar (-0 .335068) as relationship between oil price and economy factor are Fed US interest(0 .421731) , 
S&P500 Index (0.3865652), gold price(-0.343852) and dow jones index(0.322930) respectively 
 

Keywords: Gold price, Oil price, Economy factor 
 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400email: pinkployly_@hotmail.com 
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1. บทน า 
 
        ในปัจจุบนัผูท่ี้สนใจการลงทุนในทองค ามีจ านวนมากข้ึน เน่ืองจากในยุคท่ีเศรษฐกิจมีการแข่งขนัสูง อตัราเงิน
เฟ้อมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากมีความผนัผวนของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ดงันั้นการลงทุนในทองค าก็
เป็นทางเลือกท่ีดีในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราเงินเฟ้อได ้เพราะเม่ืออตัราเงินเฟ้อสูงข้ึน ราคาทองค ากจ็ะเพ่ิมข้ึน
ตาม โอกาสท่ีจะสร้างผลตอบแทนจากการท่ีราคาทองปรับตวัสูงข้ึนก็เพ่ิมข้ึน  อีกทั้ งทองค ายงัมีคุณสมบติัท่ีน า
กลบัมาใชใ้หม่ไดอี้กนบัคร้ังไม่ถว้น และผลตอบแทนก็ไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกบัหุ้น ตราสารหน้ี หรือ
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือลงทุนอ่ืนๆ ปัจจยัท่ีส าคญัต่อมาคือราคาน ้ามนัดิบ ปัจจุบนัความตอ้งการใชน้ ้ามนัดิบของโลกเพ่ิม
สูงข้ึน ยิ่งความตอ้งการมีมาก ราคาก็จะสูงข้ึนตาม เม่ือราคาน ้ ามนัดิบสูงข้ึน เงินเฟ้อก็จะเกิดข้ึนตามมา ดงันั้นราคา
ทองค าจึงมีความสัมพนัธ์กบัราคาน ้ ามนัดิบ หากนกัลงทุนไม่ไดศึ้กษาปัจจยัเหล่าน้ีมาก่อน ก็จะไม่มีขอ้มูลใดๆมา
อา้งอิงในการลงทุนในทองค าเลย ดังนั้น งานวิจัยน้ีจึงจดัท าข้ึนเพ่ือทดสอบและน าผลสรุปมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ ตดัสินใจซ้ือ ขาย วางแผนการออม และการลงทุนในทองค า รวมไปถึงสามารถคาดคะเนการเปล่ียนแปลง
ราคาทองค าไดแ้ละเน่ืองจากตั้งแต่ท่ีเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ท าใหก้ารลงทุนในสินคา้โภค
ภณัฑอ์ย่างน ้ามนั ไดรั้บความนิยมในฐานะท่ีเป็นสินทรัพยล์งทุนประเภทหน่ึง ดงันั้นแทบจะเรียกไดว้่า ในปัจจุบนั 
การลงทุนแบบกลยุทธ์ Multi Asset นั้น เป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนมืออาชีพทั้งหลาย เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียง
ให้กบัพอร์ตการลงทุนของตนเอง ดงันั้น ความเขา้ใจในปัจจยัท่ีท าใหร้าคาน ้ ามนัเปล่ียนแปลง จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
วตัถุประสงคข์องการศึกษา   
1.เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง อตัราเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกา ราคาน ้ามนัดิบดูไบ ราคาโลหะเงิน ดชันีราคาผูบ้ริโภค
ของโลก อตัราดอกเบ้ียธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา ดชันีความผนัผวนของตลาด S&P500 ราคาโลหะแพลทินัม่
ในตลาดโลก และดชันีค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ กบั ราคาทองค าในตลาดโลก 
2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาทองค า อุปสงค์น ้ ามัน อุปทานน ้ ามัน ดัชนีหลักทรัพย์ Dow Jones รา
คาแนฟธา อัตราแลกเปล่ียนเงินตราสหรัฐเทียบกับเงินยูโร ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของสหรัฐ (GDP) กบัราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
การวิจยัเร่ือง การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัราคาทองค าและราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก มี
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1. (ทวีพงศ ์แซ่ล่ิม, 2556)ดชันีราคาหุน้ดาวโจนส์ ราคาแร่โลหะเงิน ราคาน ้ามนัดิบ ดชันีหุน้ S&P500 ราคาแร่
โลหะแพลทินมัในตลาดโลก อตัราเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียนยโูรต่อดอลล่าร์
สหรัฐ และอตัราแลกเปล่ียนดอลล่าร์สหรัฐ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองค าในตลาดโลก
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โดยมีค่า R Square เท่ากบั 0.986 ซ่ึงหมายถึง ตวัแปรอิสระเหล่าน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ
ราคาทองค าไดร้้อยละ 98.6 ส่วนอีกร้อยละ 1.4 เกิดจากอิทธิพลอ่ืนๆภายนอกสมการ 

2. (CHOONG PIK SAN, KWOO PUI SAN, PHONG CHEE KEAI, WONG WEN XUAN, 2012)ราคา
โลหะเงินมีความสมัพนัธ์กบัราคาทองค าในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัส าคญั0.01 มีค่า Coefficient เท่ากบั 
0.4078 ซ่ึงอธิบายไดว้า่ เม่ือราคาโลหะเงินเพ่ิมข้ึน 1 เซ็น ราคาทองค ากจ็ะเพ่ิมข้ึน 0.4078 ดอลล่าร์ต่อ
ออนซ์ ในทิศทางเดียวกนั 

3. (ปริญญา ธีรภาพไพบูลย,์ 2549)ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองค า
ในตลาดโลกอยา่งมีนยัส าคญัทั้งน้ีเน่ืองจากราคาทองค าจะไม่มีการปรับลดลงทนัทีท่ีค่าเงินดอลลาร์แขง็ค่า
ข้ึนในระยะสั้น 

4. (Stavros Degiannakis, George Filis, Christos Floros, 2012)ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาน ้ามนัดิบกบั
ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์Dow Jones โดยใชข้อ้มลูรายเดือนในช่วง เดือนมกราคม ปี 1987 ถึงเดือนกนัยายน 
ปี 2009 ผลการทดสอบคือ  ราคาน ้ามนัดิบกบัดชันีตลาดหลกัทรัพย ์Dow Jones มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั  

 
กรอบแนวความคิดส าหรับการวจิยัเพื่อ “การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กนั” 
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2.ราคาน ้ ามนัดิบ WTI 
3.ราคาโลหะเงิน  
4.อตัราแลกเปล่ียนดอลล่าร์สหรัฐ  
5 .อั ต ร าด อ ก เบ้ี ย ธ น าค าร ก ล า ง ข อ ง
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6. ดชันีตลาดหลกัทรัพยS์&P500 
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3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากรทีจ่ะศึกษา  

1. ราคาทองค า ในช่วง 1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2556 โดยใชร้าคาทองค า ณ ตลาดลอนดอน เพราะ
ราคาทองค า ณ ตลาดลอนดอนเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียง แลว้มีความยติุธรรมสูง 

2. ราคาน ้ามนัดิบเวสเทก็ซสั (WTI)  
3. อตัราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา ราคาโลหะเงิน อตัราแลกเปล่ียนดอลล่าร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียธนาคารกลาง

ของสหรัฐ ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์S&P500 ราคาโลหะแพลทินัม่ และค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ  
4. อุปสงค์น ้ ามัน อุปทานน ้ ามนั ดัชนีหลักทรัพย์ Dow Jones ราคาแนฟธา ดัชนีความผนัผวนของตลาด 

S&P500 ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของสหรัฐ (GDP)  
 

กลุ่มตัวอย่าง  
1. ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย อตัราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา ราคาน ้ามนัดิบเวสเทก็ซสั (WTI) ราคาโลหะเงิน 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคของโลก อตัราดอกเบ้ียธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียนดอลล่าร์สหรัฐเทียบกบัเงินยู
โร ราคาโลหะแพลทินัม่ ดชันีค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ราคาทองค า ณ ตลาดลอนดอน อุปสงคน์ ้ ามนั อุปทานน ้ามนั 
ดชันีหลกัทรัพย ์Dow Jones ราคาแนฟธา ดชันีความผนัผวนของตลาด S&P500 ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ และผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐ (GDP) ในช่วง 1 มกราคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2556 

2. ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ราคาทองค า และ ราคาน ้ามนัดิบเวสเท็กซสั (WTI) ในช่วง 1 มกราคม 2554 – 
31 ธนัวาคม 2556 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัจะใชข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจยัเศรษฐกิจตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ ในช่วงเดือนมกราคมปี พ.ศ.
2554 – เดือนธนัวาคม ปี พ.ศ.2556 โดยขอ้มลูท่ีใชเ้ป็นขอ้มลูรายเดือน เป็นเวลาทั้งส้ิน 3 ปีในการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยใชวิ้ธี Linear Correlation Coefficient ผ่าน
เคร่ืองมือ Correlation Matrix 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

วตัถุประสงค์ของบทน้ีคือการทดสอบดว้ยโปรแกรมทางสถิติเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปของสมมติฐานท่ีได้
ก าหนดไวใ้นบทท่ี 3 ประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณา การทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างราคาทองค า ราคาน ้ามนัดิบ 
กบัตวัแปรท่ีเลือกมาทดสอบหาความสมัพนัธ์ ส าหรับในส่วนท่ีสองเป็นสถิติเชิงอนุมาน เป็นส่วนท่ีใชโ้ปรแกรมทาง
สถิติในการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช้ Liner Correlation 
Coefficient แสดงสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาทองค า ราคาน ้ามนัดิบ และตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแสดงวา่มี 
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทิศทางและล าดบัขนาดความสมัพนัธ์โดยสรุปจากตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี1 สรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัราคาทองค าและราคาน ้ามนัดิบ 
 

ราคาทองค า ราคาน ้ ามนัดิบ 

ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง Correlation ทิศทาง ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง Correlation ทิศทาง 

ราคาโลหะเงิน 0.677826 + อตัราดอกเบ้ียงธนาคาร
กลางสหรัฐ 

-0.421731 - 

อตัราเงินเฟ้อ 0.483132 + ดชันี S&P 500 -0.386562 - 

ดชันี S&P500 0.477463 + ราคาทองค า -0.343852 - 

ราคาน ้ ามนัดิบ -0.343852 -    

ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ -0.335068 -    
 

ตารางท่ี 2  การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาทองค ากบัปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
         

Sample: 2011M01 2013M12         
Included observations: 36         

           

           Correlation          

Probability 

DOLLAR
_TO_EUR
O_EXCH
ANGE_  

FED_INT
EREST_R

ATE  
PLATINU

M  S_P_500  SILVER  
US_DOLL

AR  
USA_INF
LATION  WGP  WTI   

DOLLAR_TO
_EURO_EXC

HANGE_  1.000000          
 -----           
           

FED_INTERE
ST_RATE  -0.497270 1.000000         

 0.0020 -----          
           

PLATINUM  0.631466 0.136959 1.000000        
 0.0000 0.4257 -----         
           

S_P_500  0.246015 -0.293092 0.292840 1.000000       
 0.1481 0.0828 0.0830 -----        
           

SILVER  0.475903 0.057995 0.824510 0.453466 1.000000      
 0.0033 0.7369 0.0000 0.0055 -----       
           

US_DOLLAR  -0.754795 0.094982 -0.895075 -0.310275 -0.872317 1.000000     
 0.0000 0.5816 0.0000 0.0655 0.0000 -----      
           

USA_INFLAT
ION  0.619506 -0.455642 0.611391 0.639507 0.780982 -0.749748 1.000000    

 0.0001 0.0052 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -----     
           

WGP  -0.168663 0.207096 0.324302 0.477463 0.677826 -0.335068 0.483132 1.000000   
 0.3254 0.2255 0.0537 0.0032 0.0000 0.0458 0.0028 -----    
           

WTI  0.256765 -0.421731 -0.042859 -0.386562 -0.091953 -0.041420 0.050745 -0.343852 1.000000  
 0.1306 0.0104 0.8040 0.0199 0.5938 0.8104 0.7688 0.0400 -----   
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ตารางท่ี 3  การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาน ้ามนักบัปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
         จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัราคาทองค าในตลาดโลก พบว่า จากตวัแปรท่ี
เลือกมาศึกษาทั้งหมด 8 ตวั ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา ราคาน ้ามนัดิบ ราคาโลหะเงิน อตัราแลกเปล่ียน
ดอลล่าร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา ดชันี S&P500 ราคาโลหะแพลทตินัม่ และค่าเงินดอล

Covariance Analysis: Ordinary        
 

 

Date: 10/02/15   Time: 21:24        
 

 

Sample: 2011M01 2013M12        
 

 

Included observations: 36        
 

 
            

            

Correlation         
 

 

Probability 
DOLLAR_TO_EUR

O_EXCHANGE_  
DOW_JONES_INDE

X  
FED_INTEREST_R

ATE  
OIL_CRUDE_DEM

AND  
OIL_CRUDE_SUPP

LY  S_P_500  US_GDP  WGP  WTI  
 

 

DOLLAR_TO_EURO_EXCH
ANGE_  1.000000         

 
 

 -----          
 

 

          
 

 

DOW_JONES_INDEX  -0.222137 1.000000        
 

 

 0.1929 -----         
 

 

          
 

 

FED_INTEREST_RATE  -0.497270 -0.122013 1.000000       
 

 

 0.0020 0.4784 -----        
 

 

          
 

 

OIL_CRUDE_DEMAND  0.301847 0.248039 -0.396175 1.000000      
 

 

 0.0736 0.1447 0.0168 -----       
 

 

          
 

 

OIL_CRUDE_SUPPLY  -0.412704 0.890337 -0.038197 0.168488 1.000000     
 

 

 0.0124 0.0000 0.8250 0.3260 -----      
 

 

          
 

 

S_P_500  0.246015 -0.682941 -0.293092 0.090741 -0.509836 1.000000    
 

 

 0.1481 0.0000 0.0828 0.5987 0.0015 -----     
 

 

          
 

 

US_GDP  -0.486064 0.773275 -0.099471 0.135683 0.888689 -0.317698 1.000000   
 

 

 0.0027 0.0000 0.5638 0.4301 0.0000 0.0590 -----    
 

 

          
 

 

WGP  -0.168663 -0.660014 0.207096 -0.513272 -0.412805 0.477463 -0.227145 1.000000  
 

 

 0.3254 0.0000 0.2255 0.0014 0.0123 0.0032 0.1828 -----   
 

 

          
 

 

WTI  0.256765 0.322930 -0.421731 0.039784 0.146287 -0.386562 0.098922 -0.343852 1.000000 
 

 

 0.1306 0.0547 0.0104 0.8178 0.3946 0.0199 0.5660 0.0400 -----  
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ล่าร์สหรัฐ มีตวัแปร 5 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาทองค า ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา ราคาโลหะเงิน 
และดชันี S&P500 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองค า ในขณะท่ีราคาน ้ ามนัดิบ และ ค่าเงินดอล
ล่าร์สหรัฐมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกับราคาทองค าจากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัทาง
เศรษฐกิจกบัราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก พบว่า จากตวัแปรท่ีเลือกมาศึกษาทั้งหมด 8 ตวั ไดแ้ก่ ราคาทองค า อุปสงค์
น ้ ามันดิบ อุปทานน ้ ามันดิบ ดัชนีหลกัทรัพย์ดาวโจนส์ อัตราดอกเบ้ียธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา อัตรา
แลกเปล่ียนดอลล่าร์สหรัฐ ดชันี S&P500 และ GDP สหรัฐอเมริกา พบว่ามีตวัแปร 4 ตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคา
ทองค า ไดแ้ก่ ดชันีดาวโจนส์ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาทองค า ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียธนาคาร
กลางของสหรัฐอเมริกา ดชันี S&P500 และราคาทองค ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัราคาน ้ ามนัดิบราคา
ทองค าและอตัราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั เม่ือเปรียบเทียบกบัทฤษฎีปัจจยัท่ีเป็น
ตวัก าหนดราคาทองค าท่ีกล่าวไวว้่า หากปัจจยัอ่ืนคงท่ี โดยทัว่ไปราคาทองค าจะเพ่ิมข้ึนเม่ืออตัราเงินเฟ้อสูงข้ึน 
เพราะทองค าเป็นสินทรัพยที์ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราเงินเฟ้อท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือว่าผลการทดสอบเป็นไป
ตามทฤษฎีดงักล่าว เช่นเดียวกนักบังานวิจยัของ Ranson (2005) ปริญญา ธีรภาพไพบูลย ์(2549) Greg Tkacz (2007) 
CHOONG PIK SAN, KWOO PUI SAN, PHONG CHEE KEAI, WONG WEN XUAN (2012) ท วีพงศ์  แซ่ ล่ิม 
(2556) และ SairaTufail and Sadia Batool (2013)  ไดส้รุปไวว้่า ราคาทองค าและอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั จากผลการทดสอบพบว่าราคาทองค าและราคาน ้ามนัดิบมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม ขดัแยง้
กบัแนวคิดเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้ามนั ทองค า และค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐในบทท่ี 2 ว่าในช่วงเวลาหลายสิบปีท่ี
ผา่นมา ราคาทองค าและน ้ามนัเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั หากพิจารณาจากกราฟจะเห็นไดว้่า
ในช่วงปี2011-2013 ราคาทองค าลดลงในขณะท่ีราคาน ้ ามนัดิบเพ่ิมข้ึน สาเหตุเน่ืองจากในปี 2011 ประการท่ี 1 ใน
กรณีของทองค านั้นเหตุผลท่ีลดลงเกิดจาก ภาพรวมเศรษฐกิจโลกอยู่ในลกัษณะฟ้ืนตัว ซ่ึงทองค าจะเป็นกลไก
ส าหรับนกัลงทุนใชเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงในกรณีท่ีเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะย  ่าแย ่ในช่วงปี 2012 เป็นตน้มาจะเห็น
ไดว้า่ราคาทองค าลดลงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากเศรษฐกิจยโุรปเร่ิมคลายตวัลงไปอีกทั้งเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็มีการ
ฟ้ืนตวัต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2011 กล่าวคือ เศรษฐกิจโลกเร่ิมมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัท าใหก้ารใชท้องค าในการ
ป้องกันความเส่ียงจากวิกฤตเศรษฐกิจจึงหมดความส าคัญ ในขณะท่ีในปี2011 จากสถานการณ์การเมืองใน
ตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือเกิดปัญหาจลาจลในลิเบียท าใหส่้งผลกระทบต่อก าลงัการผลิตน ้ามนัในประเทศ 
ก าลงัการผลิตน ้ ามนัของลิเบียหายไปประมาณ 1 ลา้นบาร์เรลต่อวนั จากก าลงัการผลิตท่ีมีอยู่ประมาณ 1.6 ลา้น
บาร์เรลต่อวนั ความรุนแรงของสถานการณ์น้ีส่งผลให้ราคาน ้ ามนัในตลาดโลกทะยานสูงข้ึนอย่างรวดเร็วราคา
ทองค ามีความสัมพนัธ์กบัโลหะเงินในทิศทางเดียวกนัเช่นเดียวกบังานวิจยัของ ปริญญา ธีรภาพไพบูลย ์(2549) 
Pulvermacher, Dempster and Muligan (2007) สุภาวดี ศิริวฒัน์ นพชักร ทองเรือนดี (2552) วีรกร ทิพยานนท ์(2553) 
ChaiyuthPadungsaksawadi (2010) สุจิตรา เลิศชนะวงษ์ (2554) BrisenCanan-McGlone (2012) CHOONG PIK 
SAN, KWOO PUI SAN, PHONG CHEE KEAI, WONG WEN XUAN (2012) ทวีพงศ ์แซ่ล้ิม (2556) และ Alvaro 
Escribano and Clive W.J.Granger (2013) ท่ีว่าราคาทองค ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาโลหะเงิน อีก
ทั้งทฤษฎี ความรู้เก่ียวกบัโลหะเงินและความสัมพนัธ์ระหว่างราคาโลหะเงินกบัราคาทองค าก็ยงัสนบัสนุนผลการ
ทดสอบท่ีวา่ การเคล่ือนไหวของราคาโลหะเงินกบัทองค ามีความสมัพนัธ์กนัอยา่งชดัเจน โดยวดัความสัมพนัธ์ตั้งแต่
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ปี 2000 ถึง พฤษภาคม 2011 มีค่า Correlation ถึง 0.9379 สะท้อนให้เห็นว่าท่ีผ่านมาราคาของสินทรัพยท์ั้ ง 2 ตัว
เคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั 
          จากผลการทดสอบสรุปไดว้่าราคาทองค ากับค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน
เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ปริญญา ธีรภาพไพบูลย์  (2549) อภิชาต มงคงเกษตร (2551) CengizToraman, 
CagatayBasarn, Mehmet Faith Bayramoglu (2 0 1 1 )  CHOONG PIK SAN, KWOO PUI SAN, PHONG CHEE 
KEAI, WONG WEN XUAN (2012) และ Takashi Miyazaki and Shigeyuki Hamori (2014) ท่ีกล่าวไว้ว่าราคา
ทองค ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ เช่นเดียวกบัทฤษฎีค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐท่ีกล่าวไว้
วา่ ปัจจุบนั ปัจจยัท่ีท าใหร้าคาทองค าและน ้ามนัเพ่ิมสูงข้ึนไดแ้ก่ การดอ้ยค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงมีสาเหตุ
มาจากการเพ่ิมข้ึนของอุปทานเงินดอลลาร์สหรัฐ ในตลาดการเงินการลงทุนจากมาตรการเสริมสภาพคล่องโดย
ธนาคารกลางเพ่ือแกไ้ขวิกฤติเศรษฐกิจการขาดดุลการคา้มหาศาลของสหรัฐ และการเพ่ิมข้ึนของปริมาณหน้ีสินใน
ทุกๆส่วนของระบบเศรษฐกิจสหรัฐ 

ราคาทองค ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกบัดชันี S&P500 จากการผลการทดสอบ ซ่ึงมีงานวิจยัท่ี
สนบัสนุนผลการทดสอบดงักล่าว ไดแ้ก่ งานวิจยัของ Rohan (2012) ทวีพงศ ์แซ่ล้ิม (2556) และ ธาริน สิทธิธรรม
ชารี (2556) ท่ีกล่าวไวว้่า ราคาทองค ามีความสัมพันธ์กับดัชนี S&P500 ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ 
เช่นเดียวกนักบัทฤษฎีความรู้เก่ียวกบัดชันีตลาด S&P 500 และความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อราคาทองค า เม่ือสังเกตุจากกราฟ
การเคล่ือนไหวของราคาทองค านั้นเม่ือมีการปรับตวัสูงข้ึน ดชันี S&P500 จะปรับตวัเพ่ิมข้ึนตามเช่นกนั 
ส าหรับปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเลือกมาทดสอบและไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาทองค าอย่างมีนัยส าคญั ไดแ้ก่ อตัรา
แลกเปล่ียนดอลล่าร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียธนาคารกลางของสหรัฐ และราคาโลหะแพลทตินมัในตลาดโลก ซ่ึงขดัแยง้
กบังานวิจยัของ Larry A.Sjaastad (2007) สุภาวดี ศิริวฒัน์ นพชักร ทองเรือนดี (2552) วีรกร ทิพยานนท์ (2553) 
Subarna K. Samanta Ali H.M. Zadeh (2011) กนกวรรณ ค าปิว (2554) K.S.Sujit and B.Rajesh Kumar (2011) ทวี
พงศ์ แซ่ล้ิม (2556) สาเหตุเพราะผูวิ้จยัเลือกขอ้มูลอตัราแลกดอลล่าร์สหรัฐเม่ือเทียบกบัเงินยโูร และราคาทองค าใน
ตลาดลอนดอน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นภูมิภาคเดียวกนัจึงไม่พบความสัมพนัธ์ของตวัแปรดงักล่าว อตัราดอกเบ้ีย
ธนาคารกลางของสหรัฐก็เช่นเดียวกนั เม่ือน ามาหาความสัมพนัธ์กบัราคาทองค าในตลาดลอนดอน พบว่าไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั ส าหรับราคาโลหะแพลทตินัม่ในตลาดโลก ในช่วงปี 2011-2013 เกิดวิกฤติหน้ียโูรโซน ท าใหน้กั
ลงทุนขาดความเช่ือมนัในการลงทุน เกิดการเทขายหลกัทรัพยต่์างๆและหันมาลงทุนกบัสินคา้โภคภณัฑ์ซ่ึงก็คือ
ทองค าแทน ส่วนโลหะแพลทินั่มนั้นมีราคาแพงกว่าทองค า นักลงทุนจึงไม่สนใจเท่าท่ีควร ส่งผลให้ราคาโลหะ
แพลทินัม่ไม่มีการอธิบายความสมัพนัธ์ต่อราคาทองค าไดเ้หมือนเดิม  

จากผลการทดสอบ ราคาน ้ ามนัดิบมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราดอกเบ้ียธนาคารกลางสหรัฐ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ken Clark เร่ือง Are oil prices and interest rates correlated? ท่ีสรุปว่าการเพ่ิมข้ึนของ
อตัราดอกเบ้ียนั้นเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของการบริโภคและการผลิต เม่ือผลิตมากข้ึนกจ็ะท าใหล้ดเวลาและเงินท่ีจะเสีย
ไปกบัการขนส่ง ส่งผลให้ราคาน ้ามนัลดลง ในทางตรงขา้ม เม่ืออตัราดอกเบ้ียลดลง การบริโภคของประชาชนและ
การกูย้ืมกจ็ะเป็นไปไดง่้ายข้ึนซ่ึงจะท าใหเ้กิดการบริโภค การผลิตเพ่ิมข้ึน ท าใหก้ารใชน้ ้ามนัมีมากข้ึน ส่งผลใหร้าคา
น ้ามนัสูงข้ึนตาม ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหว่างราคาน ้ามนัดิบและอตัราดอกเบ้ียจึงเป็นไปในทิศทางตรงขา้มกนั และ
นโยบายของ FED (ธนาคารกลางสหรัฐ) หนา้ท่ีของธนาคารกลางของสหรัฐ คือ ควบคุมเงินเฟ้อ โดยก าหนดอตัรา
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ดอกเบ้ียเม่ือ ธนาคารกลางของสหรัฐลดอตัราดอกเบ้ีย เงินดอลล่าร์ก็จะไหลออกเพราะนกัลงทุนไปลงทุนท่ีอ่ืนท่ีได้
ดอกเบ้ียมากกว่า เม่ือเงินดอลล่าร์ไหลออก ค่าเงินดอลล่าร์ก็จะอ่อนค่าลง เม่ือค่าเงินดอลล่าร์อ่อนค่าลง ท าให้ราคา
น ้ามนัดิบเพ่ิมข้ึน เม่ือราคาน ้ามนัดิบสูงข้ึนกจ็ะผลกัดนัใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน ส่งผลใหเ้งินเฟ้อเพ่ิมข้ึนตาม เม่ือเงิน
เฟ้อเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีก าลงัซ้ือลดลง รัฐบาลสหรัฐกจ็ะเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียเพ่ือใหเ้งินเฟ้อลดลง 
จากการผลการทดสอบราคาน ้ามนัดิบมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัดชันี S&P500  ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ประกายแกว้ รุ่งเรืองศรี (2554)  เน่ืองจากเหตุการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯในช่วงตน้ปี 2555 ส่งผล
ให้นกัลงทุนในตลาดการเงินมีความกงัวลในความไม่แน่นอนต่อผลการเลือกตั้งท่ีจะเกิดข้ึน ท าให้ดชันี S&P 500 
ปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองหลงัจากเลือกตั้ง โดยนบัตั้งแต่ 6-15 พฤศจิกายน 2555 ดชันี S&P 500 ปรับตวัลดลงไป
มากกว่า 5% และส่งผลใหทิ้ศทางดชันีหุน้ทัว่โลกต่างก็ปรับตวัลง สวนทางกบัราคาน ้ามนัดิบซ่ึงมีเหตุการณ์ความไม่
สงบในตะวนัออกกลางส่งผลให้ขาดก าลงัการผลิตน ้ ามนัดิบ ท าให้ราคาน ้ ามนัดิบพุ่งสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง สังเกตุได้
จากภาพท่ี 13 กราฟเส้นของราคาน ้ามนัดิบและดชันี S&P500 ในช่วงปี 2011 – 2013 เคล่ือนไหวไปในทิศทางตรง
ขา้มกนั 
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บทคดัย่อ 

              การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการบิน ท าการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2552 ถึง ธนัวาคม 2556 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน        
ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ แบบรายเดือน โดยการสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ดว้ย
วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัส าคญัร้อยละ 5 มีตวัแปรอิสระ 1 ตวั 
ท่ีสามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการบิน ประกอบดว้ย บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) (AOT) และบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) ได้แก่ ดชันีความเช่ือมัน่
ผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายเพ่ือการท่องเท่ียวในปัจจุบนั (CCI)โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในการอธิบายความสัมพันธ์ต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ บริษัท               
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (THAI) 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, อัตราผลตอบแทน, ธุรกิจการบิน 

 

Abstract 

              The objective of the study of economic factors affecting rate of return on the Aviation Business is to 
study the relationship between economic factors and rate of return on the Aviation Business. The monthly data, of 
January 2009 to December 2013, a total of 60 months. Multiple Regressions with Ordinary Least Squares is used 
to analyze the data. The significance level of 5  percent the results show that Consumer Confidence Index 
Willingness to pay for traveling purpose (CCI)  statistically are negatively affect rate of return on Airports of 
Thailand Public Company Limited, (AOT) and Bangkok Aviation Fuel Service Public Company Limited (BAFS). 
However, Consumer Confidence Index Willingness to pay for traveling purpose (CCI)  statistically is not affect 
rate of return on Thai Airways International Public Company Limited, (THAI). 
Keywords: economic factors, rate of return, Aviation Business  
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1. บทน า 

     ธุรกิจการบินเป็นธุรกิจท่ีไดผ้ลกระทบโดยตรงจากวฏัจกัรธุรกิจ กล่าวคือ ถา้เป็นช่วงฤดูการท่องเท่ียว 
(High season) จะเป็นช่วงท่ีธุรกิจมีก าไรเพ่ิมข้ึน แต่ถา้เป็นช่วงฤดูท่ีไม่เหมาะแก่การท่องเท่ียว (Low season) อาจท า
ใหธุ้รกิจมีรายไดล้ดลง นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจก็จะส่งผลต่อธุรกิจน้ีอย่างมาก 
เช่น ถา้เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตก็จะท าให้บริษทัต่างๆ ท่ีอยู่ในธุรกิจการบินมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน เน่ืองจาก
ประชาชนมีความสามารถในการใชจ่้ายเพ่ือซ้ือสินคา้และบริการไดม้ากข้ึนท าใหมี้นกัท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวโดย
เคร่ืองบินมากข้ึน แต่ถา้เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจหดตวัจะส่งผลใหธุ้รกิจการบินมีรายไดล้ดลงเน่ืองจากประชาชนมีความ
ระมดัระวงัในการใชจ่้ายมากข้ึน ซ่ึงอาจเลือกใชวิ้ธีการเดินทางอ่ืนท่ีถูกกว่าการเดินทางโดยเคร่ืองบิน ประกอบกบั
ธุรกิจการบินมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก ท าให้บริษทัท่ีอยู่ในธุรกิจน้ีถูกมองว่าเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงท่ีจะ
ประสบภาวะขาดทุน แต่จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในปี 2558 เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมใหธุ้รกิจการ
บินมีการเติบโตมากข้ึนและท าให้ธุรกิจการบินเร่ิมมีความน่าสนใจเน่ืองจากธุรกิจการบินของไทยมีโอกาสในการ
ขยายตลาดในภูมิภาคมากข้ึนจากการท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพในการเป็นศูนยก์ลางทางการบินท่ีจะเช่ือมโยงประเทศ
คาบสมุทรอินโดจีน เอเชียเหนือ และจีนกับเอเชียตะวนัตก โดยเฉพาะอินเดียเข้าด้วยกัน ซ่ึงเป็นการดึงดูดให้
หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีมีความน่าสนใจมากข้ึน ซ่ึงการลงทุนการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน เป็นการลงทุนท่ี
ใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ผูล้งทุนอาจไดรั้บอตัราผลตอบแทนในรูปของเงินปัน
ผล หรือก าไรจากส่วนต่างราคาหลกัทรัพย ์การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงจะท าใหผู้ล้งทุนเผชิญ
กบัความเส่ียงท่ีสูงตามเช่นกนั ดงันั้นก่อนตดัสินใจว่าจะเลือกลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดนั้นผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจยั
ความเส่ียงท่ีเป็นปัจจยัพ้ืนฐานรวมทั้งขอ้มูลอ่ืนๆ อย่างรอบคอบและใชข้อ้มูลดงักล่าวในการประกอบการตดัสินใจ
ส าหรับการเลือกซ้ือหลกัทรัพยใ์นระดบัราคาและจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสมซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงในการลงทุน 

     การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ธุรกิจการบินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือทราบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจ
กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการบินและใชเ้ป็นขอ้มูลในการคาดการณ์แนวโนม้ราคาหลกัทรัพย์
ของกลุ่มธุรกิจการบิน ส าหรับใชใ้นการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการบินเพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนใน
ระดบัท่ีผูล้งทุนเกิดความพึงพอใจ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ความเส่ียงของเงนิลงทุน  
     ทวี วิริยฑูรย ์และสุภาว ์จุลนาพนัธ์ (2550) ไดอ้ธิบายถึงความเส่ียง (Risk) คือ การท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงจะ
นอ้ยไปกว่าผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดหวงัไว ้ซ่ึงสามารถแบ่งความเส่ียงไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1. ความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบ (Systematic Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะมีผลกระทบต่อหลักทรัพย์ทุกชนิดเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกธุรกิจท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
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การเมืองและสังคม โดยจะมีผลกระทบต่อภาวะตลาดหลกัทรัพย ์ท าให้ราคาหลกัทรัพยทุ์กชนิดเปล่ียนแปลง
เคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั เป็นการเคล่ือนไหวทั้งระบบ จะมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจ  
     1.1 ความเส่ียงตลาด (Market Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และข่าวลือ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะมีผลท าให้ทศันคติของผูล้งทุนในตลาดเปล่ียนแปลง ท าให้การ
คาดหวงัของผูล้งทุนในตลาดเปล่ียนแปลงไป  
     1.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียของ
หลกัทรัพยรั์ฐบาลเปล่ียนแปลงสูงข้ึนมีผลท าให้ระดบัอตัราดอกเบ้ียทัว่ไปสูงข้ึน และท าให้อตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการของผูล้งทุนสูงข้ึน 
     1.3 ความเส่ียงในอ านาจซ้ือ (Purchasing Power Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากระดับราคาสินค้า
โดยทัว่ไปสูงข้ึน ท าให้เงินมีอ านาจซ้ือในอนาคตต ่าลง หรือเรียกว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อ ซ่ึงความเส่ียงน้ีไม่ไดท้ าให้
ผลตอบแทนการลงทุนเปล่ียนแปลงไป แต่มีผลท าใหผ้ลตอบแทนท่ีไดรั้บนั้นมีอ านาจซ้ือลดต ่าลง 
     2. ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยั
เฉพาะตวัของธุรกิจท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้น ไม่มีผลกระทบต่อหลกัทรัพยอ่ื์น 
     2.1 ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากลกัษณะการจดัหาเงินทุนของกิจการ
นั้นๆ ว่ามีการจดัหาเงินทุนจากหน้ีสินและส่วนของเจา้ของมากน้อยเพียงใด มีภาระผูกพนัทางการเงินมากน้อย
เพียงใด ซ่ึงอาจดูไดจ้ากโครงการการจดัหาเงินทุนของกิจการนั้นๆ 
     2.2 ความเส่ียงธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากลกัษณะการประกอบการของธุรกิจซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะตวั เช่น ประเภทของธุรกิจ ความสามารถของฝ่ายบริหาร ลกัษณะการแข่งขนั เป็นตน้ 
2.2 ทฤษฏีเงนิเฟ้อ  
     วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน (2556) อตัราเงินเฟ้อจะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยทิ์ศทาง
เดียวกนัเน่ืองจากนกัลงทุนจะเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์บัการฝากเงินกบั
ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน ซ่ึงในภาวะท่ีเศรษฐกิจประสบปัญหาอตัราเงินเฟ้อสูง นกัลงทุนมกัจะเลือกลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยม์ากกวา่การฝากเงินไวก้บัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน  

2.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  
     กญัสุดา น่ิมอนุสสรณ์กลุ และชยัวฒัน์ น่ิมอนุสสรณ์กลุ (2555) การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนจะส่งผลต่อ
รายได ้รายจ่ายของบริษทัต่างๆ มากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัประเภทของธุรกิจ ถา้อุปทานของอตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึนจะ
ส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยป์รับตวัสูงข้ึน ค่าเงินบาทจะแข็งค่ามีผลจูงใจให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์
เพ่ิมข้ึน  

2.4 อตัราดอกเบีย้  
     พรหมพร เช่ียวสกุล (2550)ไดอ้ธิบายถึงอตัราดอกเบ้ีย คือ เคร่ืองมือส าคญัในการจะบ่งถึงสภาวะทางการเงินของ
ประเทศ และมีส่วนอยา่งมากในการก าหนดราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยต์ามปกติแลว้ อตัราดอกเบ้ียจะข้ึนอยู่
กบัอิทธิพลและปัจจยัหลายชนิด อิทธิพลนั้นจะประกอบข้ึนดว้ยทั้งอิทธิพลของสภาวะเศรษฐกิจและการเงินทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศ อตัราดอกเบ้ียจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในปริมาณเงินหรืออุปสงค์
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ในการถือเงิน และจะมีส่วนท าใหร้าคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปดว้ย ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้ม นั้นคือ 
เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ราคาหลกัทรัพยจ์ะลดต ่าลง เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือหลกัทรัพยต่์างๆ 
นั้นมกัจะคงท่ี ถา้อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงข้ึนนกัลงทุนจะเลิกถือหลกัทรัพยแ์ละจะน าเงินไปฝากธนาคาร
แทน หรือไม่กูย้ืมเงินมาซ้ือหลกัทรัพย ์ดงันั้นนกัลงทุนจะซ้ือหลกัทรัพยเ์ม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน เพราะหลกัทรัพยมี์
ราคาถกู ในทางตรงขา้มเม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดลดลง ราคาหลกัทรัพยจ์ะมีราคาสูงข้ึน นกัลงทุนจะท าการขาย
หลกัทรัพย ์เพ่ือใหไ้ดผ้ลก าไรอนัเป็นผลตอบแทนของการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์  
2.5 ปัจจยัเส่ียงของอุตสาหกรรมการบิน (บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน): www.thaiairways.com) 

     บริษทัท่ีประกอบกิจการธุรกิจการบินตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย 
     ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาน ้ามนัอากาศยาน ซ่ึงบริษทัตอ้งวางแผนในการจดัท าการประกนัความเส่ียง
ราคาน ้ามนั (Jet Fuel Price Hedging) ด าเนินการใหมี้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน ้ามนั (Fuel Surcharge) ในระดบัท่ี
เหมาะสม รวมทั้ งได้มีการบริหารจัดการน ้ ามนัคงคลงั (Fuel Stock Management) และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง (Fuel Management) 
     ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจการบิน
จะใชน้โยบาย Natural Hedging คือการจดัใหร้ายจ่ายเป็นเงินสกลุเดียวกบัรายไดม้ากท่ีสุด แลว้บริหารกระแสเงินสด
โดยจดัการแลกเปล่ียนเงินคงเหลือในแต่ละสกุลเขา้มาเป็นเงินสกุลเงินหลกั 4 สกุล คือ เงินสกุลเหรียญสหรัฐ ยูโร 
เยน และบาท โดยพิจารณาจาก Correlation ระหว่างสกุลเงินต่างๆ กบั 4 สกุลเงินหลกั เพ่ือให้สามารถบริหารจดั
การเงินคงเหลือใหส้อดคลอ้งกบัสกลุเงินท่ีเป็นค่าใชจ่้ายหลกัของบริษทั 
     ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงบริษทัส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจการบินจะใชเ้คร่ืองมือทาง
การเงิน ไดแ้ก่ Interest Rate Swap (IRS) มาใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง 
2.6 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     วาทิณี เชิดธรรมธร (2551) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีหลกัทรัพยใ์นหมวดขนส่ง
และโลจิสติกส์ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีหลกัทรัพยใ์นหมวดขนส่งและ         
โลจิสติกส์ ตวัแปรท่ีน ามาศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิแบบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนตุลาคม 2551 
รวมทั้งส้ิน 58 เดือน ใชวิ้ธีการศึกษาในรูปแบบสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ตวัแปรอิสระท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันี
ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า
เฉล่ีย 12 เดือนของธนาคารพาณิชย ์ราคาน ้ ามนัดิบตลาดไนเมก็ซ์ ผลการศึกษาพบว่า อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุล
บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ มีความสัมพนัธ์ต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดขนส่ง
และโลจิสติกส์ในทิศทางตรงขา้ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ราคาน ้ามนัดิบในตลาดไนเมก็ซ์มีความสัมพนัธ์ต่อดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดขนส่งและโลจิสติกส์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนอตัราดอกเบ้ีย   
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     ธนวฒัน์ คิมผล (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดขนส่ง เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่ง โดยเก็บขอ้มูล
ในรูปแบบขอ้มูลทุติยภูมิแบบรายวนั ท าการศึกษาในระหว่าง 3 มกราคม 2550 ถึง 31 มกราคม 2554 น าขอ้มูลมา
ค านวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงซอ้นเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีอุตสาหกรรมในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดขนส่ง ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดชันีแนสแดก็ อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลล่าร์สหรัฐฯต่อบาท ราคาทองค าในประเทศไทย ราคาน ้ามนัดิบ
ในตลาดโลก Nymex  ตัวแปรตาม คือ ดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดขนส่ง ผล
การศึกษาพบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีแนสแด็ก มีความสัมพนัธ์กบัดชันีขนส่งใน
ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนราคาทองค าและราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก Nymex มีความสัมพนัธ์
กบัดชันีขนส่งในทิศทางตรงขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
     ชุติมา เผื่อนสุริยา (2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั การบินไทย 
จ ากดั(มหาชน) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณแบบรายเดือนตั้งแต่มกราคม 2551 ถึง ธันวาคม 2555 
ดว้ยวิธีการสมการถดถอยเชิงซ้อน ตวัแปรอิสระท่ีใชท้ าการศึกษา ประกอบดว้ย อตัราเงินเฟ้อ ดชันีราคาผู ้บริโภค
แห่งประเทศไทย ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และอตัราเงินฝาก
ดอกเบ้ียประจ า 12 เดือน ตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั การบินไทย จ ากดั(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า 
อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และราคาน ้ามนั มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์บริษทั 
การบินไทย จ ากดั(มหาชน) ในทิศทางตรงขา้มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนอตัราเงินเฟ้อ อตัราเงินฝากดอกเบ้ีย
ประจ า 12 เดือน และดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทยไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั การบินไทย 
จ ากดั(มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
2.7 กรอบแนวความคิดส าหรับการวจิยัเพือ่การประเมนิน า้หนักความสัมพนัธ์  

 
      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 

1. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา              
2. อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ธนาคารพาณิชย ์
3. อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน  
4. ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายเพ่ือการท่องเท่ียวใน
ปัจจุบนั  
5. ราคาน ้ามนัดิบดูไบ  
6. อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดขนส่งและโลจิสติกส์ 
7.อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8. อตัราการเปล่ียนแปลงของจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดย

อากาศยาน 
 

ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา 

 (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 

อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจ  

การบิน 
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Dependent Variable t-Statistic Prob.*

CCI -7.286254  0.0000

INF -6.71012  0.0000

MLR  1.066593  0.9968

OIL -6.395303  0.0000

PASS -8.061365  0.0000

SET -6.31296  0.0000

TRANS -5.823844  0.0000

USD -7.006697  0.0000

CCI INF OIL PASS SET TRANS USD

CCI 1 0.059417 0.028138 0.097232 0.112685 -0.06466 -0.21232

INF 0.059417 1 -0.13678 0.046785 -0.21556 -0.35074 0.230319

OIL 0.028138 -0.13678 1 0.019103 0.21194 0.171588 -0.29065

PASS 0.097232 0.046785 0.019103 1 -0.09132 0.009361 -0.08545

SET 0.112685 -0.21556 0.21194 -0.09132 1 0.851544 -0.7436

TRANS -0.06466 -0.35074 0.171588 0.009361 0.851544 1 -0.63792

USD -0.21232 0.230319 -0.29065 -0.08545 -0.7436 -0.63792 1

3. วธิีการศึกษา 

     ช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2552 ถึง ธันวาคม 2556 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน โดยใชข้อ้มูล
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิแบบรายเดือน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นตัวแปรต้น         
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการในการศึกษาเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการอยู่ในอุตสาหกรรมการบิน คือ บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) (AOT) บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) และบริษทั การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) (THAI) ซ่ึงท าการวิเคราะห์โดยการสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ดว้ยวิธี
ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ซ่ึงท าการทดสอบท่ีระดบันยัส าคญัร้อยละ 5 ระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดงัน้ี 

3.1 ท าการทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Unit Root) 
 

 
 

 

 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่า Prob. ของ t-Statistic 
 
     ผลการทดสอบ พบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดีธนาคารพาณิชย ์(MLR) มีค่า Prob.เท่ากบั 0.9968 ซ่ึงมี
ค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธ H0 ได้ แสดงให้เห็นว่าตวัแปรอิสระ (MLR) ท่ีใช้มี Unit Root ดังนั้นจึง
พิจารณาตดัตวัแปรอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดีธนาคารพาณิชย ์(MLR) ออกจากสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
 
3.2 ตรวจสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity เพือ่ทดสอบ Correlation Matrix ระหว่างตวัแปรอสิระ 

  

 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดง Correlation Matrix ระหวา่งตวัแปรอิสระ 
 
    ผลการทดสอบค่า Correlation Matrix ระหวา่งตวัแปรอิสระ พบว่า อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดขนส่ง
และโลจิสติกส์ (TRANS) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ร้อยละ 
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หลกัทรพัย์ ค่าสถิติ Autocorrelation Heteroskedasticity 

Prob. 0.4756 0.5488

ผลการทดสอบ No Autocorrelation No Heteroskedasticity

Prob. 0.134 0.7876

ผลการทดสอบ No Autocorrelation No Heteroskedasticity

Prob. 0.4465 0.6658

ผลการทดสอบ No Autocorrelation No Heteroskedasticity

AOT

BAFS

THAI

85.1544 แสดงว่าตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์สูง เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดขนส่งและ      
โลจิสติกส์ (TRANS) เป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงในการค านวณอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) ใชส้ะทอ้นการเคล่ือนไหวของ
หลกัทรัพยท่ี์อยู่ในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ดงันั้นจึงพิจารณาตดัตวัแปรอตัราผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ออกจากสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  

3.3 แบบจ าลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  
     ท าการ Run regression เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ 
และค่า R-square เพ่ือดูความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยใช้แบบจ าลองสมการถดถอยเชิง
พหุคูณดงัน้ี 

     Y = α +β1EXusd+ β2INF + β3CCI + β4Oil + β5TRANS + β6Pass + εi 

โดยก าหนดให ้
α  =    ค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 
β1…β8 =    ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละวนั 
ε i =    ค่าความคลาดเคล่ือน 
ตวัแปรตาม 
Y  =    อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์AOT, BAFS, THAI 
ตวัแปรอิสระ 
EXusd =    อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  
INF =    อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน  
CCI =    ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายเพ่ือการท่องเท่ียวในปัจจุบนั 
Oil =    ราคาน ้ามนัดิบดูไบ 
TRANS =    อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดขนส่งและโลจิสติกส์ 
Pass =    อตัราการเปล่ียนแปลงของจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดยอากาศยาน 
 

3.4 ทดสอบการเกดิ Autocorrelation และทดสอบการเกดิ Heteroskedasticity 
 

 

 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบการเกิด Autocorrelation และ Heteroskedasticity 
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α CCI INF OIL PASS TRANS USD R-squared

AOT 0.404124 – 0.116463 6.913841 – 5.942008 0.553935 1.15571 10.06024 0.741253

t-Statistic -2.159419** 1.444301 -0.457571 0.163666 9.060525*** 0.174503

BAFS 0.625545 -0.110561 7.287816 1.034315 -2.468122 0.55613 -54.34663 0.493412

t-Statistic -2.097069** 1.557385 0.081478 -0.745976 4.460066*** -0.964333

THAI -1.921354 -0.060337 2.023967 -19.86426 -0.608859 1.388448 -109.3117 0.66125

t-Statistic -0.681494 0.257555 -0.931809 -0.109583 6.630754*** -1.15502

ตวัแปรอสิระ

ตวัแปรตาม

ผลการทดสอบการเกิด Autocorrelation ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ AOT BAFS และTHAI มีค่า 
Prob. เท่ากบั 0.4756 0.134 และ 0.4465 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธ H0 ได ้กล่าวคือ
สมการท่ีใชไ้ม่มีปัญหาเร่ืองสหสมัพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ของ Error term 

ผลการทดสอบการเกิด Heteroskedasticity ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ AOT BAFS และTHAI มี
ค่า Prob.เท่ากบั 0.5488 0.7876 และ 0.6658 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธ H0 ได ้แสดง
ใหเ้ห็นวา่สมการท่ีใชมี้ความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนคงท่ี สรุปไดว้า่ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการผลการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์AOT BAFS และ THAI 

     ผลการศึกษาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ AOT พบว่า ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 มีตวัแปรอิสระ 1 ตัวท่ีมี
อิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT) อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) (AOT) ไดถึ้งร้อยละ 74.1253 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 25.8747 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
เท่ากบั -0.116463 สามารถอธิบายไดว้่าหากดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายเพ่ือการท่องเท่ียวในปัจจุบนั 
(CCI) เปล่ียนแปลงไป 1 percentage point จะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) (AOT) เปล่ียนแปลงไป 0.116463 percentage point ในทิศทางตรงขา้ม  

     ผลการศึกษาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ BAFS พบว่า ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 มีตัวแปรอิสระ 1 ตวัท่ีมี
อิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์บริษทั 
บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) ไดร้้อยละ 49.3412 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 50.6588 เกิดจาก
ปัจจยัอ่ืนๆ มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั -0.110561 สามารถอธิบายไดว้า่หากดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายเพ่ือ
การท่องเท่ียวในปัจจุบนั (CCI) เปล่ียนแปลงไป 1 percentage point จะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) เปล่ียนแปลงไป 0.110561 percentage point ในทิศ
ทางตรงขา้ม 
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      ตวัแปรตาม

     ผลการศึกษาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ THAI พบว่า ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 อตัราแลกเปล่ียนบาท
ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ราคาน ้ามนัดิบดูไบ(OIL) ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคในการใช้
จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียวในปัจจุบนั (CCI) อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดยอากาศยาน (PASS) 
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในการอธิบาย
ความสมัพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (THAI) 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :*** ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
      ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
        * ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10 
ตารางท่ี 5 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

     ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.0 5 มีตัวแปรอิสระ 1 ตัว ท่ีสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการบิน ประกอบดว้ย บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT) และบริษทั บริการ
เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) ไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายเพ่ือการท่องเท่ียว
ในปัจจุบนั (CCI) โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติในการ
อธิบายความสัมพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (THAI) เน่ืองจาก     
ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคในการใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียวในปัจจุบนั (CCI) จะสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีความมัน่ใจต่อเสถียรภาพของรายไดข้องตนในการตดัสินใจใชจ่้ายเพ่ือการท่องเท่ียว ซ่ึงการตดัสินใจ
เพ่ือการท่องเท่ียวดงักล่าวผูบ้ริโภคอาจตดัสินใจไม่เดินทางท่องเท่ียวโดยใช้อากาศยาน เพราะมีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางค่อนขา้งสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วาทิณี เชิดธรรมธร  
     ส่วนอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ราคาน ้ามนัดิบดูไบ (OIL) อตัรา
การเปล่ียนแปลงจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดยอากาศยาน (PASS) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในการอธิบาย
ความสมัพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์AOT BAFS และ THAI  
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     ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการ
บิน ซ่ึงนกัลงทุนสามารถน าผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ธุรกิจการบินในระดับราคาและจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงในการลงทุนและท าให้ได้
ผลตอบแทนในระดบัท่ีผูล้งทุนเกิดความพึงพอใจ   
     ขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการ
บินซ่ึงมีตวัแปรท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ 6 ตวัแปร คือ อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) อตัรา
เงินเฟ้อ (INF) ราคาน ้ามนัดิบดูไบ (OIL) ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายเพ่ือการท่องเท่ียวในปัจจุบนั (CCI)  
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวนนกัท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางโดยอากาศยาน (PASS) ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก ดงันั้นผูท่ี้จะท าการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาตวัแปร
อ่ืนๆ ท่ีเป็นปัจจยัภายในบริษทั เช่น อตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
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ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อราคา mini SET50 Index Future 
The Factor Influencing the Price of SET50 Index Future 

 

โสภิตา กอสันเทยีะ1 และ ดร.ลลติา หงษ์รัตนวงศ์2 
Sophita Korsanthia and Dr. Lalita Hongratanawong 

  
 

บทคดัย่อ 
              การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคา mini SET50 Index Future โดยมีตวั
แปรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันีตราสารหน้ี (Bond Index) ราคาน ้ามนัดอลลาร์/บาร์เรล 
อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ราคาทองค าแท่งดอลลาร์สหรัฐอเมริกา/ออนซ์ มลูค่าการซ้ือขายหุน้
สุทธิ ปริมาณต่างชาติซ้ือขาย SET50 Index Future (สัญญา) สุทธิ (Foreign) ดัชนี SET50 Index ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ
รายวนัตั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 ในการศึกษาใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Linear Regression : MLR) ผลการศึกษา ท่ีระดบันยัส าคญัร้อยละ 95 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคา SET50 
Index Future มากท่ีสุดคือ  ดชันี SET50 Index (SET50) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  (EX) 
โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้ง 2 ตวัน้ี สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา SET50 Index Futures อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
ค าส าคัญ:ราคา SET50 Index Future  
 

Abstract 
               This article describes effected factors to mini SET50 index futures' price which consist of Down Jones 
Industrial Average index (DJIA), Bond Index, Oil Price (US Dollar/Barrel), Currency Exchange Rate Thai Baht 
against US Dollar, Gold Price (US Dollar/Ounce), Net Stock Trading Value, Net Foreign Futures Trading 
Volume (contract), and SET50 Index. The data were collected from December 27th, 2013 to September 29th, 
2014. The study uses the Multiple Linear Regression (MLR) analysis with Ordinary Least Square. The result at 
95% statistical significance indicates the most effected factors to SET50 index futures' price are the SET50 index 
and the Currency Exchange Rate Thai Baht against US Dollar. Both of them can rationally explain the movement 
of SET50 index futures' price with statistical significance. 
 
Keywords: Price of SET50 Index Future 
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บทน า 
 
     ตลาดอนุพนัธ์ไดรั้บความสนในจากนกัลงทุนเป็นจ านวนมาก แมป้ระเทศไทยจะอยู่ในช่วงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ 
ประสบปัญหาทางด้านการเมือง ภัยธรรมชาติและได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ซ่ึง
เหตุการณ์เหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคา mini SET50 Index Futures การส่งเสริมความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัตลาดอนุพนัธ์นั้นจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งเพราะหากนกัลงทุนมีความรู้ความเขา้ใจทราบถึงปัจจยั
ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อราคาและการก าหนดการลงทุนใน mini SET50 Index Futures จะเป็นประโยชน์
ต่อนกัลงทุน เพราะการซ้ือขายนั้นมาจากผูซ้ื้อและผูข้าย เป็นราคาท่ีประกอบดว้ยการเก็งก าไร การลงทุน และการ
ป้องกนัความเส่ียง  นกัลงทุนท่ีตอ้งการซ้ือหรือขาย mini SET50 Index Futures ก็ตอ้งสามารถคาดการณ์ราคาข้ึนลง
ของ mini SET50 Index Futures ไดเ้พ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนและวางกลยุทธ์ในการลงทุนใน mini SET50 
Index Futures 
           ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคา mini SET50 Index Futures โดยประโยชน์ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคือ ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคา mini SET50 Index Futures เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพและการตดัสินใจจดัสรรเงินทุนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ถา้นกัลงทุนสามารถคาดการณ์ราคาได้
อยา่งถกูตอ้ง จะท าใหไ้ดเ้ปรียบผูอ่ื้นและท าใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีตอ้งการอีกดว้ย ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาถึง
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ mini SET50 Index Futures เพ่ือให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มการ
เคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของราคา mini SET50 Index Futures ได ้และใช้เป็นขอ้มูลในการลงทุนไดอ้ย่าง
เหมาะสมจากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ปรียานุช ศรียุกตนิ์รันดร์ (2556) ศึกษาผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคา SET50 Index Futures โดย
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือน ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธนัวาคม 
2555 รวม 5 ปี ยกเวน้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศใชข้อ้มูลรายไตรมาส ซ่ึงวิธีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ใน
การศึกษาใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression : MLR) ปัจจยัท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ราคาน ้ ามนั มูลค่าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ 
ผลตอบแทนของ SET50 Index ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index ในเดือนก่อนหนา้ อตัราแลกเปล่ียนเงิน
บาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ รา
คาน ้ามนั และอตัราดอกเบ้ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคา SET50 Index Futures ส่วนอตัราแลกเปล่ียน
เงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัราคา SET50 Index 
Futures โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้ง 5 ตวัน้ี สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา SET50 Index Futures อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ได้ถึงร้อยละ 85.9 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 14.1 เกิดจากตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ส่วนตัวแปรท่ีไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติต่อการเปล่ียนแปลงราคา SET50 Index Futures ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มูลค่า
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การซ้ือ-ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ ผลตอบแทนของ SET50 Index และราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index 
ในเดือนก่อนหนา้ 
   พรรณี ส่งให ้(2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอทธิพลต่อราคา SET50 Index Future ไดท้ าการศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ราคา SET50 Index และ SET50 Index Future ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นทุติยภูมิแบบรายวนั ตั้งแต่ 1 
กรกฎาคม 2549- 31 กรกฎาคม 2550  โดยใชว้ิธีการวิเคราะหส์มการถดถอย (regression analysis) และปัจจยัต่างๆ ท่ี
มีผลกระทบต่อราคา SET50 Index Future โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย (regression analysis) เพ่ือแสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งราคา SET50 Index Future กบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นตวัแปรอิสระ อนัไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรม
ดาวนโ์จนส์ ราคาน ้ามนั อตัราแลกเปล่ียน ราคาทองค า และราคา SET50 Index Future ท่ีมีความล่า 1 คาบเวลา โดย
ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งราคา SET50 Index และ SET50 Index Future พบวา่ ค่าสหสมัพนัธ์ (correlation) 
ของ SET50 Index กบั SET50 Index Future มีค่าเท่ากบั 0.993934 โดย SET50 Index และ SET50 Index Future มี
ลกัษณะการเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากกลไกลราคาจากการท าอาบิทราจ (Arbitrage) ผลการศึกษา
พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคา SET50 Index Future พบวา่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวนโ์จนส์ อตัราแลกเปล่ียน ราคา
น ้ามนั และราคา SET50 Index Future ท่ีมีความล่า 1 คาบเวลา มีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคา SET50 Index 
Future โดยสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงไดร้้อยละ 96.56 และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั SET50 
Index Future  
   ทวีพร บญุศรี (2554) การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนการลงทุนใน Gold Futures มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนใน Gold Futures การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 17 
ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 ปัจจยัท่ีนามาศึกษามีทั้งหมด 5 ตวัไดแ้ก่ ราคาทองค าในตลาดโลก 
ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม 
ระหวา่งธนาคารและดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีอาศยัขอ้มลูทุติยภูมิและท าการ
วิเคราะห์ขอ้มลูในเชิงปริมาณ โดยอาศยัการสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ โดยใชส้มการถดถอยเชิงเสน้ท าการ
ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนการลงทุนใน Gold Futures กบัปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวจากการศึกษา
พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนการลงทุนใน Gold Futures ไดแ้ก่ ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก ราคา
ทองค าในตลาดโลก ส่วนอีก 3 ปัจจยัคือ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ีย
เงินใหกู้ย้ืมระหวา่งธนาคารและดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่ออตัรา
ผลตอบแทนการลงทุนใน Gold Futures 
   ปุณยา รัชดามรินทร์ (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET 50 
index futures ในตลาดตราสารอนุพนัธ์ใชข้อ้มลูทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาแบบรายวนัระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2550 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2551 รวม 366 วนัท าการ โดยใชก้ารศึกษาใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple 
Linear Regression : MLR)  โดยตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ราคาน ้ามนั 
อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ มลูค่าการซ้ือขายรวมในตลาดอนุพนัธ์ และราคาสญัญา ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี
อา้งอิงกบั SET 50 ในวนัก่อน จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิง
กบั SET 50 ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2551 สามารถอธิบายตวัแปรอิสระได ้ดงัน้ีดชันีหุน้
ดาวโจนส์กบัดชันีราคาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบั SET 50 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดราคาน ้ามนัดิบกบัดชันีราคาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบั SET 50 มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนด อตัราแลกเปล่ียนบาท/
ดอลลาร์สหรัฐฯ กบัดชันีราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบั SET 50 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดมูลค่าการซ้ือขายในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้กบัดชันีราคา
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบั SET 50 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีก าหนดราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบั SET 50 ในวนัก่อน (S50-1) กบัดชันีราคาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบั SET 50 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี
ก าหนด 
   จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ในการศึกษาคร้ังน้ี   จึงไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูตวัแปรอิสระต่างๆ ท่ี มีความ
แตกต่างจากตวัแปรอิสระในงานทบทวนวรรณกรรมโดยแสดงไว ้ในกรอบแนวความคิด ดงัน้ี 
 
  กรอบแนวความคิดในการวิจยั  

 
 
ปัจจยัภายในประเทศ 

1.ดชันีตราสารหน้ี (Bond Index) 
2. มลูค่าการซ้ือขายหุน้สุทธิ 
3. ดชันี SET50 Index 

ปัจจยัภายนอกประเทศ 

1.ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
2.ราคาน ้ามนัดอลลาร์/บาร์เรล   

3.อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
4.ราคาทองค าแท่งดอลลาร์สหรัฐอเมริกา/ออนซ์   
5.ปริมาณต่างชาติซ้ือขาย mini SET50 Index Future (สญัญา) 
สุทธิ 

 
วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคา mini SET50 Index Futures น้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ราคา mini 
SET50 Index Futures (S50F) เป็นตัวแปรตาม ส่วนตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
(DOWJON) ดัชนีตราสารหน้ี (BI) ราคาน ้ ามันดอลลาร์/บาร์เรล  (WTI) อัตราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์

ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 

ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา 

 (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 

ราคา 

mini SET50 Index Future 
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สหรัฐอเมริกา  (EX) ราคาทองค าแท่งดอลลาร์สหรัฐอเมริกา/ออนซ์ (GOLD) มูลค่าการซ้ือขายหุน้สุทธิ (S) ปริมาณ
ต่างชาติซ้ือขาย SET50 Index Future (สญัญา) สุทธิ ดชันี SET50 Index (SET50)  
     การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายวนัตั้ งแต่วนัท่ี 27 ธันวาคม ถึงวนัท่ี 29 กันยายน 2557 ใน
การศึกษาใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression : MLR) โดยทดสอบปัญหาเร่ือง
สหสมัพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของตวัแปร (Heteroskedasticity) และ
ทดสอบความนาเช่ือถือของสมการถดถอยเชิงซอ้นดว้ยการพิจารณาค่าสถิติต่างๆ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
     การวิเคราะห์ขอ้มลู 

1. ขอ้มลูท่ีเกบ็รวบรวมไดข้า้งตน้จะถกูนามาวิเคราะห์แบบสถิติเชิงพรรณนาเบ้ืองตน้ 

2. พิจารณาความสัมพนัธ์ว่าตัวแปรตน้ใดบ้างท่ีมีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตาม และตัวแปรตน้ต้องไม่มี

ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปร กรณีท่ีตวัแปรตน้มีความสัมพนัธ์กนัจะเรียกวา่ Multicollinearity ซ่ึงตรวจสอบโดย

ใชว้ิธี Simple Correlation Coefficients หากค่าสมัประสิทธ์ิ ความสัมพนัธ์คู่ใดมีค่ามากกวา่ 0.8 และนอ้ยกวา่ -0.8 จะ

ถือวา่เกิดปัญหา Multicollinearity โดยจะเลือกตวัแปรตน้ท่ีมีเหตุผลกบัความสมัพนัธ์ของตวัแปรตามมากท่ีสุดไว ้ 
3. ประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ และตวั

แปรอิสระ และประมวลผลมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยสร้างสมการถดถอย ดงัน้ี 

Y= α+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7+β8X8+ut 

4. ก าหนดระดับนัยส าคัญท่ีส าหรับการทดสอบตลอดการศึกษาคร้ังน้ี โดยใช้ระดับความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
(Significance Level 0.05) 

5. ทดสอบปัญหาค่าความคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Autocorrelation) ของสมการถดถอย โดยตั้ง
สมมตฐิานดงัน้ี 

H0 : ค่าความคลาดเคล่ือนไม่มีความสมัพนัธ์กนัเอง (No autocorrelation) 

H1 : ค่าความคลาดเคล่ือนมีความสมัพนัธ์กนัเอง (Autocorrelation) 

หากพบปัญหาเร่ืองความเป็นอิสระของค่าความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) จะแกปั้ญหาโดยใช ้Newey-
West correction standard error 

  6. ทดสอบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) ของสมการ
ถดถอย โดยตั้งสมมตฐิานดงัน้ี 

H0 : ค่าความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ี (No Heteroskedasticity) 

H1 : ค่าความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) 
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หากพบปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) จะแกปั้ญหาโดย

ใช ้White correction standard error  

กรณีพบปัญหาทั้งเร่ืองความเป็นอิสระ ของค่าความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) และปัญหาเร่ืองความ

แปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) จะแก้ปัญหาโดยใช้ Newey-West correction 
standard error 

7. อ่านค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปร  

 
ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ของราคา mini SET50 Index Futures ดว้ยวิธีก าลงั
สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ไดต้ามสมการ ดงัน้ี 
 

S50F = α + β1 DJ +β2 BI + β3 OIL + β4 EX +β5 GOLD +β6 S + β7 FF +β8 SET50          (1) 

โดย S50F  คือ  ราคาท่ีใชช้ าระราคา SET50 Index Future 

  DJ  คือ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

BI  คือ ดชันีตราสารหน้ี (Bond Index) 

WTI  คือ ราคาน ้ามนัดอลลาร์/บาร์เรล   

EX  คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

GOLD  คือ ราคาทองค าแท่งดอลลาร์สหรัฐอเมริกา/ออนซ์   

S  คือ มลูค่าต่างชาติซ้ือขายหุน้สุทธิ SET Index 

FF   คือ ปริมาณต่างชาติซ้ือขาย SET50 Index Future (สญัญา) สุทธิ    

SET50  คือ ดชันี SET50 Index  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยชิงพหุนามของราคา SET50 Index Future โดยแบ่งตามซีร่ีย ์ 
 

Series DOWJON BI WTI EX GOLD S FF SET50 

S50V13 -0.004071 -1.171017 -0.321927 6.809971 0.036898 2.66E-11 0.000632 
1.063644 

*** 

S50X13 
-0.010573 -2.492718 

0.32802 1.911506 
0.060713 

-7.41E-11 0.000779 
1.074525 

* * * *** 

S50Z13 -0.002314 -0.004092 -0.012825 
5.5085 0.024399 3.81E-11 

-0.000299 
1.114357 

** ** * *** 

S50J14 -0.005446 0.423763 0.161883 2.032475 -0.040983 8.83E-12 0.00053 
0.941083 

*** 

S50K14 0.000778 0.099721 0.418694 
0.0554 

0.000181 1.92E-11 -0.000018 
1.085373 

* *** 

S50M14 0.000803 -0.473738 -0.090587 
8.158669 0.031303 

5.36E-12 9.13E-05 
1.105309 

*** ** *** 

S50N14 
0.007827 

0.321833 -0.044995 3.492256 0.011611 3.38E-11 
0.000165 1.025658 

* * *** 

S50Q14 -0.001138 0.168859 
-0.544786 -7.721606 

0.001233 
6.42E-11 

-4.98E-05 
1.00832 

** * * *** 

S50U14 0.002108 0.499079 -0.100973 
3.550186 

0.009013 
3.43E-11 

7.28E-05 
1.057379 

* * *** 
 
หมายเหตุ : * มีระดบันยัส าคญัท่ี 90% (Significance Level 0.10) 
               ** มีระดบันยัส าคญัท่ี 95% (Significance Level 0.05) 
             *** มีระดบันยัส าคญัท่ี 99% (Significance Level 0.01) 
โดยมีค่า     Coefficient  อธิบายการเปล่ียนแปลงของแต่ละตวัแปร 
      
     จากตารางปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคา mini SET50 Index Future ผลจากการศึกษาพบวา่ 
     1.การเปล่ียนแปลงของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Down Jones Industrial Average : DJIA) เป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่อราคา mini SET50 Index Future ไดแ้ก่ Series S50X13 S50N14 และเป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
ราค า  mini SET50 Index Future อี ก  7 Series ได้แ ก่  Series S50V13 S50Z13 S50J14 S50K14 S50M14 S50Q14 
S50U14 
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     2.การเปล่ียนแปลงของดชันีตราสารหน้ี (Bond Index) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา mini SET50 Index Future ไดแ้ก่ 
Series S50X13 และเป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา mini SET50 Index Future อีก 8 Series ไดแ้ก่ 
Series S50Z13 S50J14 S50M14 S50N14 S50Q14 S50V13 S50K14 S50U14 
     3.การเปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนัดอลลาร์/บาร์เรล (ราคาน ้ามนัดิบ WTI Cushing Spot) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา 
mini SET50 Index Future ไดแ้ก่ Series S50Q14 และเป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา mini SET50 
Index Future อีก 8 Series ไดแ้ก่ Series S50X13 S50Z13 S50J14 S50M14 S50N14 S50V13 S50K14 S50U14 
     4.การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา mini SET50 
Index Future ไดแ้ก่ Series S50K14 S50Q14 S50Z13 S50M14 S50U14 และเป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของราคา mini SET50 Index Future อีก 4 Series ไดแ้ก่ Series S50V13 S50X13 S50J14 S50N14  
     5.การเปล่ียนแปลงของราคาทองค าแท่งดอลลาร์สหรัฐอเมริกา/ออนซ์ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา mini SET50 
Index Future ได้แก่ Series S50X13 S50Z13 S50M14 และเป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา mini 
SET50 Index Future อีก 6 Series ไดแ้ก่ Series S50J14 S50N14 S50Q14 S50V13 S50K14 S50U14 
     6.การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหุ้นสุทธิ (S) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา mini SET50 Index Future ไดแ้ก่ 
Series S50Q14 S50Z13 S50U14และเป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา mini SET50 Index Future อีก 
6 Series ไดแ้ก่ Series S50X13 S50J14 S50M14 S50N14 S50V13 S50K14  
     7.การเปล่ียนแปลงของปริมาณต่างชาติซ้ือขาย mini SET50 Index Futures (FF) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา mini 
SET50 Index Future ไดแ้ก่ Series S50N14 และเป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา mini SET50 Index 
Future อีก 8 Series ไดแ้ก่ Series S50X13 S50Z13 S50J14 S50M14 S50Q14 S50V13 S50K14 S50U14 
     8.การเปล่ียนแปลงของดชันี SET50 Index เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา mini SET50 Index Future ทั้งหมด 9 Series
       

   สรุปผลการศึกษา 
 
     การศึกษาปัจจยัอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อราคา mini SET50 Index Futureโดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Linear Regression : MLR) พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคา mini SET50 Index Future มากท่ีสุดคือ 
ดชันี SET50 Index (SET50)  และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX)  โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ทั้ง 2 ตวัน้ี สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา SET50 Index Futures อย่างมีนยัส าคญั ส่วนปัจจยัอิสระอ่ืนๆ 
ส่งผลต่อราคา mini SET50 Index Future ไม่มากนัก โดยผลกระทบดงักล่าวเกิดจากวิกฤติการณ์ต่างๆและปัจจยั    
มหภาคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามระบบเศรษฐกิจ 
อภิปรายผล 
     โดยจากการวิเคราะห์ขอ้มลูในการใชส้ถิติทดสอบของการศึกษาคร้ังน้ี  สามารถแบ่งประเด็นการอภิปรายตามตวั
แปรอิสระท่ีส่งผลต่อราคา mini SET50 Index Future มากท่ีสุดไดด้งัน้ี 
     1.การเปล่ียนแปลงของดชันี SET50 Index เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา mini SET50 Index Future ทั้งหมด 9 Series 
ทั้ งน้ี SET50 Index เป็นสินค้าอ้างอิงของราคา mini SET50 Index Futures ซ่ึงทฤษฎีก าหนดราคาสัญญาซ้ือขาย
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ล่วงหน้า การบรรจบของราคา คือการเคล่ือนไหวของราคา mini SET50 Index Futures ท่ีจะเคล่ือนเขา้บรรจบกบั
ราคาปัจจุบัน คือ ดัชนี SET50 Index เม่ือใกลว้นัครบก าหนดส่งมอบในสัญญา โดยราคาในสัญญา mini SET50 
Index Futures จะมีค่าเท่ากลบัหรือใกลเ้คียงกบัราคาปัจจุบนัของดชันี SET50 Index ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของคุณปรียานุช ศรียกุตนิ์รันดร์ (2556) ศึกษาผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี
ต่อราคา SET50 Index Futures พบว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคา mini SET50 Index Futures และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของคุณพรรณี ส่งให ้(2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคา SET50 Index Future พบวา่มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคา SET50 Index Futures 

2.การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา mini SET50 

Index Future Series S50K14 S50Z13 S50M14 S50U14 ทั้งน้ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคา mini SET50 Index Future ทั้งน้ีถา้อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงจะส่งผลท าใหร้าคา mini SET50 Index Future เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของคุณพรรณี ส่งให้ (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคา 

SET50 Index Future พบวา่อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

ราคา SET50 Index Futures และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของคุณปรียานุช ศรียุกตนิ์รันดร์ (2556) ศึกษาผลกระทบ

ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคา SET50 Index Futures พบว่าอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกามี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคา SET50 Index Futures และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของคุณปุณยา รัช

ดามรินทร์ (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index futures 

พบว่าอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคา SET50 Index 

Futures และคุณทวีพร บญุศรี (2554) การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนการลงทุนใน Gold Futures พบว่า

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคา SET50 Index 

Futures และเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา mini SET50 Index Future Series S50Q14 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบัราคา mini SET50 Index Future ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัขา้งตน้ จาก

ปัจจยัทางดา้นสังคม การเมือง และเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบกบัราคา mini SET50 Index Future จากการจดัตั้งคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ท าให้ปัญหาการเมืองผ่อนคลาย ต่อมาเงินบาทกลบัแข็ง

ค่าข้ึนหลงัมีความชัดเจนเก่ียวกับการจัดตั้ งรัฐบาลและนโยบายภาครัฐ ซ่ึงท าให้ความเช่ือมัน่ของนักลงทุนต่อ

แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปรับดีข้ึน ในช่วงคร่ึงหลงัของปี เงินบาทกลบัอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ ซ่ึงเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบัเงินสกุลหลกัและสกุลภูมิภาค เน่ืองจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟ้ืนตวัชัดเจน สวนทางกับ

เศรษฐกิจกลุ่มยโูรและญ่ีปุ่นท่ียงัอ่อนแอ จนท าใหธ้นาคารกลางยุโรปและญ่ีปุ่นออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 

(QE) เพ่ิมเติม จึงส่งผลให้เงินดอลลาร์ แข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินสกุลหลักอ่ืนๆ นอกจากน้ี ยงัมีปัจจัยเสริมจาก

เศรษฐกิจเอเชียรวมถึงไทยท่ีขยายตวัชะลอลง อน่ึง เงินบาทอ่อนค่านอ้ยกวา่เงินภูมิภาคบางสกุล ส่วนหน่ึงเน่ืองจาก
ไทยไดรั้บปัจจยับวกจากราคาน ้ามนัโลกท่ีปรับลดลงในฐานะท่ีเป็นประเทศผูน้าเขา้น ้ามนัดิบ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 
   1. ผลการศึกษาในคร้ังน้ีช้ีให้ เห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนการลงทุน ใน mini SET50 Index 
Future ท าให้ผู ้ลงทุนสามารถเลือกติดตามข้อมูลเฉพาะปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคา mini SET50 Index Future 
เท่านั้น เพ่ือท่ีจะสามารถคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนไดใ้นอนาคต  
   2. เน่ืองจากขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาช่วงระยะเวลาอาจจะมีจ านวนขอ้มูลท่ีไม่มากเพียงพอ   ซ่ึงในคร้ังต่อไปควรน า
จ านวนขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยในการวิเคราะห์ ขอ้มลูใหมี้ความถกูตอ้งมากยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
   1. การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาตวัแปรอิสระเฉพาะ 8 ตวั ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไป ควร
ศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา SET50 Index Futures เช่น ดชันี
ช้ีน าเศรษฐกิจ ดชันีราคาผูบ้ริโภค เหตุการณ์ความไม่มัน่คงทางการเมือง และปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 
เช่น ปัญหาหน้ียโุรป และนโยบายทางการคลงัของสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์บริษทัประกนัวนิาศภัยทีจ่ดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Impact of Factors on Return of Non-Life Insurance Securities in SET Index 
วรรธนะ วรัิชสยางค์กุล1 และ ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2  

Wattana Viratsyangkul and Dr.Prasit Mahamad  

บทคดัย่อ 

                   การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัวินาศภยัท่ีจดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทั
ประกนัวินาศภยัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และศึกษาทิศทางความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยักบั
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัวินาศภยัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้
วิธีวิธีทางเศรษฐมิติสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อนด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด จากผลการศึกษา พบว่า อัตรา
ผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีผลต่อ หลกัทรัพย ์AYUD BKI MTI SMG และ TIC 
ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจมีผลต่อหลกัทรัพย ์BKI CHARAN SMG SMK และ TIP การเปล่ียนแปลงของดชันีการ
ลงทุนภาคเอกชนมีผลต่อหลกัทรัพย ์BKI CHARAN และ TIC การเปล่ียนแปลงของจ านวนกรมธรรมป์ระกนัภยัมี
ผลต่อหลกัทรัพย ์INSURE และการเปล่ียนแปลงของปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่ง และรถจกัรยานยนต์มีผลต่อ
หลกัทรัพย ์BKI 

ค าส าคัญ: ดัชนีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ, ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน, จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย 

Abstract 

                 The object of the research on the impact of factors on Return of Non-Life Insurance Securities  in SET 
index is to study  the influence of factors on Return of Non-Life Insurance Securities in SET index and test the 
relationship between factors and Return of Non-Life Insurance Securities in SET index. Analyzed through 
econometric equation by Multiple Regression and Ordinary Least Squares method. The result shows that SET 
index affected AYUD BKI MTI SMG and TIC securities. Business Sentiment Index affected BKI CHARAN 
SMG SMK and TIP securities. Changes of Producer Price index affected BKI CHARAN and TIC securities. 
Changes of  Number of  Policies affected INSURE security. And Changes of  Motor Sell affected BKI security. 

Keywords:  Business Sentiment Index, Producer Price index,  Number of  Policies, Motor Sell 
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1. บทน า 

     ธุรกิจประกนัวินาศภยั ในปัจจุบนัมีการเจริญเติบโตของรายไดค่้าเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ ปี 
2552 - 2556 คิดเป็นประมาณ 15% ต่อปี การเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจประกนัวินาศภยั ส่วนหน่ึงมาจาก
การเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในช่วงท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายตวัทางดา้นการลงทุนทั้งใน
ภาครัฐบาล และเอกชน ทั้งในทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงการเติบโตของธุรกิจประกนัวินาศภยันั้น ก็จะมีปัจจยัทาง
เศรษฐกิจในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลต่อการเติบโต และรายไดค่้าเบ้ียประกนัภยัของธุรกิจหลากหลายปัจจยั 
ดงันั้นเม่ือธุรกิจประกนัวินาศภยัมีอตัราการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหร้ายไดจ้ากค่าเบ้ียประกนัภยัรับตรงเพ่ิมข้ึน 
หากบริษทัมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลใหบ้ริษทัมีผลประกอบการสูงข้ึน ซ่ึงจะดึงดูดนกัลงทุนใหมี้
ความสนใจเลือกท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจประกนัภยัมากข้ึน ส่งผลใหน้กัลงทุนไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ี
สูงข้ึนตามล าดบั 

    การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัวินาศภยัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และศึกษาทิศทางความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยักบัอตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัวินาศภยัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษา
สามารถท าให้ทรายว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัวินาศภยัท่ีศึกษา และทิศทางความสัมพนัธ์ 
ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัวินาศภยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และลดความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     (ปวีณา โล่ห์รักษา, 2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ท่ีอยู่ในกลุ่มประกนัวินาศภยัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจยั
ท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยั อตัราการขยายตวัของปริมาณ
รถยนตท่ี์จดทะเบียนในประเทศ อตัราการขยายตวัของปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั อตัราการขยายตวัของมลูค่าการ
ส่งออกและน าเขา้ และอตัราการขยายตวัของปริมาณเงินออมภาคครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา
หลกัทรัพยบ์ริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั(มหาชน) คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์และดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด
ประกนัภยั และปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) คือ ดชันีราคาหลกัทรัพย์
หมวดประกนัภยั 

     (กรรณิการ์ จะกอ, 2552) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุน้ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ อตัรา
เงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ และปัจจยัภายใน ได้แก่ ปริมาณการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผลการศึกษาพบวา่อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ 
มีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารอยา่งมีนยัส าคญั โดยอตัราดอกเบ้ียและผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติมี
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ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร ค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
ดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร  

     จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัน้ี 

                                ตวัแปรต้น                                                                                       ตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธิีการศึกษา 

วธีิการเกบ็รวมรวบข้อมูล 

      การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัวินาศภยัท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน จ านวน 60 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2552 ถึง ธันวาคม 
2556 ตวัแปรตน้ท่ีใชใ้นการศึกษา มีทั้งหมด 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของดชันีการลงทุนภาคเอกชน  การเปล่ียนแปลงของ
จ านวนกรมธรรมป์ระกนัภยั และการเปล่ียนแปลงของปริมาณการจ าหน่ายรถยนตน์ัง่ และรถจกัรยานยนต ์ส่วนตวั
แปรตามหรือกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ บริษทัประกนัวินาศภยัท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ านวนทั้งหมด 14 บริษทั  

 

1. อตัราผลตอบแทนดชันีราคาตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 

2. ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ 

 

3. การเปลีย่นแปลงของดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน  

 

4. การเปลีย่นแปลงของจ านวนกรมธรรม์

ประกนัภยั 

 

5. การเปลีย่นแปลงของปรมิาณการ

จ าหน่ายรถยนตน์ัง่ และรถจกัรยานยนต์ 

 

 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์

บรษิทัประกนัวนิาศภยัทีจ่ดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

     การวิเคราะห์ข้อมูลเร่ิมต้นจากวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบ้ืองต้นของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และพิจารณา
ความสัมพนัธ์ว่าตวัแปรตน้ตวัใดบา้งท่ีมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม และตวัแปรตน้แต่ละตวัตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์
ระหว่างกัน  กรณีท่ีตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กันจะเรียกว่า Multicollinearity ซ่ึงตรวจสอบโดยใช้วิธี Simple 
Correlation Coefficients หากค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์คู่ใดมีค่ามากกว่า 0.8 และน้อยกว่า -0.8 จะถือว่าเกิด
ปัญหา Multicollinearity โดยจะเลือกตวัแปรตน้ท่ีมีเหตุผลกบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามมากท่ีสุดไว ้หลงัจากนั้น
จะประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ และตวั
แปรอิสระ และประมวลผลมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ีใชส้ าหรับ
ทดสอบตลอดการศึกษาคร้ังน้ี โดยใช้ระดบันัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 (Significance Level 0.05) รวมทั้งทดสอบ
ปัญหาค่าความคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Autocorrelation) และปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของค่าความ
คลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) ของสมการถดถอย กรณีพบปัญหาทั้งเร่ืองความเป็นอิสระของค่าความ
คลาด เค ล่ื อน  (Autocorrelation) และ ปัญ ห า เร่ื อ งค วามแป รป รวนของค่ าค วามคลาด เค ล่ื อนไ ม่ค ง ท่ี 
(Heteroskedasticity) จะแก้ปัญหาโดยใช้ Newey-West correction standard error หลกัจากแก้ปัญหาเร่ืองค่าความ
คลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Autocorrelation) และปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนไม่
คงท่ี (Heteroskedasticity) ของสมการถดถอยแลว้ จะทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ตวัแปรตน้และตวัแปรอิสระ และ
อ่านค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปร  

การวคิราะห์ทางสถิตด้ิวยสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) 

     การวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) ใชแ้บบจ าลองสมการถดถอย ดงัน้ี 
   

                                     (1) 

          สมการท่ี (1) แสดงแบบจ าลองสมการถดถอย 

    โดยก าหดให ้       

               Y        =        อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัวินาศภยัท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

                       =        ค่าคงท่ี 

                     =         ค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพงยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

                     =         ค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยอตัราผลตอบแทนของดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

                     =         ค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยการเปล่ียนแปลงของดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
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                     =         ค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยการเปล่ียนแปลงของจ านวนกรมธรรมป์ระกนัภยั 

                     =         ค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยการเปล่ียนแปลงของปริมาณการจ าหน่ายรถยนตน์ัง่ และ
รถจกัรยานยนต ์

                     =         อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพงยแ์ห่งประเทศไทย 

                     =         ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

                     =         การเปล่ียนแปลงของดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

                     =         การเปล่ียนแปลงของจ านวนกรมธรรมป์ระกนัภยั 

                     =         การเปล่ียนแปลงของปริมาณการจ าหน่ายรถยนตน์ัง่ และรถจกัรยานยนต ์

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

สมมตฐิานการศึกษา 

     มีการตั้งสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงัน้ี 

ตารางที ่1  สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ล าดบั

ที่ 
ตวัแปรต้น สัญลกัษณ์ 

ทิศทางความสัมพนัธ์ 

ทางเดยีวกัน ตรงข้ามกัน 

1 
อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
RSET  - 

2 ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ  BSI  - 

3 การเปล่ียนแปลงของดชันีการลงทุนภาคเอกชน  CHPII  - 

4 การเปล่ียนแปลงของจ านวนกรมธรรมป์ระกนัภยั  CHPOLNO  - 

5 
การเปล่ียนแปลงของปริมาณการจ าหน่ายรถยนตน์ัง่ 

และรถจกัรยานยนต ์ 
CHMOTORSELL  - 
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ผลการศึกษา 

     1. ทดสอบค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรตน้และตวัแปรตามสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่2  ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ตวัแปร ค่ากลาง ค่าสูงสุด ค่าต า่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

RSET 1.77 13.08 -15.52 5.5 

BSI 49.04 55.7 36.3 4.46 

CHPII 0 0.09 -0.07 0.03 

CHPOLNO 0.04 1.33 -0.51 0.31 

CHMOTORSELL 0.01 0.35 -0.32 0.09 

RAYUD 1.31 20.5 -10.43 5.66 

RBKI 1.83 21.89 -20.43 5.93 

RBUI 0.63 18.23 -10.66 6.21 

RCHARAN -0.63 13.72 -34.83 6.68 

RINSURE 0.45 75.79 -81.09 18.13 

RMTI 1.46 34.13 -28.21 9.43 

RNKI 0.15 42.79 -18.79 7.78 

RNSI 3.2 55.21 -47.45 15.4 

RSMG 1.06 32.16 -24.54 10.52 

RSMK 3.25 19.91 -15.48 7.26 

RTIC 1.31 58.29 -52.71 15.22 

RTIP 1.51 38.72 -32.5 9.54 

RTSI -0.88 56.91 -34.13 11.66 

RTVI 2.4 64.75 -37.16 14.31 
 
     2. วิเคราะห์ปัญหา Multicollinearity พบว่าเม่ือทดสอบค่า Correlation ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม      
พบว่า ไม่มีตวัแปรตน้ตวัใด ท่ีมีค่า Correlation ระหว่างตวัแปรตน้ดว้ยกนัเอง ท่ีมีค่ามากกว่า 0.8 และนอ้ยกว่า -0.8 
นัน่คือไม่มีปัญหา Multicollinearity 
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     3. ประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ และ
ตวัแปรอิสระ และประมวลผลมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ งทดสอบปัญหาค่าความ
คลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Autocorrelation) และปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนไม่
คงท่ี (Heteroskedasticity) ของสมการถดถอย กรณีพบปัญหาทั้ งเร่ืองความเป็นอิสระของค่าความคลาดเคล่ือน 
(Autocorrelation) และปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) จะ
แก้ปัญหาโดยใช้  Newey-West correction standard error  ภายหลังจากแก้ปัญหาดังกล่าว สามารถสรุปค่า
ความสมัพนัธ์ และทิศทางความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามไดด้งัน้ี 

ตารางที ่3 สรุปค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

หลกัทรัพย์ 

ปัจจยั 

RSET  BSI CH PII CHPOLNO CHMOTORSELL 

Coefficient Coefficient Coefficient Coefficient Coefficient 

AYUD 0.318911** 0.185781 -23.35092 1.091277 9.164909 

BKI 0.494811*** 0.524139*** -81.71496** 0.346194 17.61793** 

BUI 0.282265* 0.164749 -21.49475 0.603988 -6.669959 

CHARAN 0.211092 0.421659** -75.2989** -8.412281 8.665767 

INSURE 0.147188 0.736116 -39.14025 -23.33937*** -26.07113 

MTI 0.636373*** 0.465577 -75.2941 -3.95541 13.32951 

NKI 0.127892 0.418696 -88.18171 -4.871134* 1.674178 

NSI 0.466122 0.912068 -138.8139 -9.864802 -18.44364 

SMG 0.513933** 1.007896** -88.96038 -2.001084 -2.112764 

SMK 0.247517 0.746125*** -35.50198 -2.639624 10.14348 

TIC 1.100291*** 1.010596 -215.9264** 0.311288 -2.555798 

TIP 0.371957 0.774932** -116.0515* -3.612353 10.16396 

TSI 0.31905 0.897253 -99.79005 -0.616892 -4.02986 

TVI 0.431036 1.055339* -109.7841 -0.780959 1.347509 

หมายเหตุ : *     มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 (Significance Level 0.10) 
                   **   มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (Significance Level 0.05) 
                   *** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (Significance Level 0.01) 
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ตารางที ่4 สรุปทิศทางความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

 

หลกัทรัพย์ 

ปัจจยั 

RSET  BSI CH PII CHPOLNO CHMOTORSELL 

ทิศทาง สมมตฐิาน ทิศทาง สมมตฐิาน ทิศทาง สมมตฐิาน ทิศทาง สมมตฐิาน ทิศทาง สมมตฐิาน 

AYUD +  
 

 
   

 
 

 

BKI +  +  - 
  

 +  

BUI 
 

 
 

 
   

 
 

 

CHARAN 
 

 +  - 
  

 
 

 

INSURE 
 

 
 

 
  

-  
 

 

MTI +  
 

 
   

 
 

 

NKI 
 

 
 

 
   

 
 

 

NSI 
 

 
 

 
   

 
 

 

SMG +  +  
   

 
 

 

SMK 
 

 +  
   

 
 

 

TIC +  
 

 - 
  

 
  

TIP 
 

 +  
   

 
  

TSI 
 

 
 

 
      

TVI 
   

 
      

 
หมายเหตุ :  +  ตวัแปรตน้มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรในทิศทางเดียวกนั 
                    -   ตวัแปรตน้มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรในทิศทางตรงขา้ม 
                    ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามเป็นไปตามสมมติฐาน 
                   ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามเป็นไปตามสมมติฐาน 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

สรุป  

      อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีผลต่อ หลกัทรัพย ์AYUD BKI MTI SMG 
และ TIC โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจมีผลต่อ
หลกัทรัพย ์BKI CHARAN SMG SMK และ TIP โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้การเปล่ียนแปลงของดชันีการลงทุนภาคเอกชนมีผลต่อหลกัทรัพย ์BKI CHARAN และ TIC โดยมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางตรงขา้ม ซ่ึงไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากดชันีการลงทุนภาคเอกชน มีรายการปริมาณจ าหน่าย
รถยนต์เชิงพาณิชยเ์ป็นองค์ประกอบ และหากเราพิจารณาการรับประกนัภยัของบริษทักรุงเทพประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) หรือหลกัทรัพย ์BKI บริษทัจรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) หรือหลกัทรัพย ์CHARAN และบริษทัไทย
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) หรือหลกัทรัพย ์TIC จะพบว่าบริษทัเหล่าน้ีมีสัดส่วนการรับประกนัภยัประเภทรถยนต์
ในช่วงท่ีท าการศึกษา คิดเป็นเฉล่ียประมาณร้อยละ 45 ของการรับประกนัภยัทั้งหมดของบริษทั ดงันั้นในช่วงท่ี
ท าการศึกษา ประกอบกบัช่วงท่ีท าการศึกษาเป็นช่วงท่ีประเทศไทยไดเ้กิดมหาอุทกภยัทัว่ทั้งประเทศ ซ่ึงก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อบริษทัประกนัวินาศภยัอย่างมาก ดงันั้นบริษทัท่ีมีการรับประกนัภยัประเภทรถยนต์ท่ีมีสัดส่วน
ค่อนข้างสูง จะส่งผลให้รายได้หรือผลก าไรของบริษัทเหล่าน้ีลดลงด้วยเช่นกัน การเปล่ียนแปลงของจ านวน
กรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลต่อหลกัทรัพย ์INSURE โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงไม่ตรงกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวเ้น่ืองจากในช่วงปี 2554 ถึงตน้ปี 2555 ประเทศไทยไดเ้กิดมหาอุทกภยัทัว่ทั้งประเทศ มีความเสียหายเกิดข้ึน
ประมาณ 1.44 ลา้นลา้นบาท เหตุการณ์น้ีส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษทัประกนัวินาศภยั เน่ืองจากบริษทัประกนั
วินาศภยัจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กบัผูท่ี้ท าประกนัภัยไวก้บับริษทั ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าสินไหม
ทดแทนรถยนต ์ท่ีอยู่อาศยั โรงงานอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ ซ่ึงเราจะเห็นไดว้า่ผลประกอบการตามงบการเงิน ณ ส้ิน
ปี 2554 ของบริษัทอินทรประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประสบปัญหาขาดทุน และเน่ืองจากจ านวนกรมธรรม์
ประกนัภยั จะแสดงถึงยอดขายของบริษทัประกนัวินาศภยั ดงันั้นจึงส่งผลใหบ้ริษทัท่ีมีการเปล่ียนแปลงของจ านวน
กรมธรรม์ประกันภัยเพ่ิมข้ึน จะมีอัตราผลตอบแทนท่ีลดลง เน่ืองจากต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผูเ้อา
ประกันภัยในจ านวนท่ีสูงข้ึนด้วยเช่นกัน และการเปล่ียนแปลงของปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่ง และ
รถจกัรยานยนตมี์ผลต่อหลกัทรัพย ์BKI โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

    1. หากพิจารณาจากค่าสถิติพรรณนาเบ้ืองตน้จะพบว่า หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรก 
ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์SMK (ผลตอบแทนเฉล่ีย 3.25%) หลกัทรัพย ์NSI (ผลตอบแทนเฉล่ีย 3.2%) และหลกัทรัพย ์TVI 
(ผลตอบแทนเฉล่ีย 2.4%) ซ่ึงทั้ง 3 หลกัทรัพย ์มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีสูงกว่าอตัราผลตอบแทนของดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงนกัลงทุนสามารถน าไปใชป้ระกอบพิจารณาในการเลือกลงทุนหลกัทรัพยใ์น
หมวดธุรกิจประกนัภยัไดใ้นอนาคต  
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    2. การศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์ริษทัประกนัวินาศภยัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีความเช่ือมัน่
ทางธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของดชันีการลงทุนภาคเอกชน การเปล่ียนแปลงของจ านวนกรมธรรมป์ระกนัภยั และ
การเปล่ียนแปลงของปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่ง และรถจกัรยานยนต์ แต่ปัจจยัเหล่าน้ีไม่ไดส่้งผลกระทบต่อ
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยทุ์กๆ หลกัทรัพยท่ี์ศึกษา โดยปัจจยัท่ีใช้แต่ละตัวต่างก็ส่งผลกระทบต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์แตกต่างกนัออกไป ดงันั้นนกัลงทุนควรเลือกใชปั้จจยัท่ีส่งผลต่อหลกัทรัพยท่ี์จะเลือก
ลงทุน เพ่ือใหส้ามารถใชป้ระกอบการพิจารณาการเลือกลงทุนไดดี้ยิ่งข้ึน 

    3. ปัจจยัท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์BUI NKI NSI TSI และ TVI อาจ
เน่ืองมาจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีปริมาณการซ้ือ - ขายหลกัทรัพยใ์นช่วงท่ีศึกษาค่อนขา้งนอ้ย หรืออตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยไ์ม่เปล่ียนแปลง หรือเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก หรือหากพิจารณาจากค่า Correlation ระหว่าตวัแปรตน้ท่ี
ใช้ในการศึกษา กับหลักทรัพย์ BUI NKI NSI TSI และ TVI จะพบว่ามีค่า Correlation ค่อนข้างต ่ าซ่ึงถือว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีนอ้ยมาก 

    4. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าตวัแปรท่ีศึกษามาใช้เป็นแนวทางในประกอบการตดัสินใจเลือก
ลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้แต่ตวัแปรท่ีจะใชป้ระกอบการตดัสินใจนั้น ควรเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพย์นั้นๆ ด้วย และนักลงทุนควรหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการตัดสินใจลงทุนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
ปัจจยัพ้ืนฐานของหลกัทรัพย ์ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัของอุตสาหกรรม และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัไดดี้ข้ึน เพราะปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีเพียงแค่ 5 ปัจจยั
ซ่ึงเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น  อีกนักลงทุนทั้งควรพิจาณาค่าสถิติพรรณนาเบ้ืองต้น และค่า Correlation ท่ีแสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามเป็นขอ้มลูประกอบในการเลือกลงทุนดว้ย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

    ควรค านึงถึงปัจจยัพ้ืนฐานของแต่ละบริษทั ปัจจยัทางดา้นเทคนิค ปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ หรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอุตสาหกรรมประกนัภยัโดยเฉพาะมากข้ึน มาใชเ้ป็นตวัแปรในการศึกษาเพ่ิมเติม เช่น ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด
ธุรกิจประกนัภยั อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัของแต่ละบริษทั เช่น อตัราส่วน Loss Ratio และ
อตัราส่วนก าไรสุทธิ เป็นตน้ และเน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชน้การศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลรายเดือน ซ่ึงขอ้มูลอาจมีความ
ละเอียดไม่มากพอ ดงันั้นขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรใชเ้ป็นขอ้มูลรายวนั เพ่ือท่ีจะท าให้ขอ้มูลท่ีน ามา
ท าการศึกษามีความละเอียดมากข้ึน หรืออาจขยายช่วงการศึกษาใหย้าวข้ึน ซ่ึงอาจไดผ้ลการศึกษาท่ีน ามาเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบกนัไดใ้นแต่ละช่วงเวลา 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตวัเองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อราคา
หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชห้ลกัเกณฑ์การคดัเลือกบริษทัจ านวน 14 บริษทัท่ีมีขอ้มูลงบการเงินราย
ไตรมาสตั้งแต่เดือนมกราคม 2547ไตรมาส 1 ถึงเดือนธนัวาคม 2556ไตรมาส 40 ไตรมาส   โดยใชข้อ้มูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) โดยการใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Squares)  

 
ค าส าคัญ : ผลต่อราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

 

Abstract 

This research aims to study about factor of financial ratio that has effect on technology and 
communication business stock pricing in the stock market. The research has selected 14 firms to determine 
earning data since January 2004 until December 2013 by divided to be 40 quarters by using secondary 
data. The analysis method was Multiple Regression by ordinary least squares. 

 
Keyword: effect on technology and communication business 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วโลกจึงมีการพฒันาและ

ประยุกตก์ารใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทุกๆด้านมากยิ่งข้ึนการเกิดข้ึนของอินเตอร์เน็ต

ท าให้มนุษยส่ื์อสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วทั้งภาพขอ้มูลและเสียงอีกทั้งยงัช่วยลดเวลาในการติดต่อส่ือสารและ

ลดตน้ทุนในการรับรู้ข่าวสารขอ้มูลท าให้ทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยตอ้งมีการปรับตวัเพื่อกา้วให้

ทนักบัพฒันาการทางเทคโนโลยอีีกทั้งยงัเป็นการลดตน้ทุนการดาเนินงานในระยะยาวและช่วยจดัระเบียบใน

องค์กรให้มีความคล่องตวัและเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพในการทางานให้มากยิ่งข้ึนการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในงานดา้นต่างๆจึงทวคีวามส าคญัมากยิง่ข้ึน 

จากขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษามูลค่าตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยโดย
ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและหน่วยงานต่างๆซ่ึงได้ดาเนินโครงการศึกษา
สภาวะตลาดและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยและไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น
มูลค่าตลาดส่ือสารและตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของประเทศไทยประจาปี 2555 2556 และคาดการณ์ตลาด
ในปี 2557 นั้นพบวา่ภาพรวมของตลาดส่ือสารและตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มีการขยายตวัท่ีเพิ่มข้ึนและมี
บทบาทท่ีส าคญัต่อการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอยา่งมากดงัจะเห็นไดจ้ากมูลค่าตลาด
รวมท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยในปีพ.ศ.2554 มีมูลค่าตลาดส่ือสารรวมทั้งส้ิน 408,846 ลา้นบาทและใน
ปีพ.ศ.2555 มีมูลค่าตลาดส่ือสารทั้งส้ิน 443,385 ลา้นบาทซ่ึงคิดเป็นอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.45 โดย
ในปีพ.ศ.2556 มูลค่าตลาดรวมของการส่ือสารมีมูลค่าทั้งส้ิน 466,526 ลา้นบาทซ่ึงคิดเป็นอตัราการเติบโต
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.22 และคาดการณ์ในปีพ.ศ.2557 จะมีมูลค่าตลาดรวมของการส่ือสารเท่ากบั 505,831 ลา้น
บาททั้งน้ีตลาดการส่ือสาร (Communication) ในประเทศไทยจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกัไดแ้ก่ 

1. ตลาดอุปกรณ์ส่ือสาร (Communication Equipment)  
2. ตลาดบริการการส่ือสาร (Communication Service)  
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ภาพรวมของตลาดส่ือสาร (Total Communication Market) 

 

อตัราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเปรียบเทียบรายการต่างๆทางการเงินของบริษทั
เพื่อใหก้ารอ่านงบการเงินของบริษทันั้นมีความเขา้ใจไดง่้ายข้ึนกวา่การอ่านเป็นตวัเลขโดยตรงจากงบการเงิน
ผูว้จิยัเลือกใช้1) อตัราก าไรสุทธิ(Net Profit Margin Ratio)  2) อตัราผลตอบแทนสินทรัพย(์Return On Asset: 
ROA) 3) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return On Owner’s Equity: ROE)  4) อตัราส่วนราคาต่อ
ก าไร ต่อ หุ้ น (Price-Earning Ratio :P/E) 5) อัตราส่ วนมู ลค่ าต ามบัญ ชี ( Price/Book Value : P/BV) 6) 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น  (Debt to Equity Ratio : D/E) 7) อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 
(Operating Profit Margin)   8) ก าไรต่อหุน้ขั้นตน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) (Earnings Per Share : EPS)  

ผูว้ิจยัสนใจน าอตัราส่วนทางการเงินทั้งแปดมาศึกษาโดยเปรียบเทียบกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือกบริษทัในกลุ่มธุรกิจ ICTเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมี
ปริมาณการซ้ือขายมากประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูง รวมถึงมีผลกระทบต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดังนั้ น   อัตราก าไรสุทธิ(Net Profit Margin Ratio),อัตรา
ผลตอบแทนสินทรัพย(์Return On Asset: ROA) ,อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return On Owner’s 
Equity: ROE),อัตราส่ วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price-Earning Ratio :P/E) ,ตราส่วนมูลค่ าตามบัญ ชี ( 
Price/Book Value : P/BV) ,อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio : D/E),อตัราก าไร
สุทธิ (Net Profit Margin) และก าไรต่อหุ้นขั้นตน้พื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) (Earnings Per Share : EPS) มาศึกษา
ความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจ ICTถือว่ามี
ความส าคญัและน่าสนใจยิ่ง ผลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันารายงานทางการเงินของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนซ่ึงถือเป็นแรงจูงใจอยา่งหน่ึง
ในการลงทุน 
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แนวคิด  ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ส่วนที ่1 แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 
การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน(Financial Ratio Analysis) 

วิธีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของกิจการอีกวิธีหน่ึงคือ  การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  
กิจการสามารถน าอตัราส่วนทางการเงินมาใชใ้นการเปรียบเทียบความเส่ียงและผลตอบแทนของกิจการต่าง ๆ   
เพื่อช่วยผูล้งทุน ลูกหน้ีการคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเจา้หน้ีท าการตดัสินใจลงทุนและตดัสินใจใหสิ้นเช่ือไดอ้ยา่ง
ชาญฉลาด  ดงันั้นการตดัสินใจจึงเร่ิมจากการประเมินการด าเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงของกิจการในช่วงเวลาท่ี
แตกต่างกนัไปจนถึงการเปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั  ณ  เวลาหน่ึงเวลาใด 
  
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

แก้วมณี อุทิรัมย์และ กนกศักดิ์  สุขวัฒนาสินิทธ์(2555) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง
การเงินทั้ง 20 อตัราส่วนกบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจ  านวนทั้งส้ิน 10 บริษทัโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายงานราคาหลกัทรัพย์
รายงานทางการเงินประจ าปีและแบบรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม(56-1) ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นตวัแทนของอตัราส่วนทางการเงินและผลตอบแทนท่ีคาดหมาย พบว่าอตัราส่วนทาง
การเงินทุกอตัราส่วนต่างมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เจริญชัย  ตั้งเจริญงามวงศ์(2552)ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับราคา
หลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพลงังานและหมวดธุรกิจปิโตรเคมีภณัฑ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยพบว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย์
ธุรกิจพลงังานและหมวดธุรกิจปิโตรเคมีภณัฑม์ากท่ีสุดคือ อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ 

รพีพรรณ แสงสานนท์(2548) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและ ราคาตลาด
ของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจากขอ้มูล ไตรมาสท่ี1 ปี พ.ศ. 
2545 ถึงไตรมาสท่ี4 ปี พ.ศ. 2546 โดยอตัราส่วนทางการเงินรายไตรมาสท่ีน ามา พิจารณาได้แก่อตัราส่วน
ก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนเงินปันผลต่อหุ้น อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อ หุน้ อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นอตัราส่วน ราคาซ้ือขายต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น และ
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เปรียบเทียบ กบัราคาตลาดของหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีประกาศผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาส ซ่ึงไดท้  าการวิเคราะห์ 29 ขอ้มูลดว้ยวิธีสถิติเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐานดว้ย
วิธีสหสัมพันธ์อย่างง่าย(Simple Correlation) โดยมีระดับนัยส าคัญ 0.10 ด้วยวิธีPearson Correlation ผล
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การศึกษาพบวา่อตัราส่วน ทางการเงินท่ีศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาตลาดหลกัทรัพยม์าก
ท่ีสุดถึง8 ใน 9 หลกัทรัพยคื์ออตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้ นอัตราส่วนดังกล่าวจึงสามารถใช้เป็นตัวบ่งช้ีการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของ 
หลกัทรัพยไ์ด 

 นันทนา สุนทรบุรุษ (2545) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างราคาตลาดของหุ้นและอตัราส่วนทางการเงิน
ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมการส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากขอ้มูลรายไตรมาสท่ี 1 
ของปี พ.ศ.2542 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2543 โดยอตัราส่วนท่ีน ามาพิจารณาไดแ้ก่ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อหุ้น อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และราคาตลาดของหุ้น 
ณ วนัท่ีประกาศผลด าเนินงาน โดยวิเคราะห์สหสัมพนัธ์อย่าง และสหสัมพนัธ์เชิงพหุคูณ ในการหาตวัแปร 
พบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างราคาตลาดของหุ้นมีเพียง 2 อตัราส่วน คือ อตัราส่วน
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น ส าหรับอัตราส่วนทางการเงินตัวอ่ืน ไม่พบว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลง 
ระเบียบวธีิการศึกษาและผลการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาคร้ังน้ีใชป้ระชากรท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวด
ธุรกิจเทคโนโลยแีละการส่ือสารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งหมด 28 บริษทัซ่ึงเลือก
เป็นประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีทั้งหมด 14 บริษทัซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 ปี 

กลุ่มตัวอย่างผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาหลกัทรัพยจ์  านวน 16หลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัเกณฑ์การคดัเลือก
บริษทัท่ีมีขอ้มูลงบการเงินรายไตรมาสตั้งแต่เดือนมกราคม 2547ไตรมาส 1 ถึงเดือนธนัวาคม 2556ไตรมาส 4 
เป็นจ านวน 40 ไตรมาส 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษาและสมมติฐานทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร  

ตวัแปรตาม คือ ราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

ตวัแปรอิสระ ท่ีน ามาศึกษามีทั้งหมด 8 ตวัแปรไดแ้ก่ 

1) อตัราก าไรสุทธิ(Net Profit Margin Ratio)  
2) อตัราผลตอบแทนสินทรัพย(์Return On Asset: ROA)  
3) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return On Owner’s Equity: ROE) 
4) อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้(Price-Earning Ratio :P/E) 
5) อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชี( Price/Book Value : P/BV)  
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6) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio : D/E)  
7) อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 
8) ก าไรต่อหุน้ขั้นตน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) (Earnings Per Share : EPS)  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษาปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพยห์มวดธุรกิจ
เทคโนโลยแีละการส่ือสารในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยท่ีีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ส่ือสารดว้ยวิธีการสมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Regressions) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 
Squares) โดยมีแบบจ าลองดงัน้ี 

 
แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

Yi,t = α+β1NPM 1+β2ROA 2+β3ROE 3+β4P/E4+β2P/BV 2+β6D/E6 + β7GPM7 + β8EPS 8 +u 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดยแบ่งชุดขอ้มูลเป็นส่วนดงัน้ี 
ขอ้มูลยอ้นหลังของค่าอตัราส่วนทางการเงินจากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสารเป็นเวลา 10ปีโดยแบ่งเป็น
รายไตรมาสจ านวน 40 ไตรมาสตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2546ไตรมาส 1 ถึงเดือนธันวาคมปี 2556ไตรมาส 4 
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ข้อมูลยอ้นหลังค่าของดัชนีราคาหมวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสารใน กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเป็นเวลา 10ปีโดยแบ่งเป็นรายไตรมาสจ านวน 40 ไตรมาสตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2547ไตรมาส 1 
ถึงเดือนธนัวาคมปี 2556ไตรมาส 4  

การใชข้อ้มูลรายไตรมาสในการเก็บรวบรวมเพื่อน ามาวเิคราะห์นั้นเพื่อลดความผนัผวนของตวัแปร

ตามในช่วงยงัไม่เกิดการเปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการทดสอบปัจจยัอตัราส่วนทาง
การเงินของตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพยห์มวดธุรกิจเทคโนโลยีและการส่ือสารโดยท าการ
วเิคราะห์เป็นรายบริษทัโดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าท าการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละ
ตวัแลว้จึงน าผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัราคาหลกัทรัพยโ์ดยมีขั้นตอน



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2375  
 

 

การพิจารณาโดยการใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 
Least Squares) ดงัน้ี 
ขั้นที่ 1 ท าการเก็บข้อมูลจากรายงานทางการเงิน และข้อมูลจากเวปไซด์ของแต่ละหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยแีละการส่ือสาร  
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้เพื่อดูค่าค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่า

ต ่าสุด (Minimum) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ของตวัแปรตามและตวั
แปรอิสระ และพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม
ในท่ีน้ีคือ 5 ตวัโดยตวัแปรอิสระ X’s ตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวัแปรกรณีตวัแปรอิสระ 
X’s มีความสัมพันธ์กันจะเรียกกว่าเกิดปัญหาMulticollinearityซ่ึงตรวจสอบโดยใช้วิธี  Simple 
Correlation Coefficients หรือ Pair wise Correlation Matrix หากค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์คู่ใดมี
ค่ามากกวา่ 0.8 จะถือวา่เกิดปัญหาMulticollinearityซ่ึงหมายความวา่ผลท่ีไดแ้มว้า่จะยงัคง Unbiased 
แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพ 

ขั้นที่ 3 ใช้สถิติ F เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Y กับ X1,…XKท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ท าการ
ตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระคร้ังละ 1 คู่จ  านวน k คร้ังโดยใช้สถิติ
ทดสอบ t ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบเง่ือนไขของการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุซ่ึงประกอบดว้ยเง่ือนไขดงัน้ี 
ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j ตอ้งเป็นอิสระจากกนัและตอ้งเป็นอิสระจากกนั i , j = 1,2…..n; i j 
เป็นการตรวจสอบวา่เกิดปัญหา Autocorrelation หรือไม่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบคือค่าSerial 
Correlation LM Test 

ขั้นที ่5 การสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 
 
การน าเสนอข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีจะน าเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยน าเสนอในรูปแบบของ
สมการตารางและการบรรยาย 
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ตารางผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้เคร่ืองมือ “การวเิคราะห์
ถดถอยเชิงพหุด้วยวธีิก าลงัสองน้อยทีสุ่ด” (Multiple Regression Analysis with Ordinary Least Square) 
ของแต่ละ
หลกัทรัพย์

 
 
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์
INET MSC SAMART SIM และTHCOM อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน 

อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS)สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์MLINK และ SIM 
อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน 

อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM)สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์MSC SAMART และ 
SVOA อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน 

อตัราก าไรสุทธิ (NPM)สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์PT อย่างมีนัยส าคญั
ตามสมมติฐาน 

อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี(PBV)สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย ์
ADVANC AIT INET INTUCH JAS MFEC MLINK MSC PT SAMART SAMTEL SIM SVOA แ ล ะ
THCOM อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน 

อตัราส่วนราคาต่อก าไร (PE)สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ADVANC AIT 
INTUCH และ SVOA อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม(ROA) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์
SAMART SAMTEL และ SVOA อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน 

ผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์PT และ SIM 
อยา่งมีนยัส าคญัตามสมมติฐาน 
ข้อเสนอแนะในคร้ังนี ้

จากผลการศึกษาสะทอ้นใหเ้ห็นวา่อตัราส่วนทางการเงินหลายตวัท่ีไม่ค่อยมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์
อาจเน่ืองจากปัจจยัภายนอกดว้ยเน่ืองจากช่วงระยะเวลาท่ีน ามาท าการศึกษา(พ.ศ.2547-พ.ศ.2556)มีปัจจยั
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ภายนอกเขา้มาเก่ียวขอ้ง ทั้งในและนอกประเทศ ปัญหาเร่ืองการเมืองในประเทศส่งผลมากต่อระบบเศรษฐกิจ
เป็นอยา่งมาก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนเอง ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ียอ่มส่งผล
กระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์จนท าใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีอาจไม่ตรงตามทฤษฎี 

 
ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่มีปัจจยัภายนอกท่ีอาจส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์นอกเหนือจาก 

อตัราส่วนทางการเงินซ่ึงปัจจยัภายในของแต่ละบริษทั คร้ังต่อไปควรจะตอ้งระบุช่วงเวลาคาบเก่ียวท่ีมี

เหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึนเช่น มีรัฐประหารช่วงเวลาไหน มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์
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บรรณานุกรม 

แก้วมณ ีอุทรัิมย์และ กนกศักดิ์ สุขวฒันาสินิทธ์ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทาง    

การเงินทั้ง 20 อตัราส่วนกบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยจี  านวนทั้งส้ิน 10 บริษทั,(2555) 

เจริญชัย  ตั้งเจริญงามวงศ์ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยใ์น 

หมวดธุรกิจพลงังานและหมวดธุรกิจปิโตรเคมีภณัฑท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย,(2552) 

รพพีรรณ แสงสานนท์ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและ ราคาตลาดของ  

 หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,(2548) 

นันทนา สุนทรบุรุษ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาตลาดของหุ้นและอตัราส่วนทางการเงิน 

 ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมการส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,(2545) 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกจิแฟช่ัน 

The relation between financial ratio and the return of fashion sector under the 
stock exchange of Thailand (SET) 

ธนาภรณ์ สุนทร1 นงนภัส แก้วพลอย 2 
Thanaporn Soontorn and Nongnapad Kaewploy 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจแฟชั่นโดยท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน 10 
อตัราส่วน ไดแ้ก่ โดยจะใชข้อ้มูลจากงบการเงินรายไตรมาส ของบริษทัในกลุ่มธุรกิจแฟชัน่ จ านวน 20 บริษทั  ตั้งแต่
ไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2547  ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2556 รวมเป็นจ านวน 10ปี โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงจะ
พิจารณาทิศทางของความสัมพนัธ์จากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ โดยการทดสอบระดบันยัสัมพนัธ์ ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95%  
ผลการศึกษาความสัมพนัธ์และทิศทางความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนตลาดของ

หลกัทรัพย ์รายบริษทั พบว่า อตัราผลตอบจากสินทรัพย ์และอตัราก าไรสุทธิ มีความสัมพนัธ์ กบัอตัราผลตอบแทน 

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจแฟชัน่ ส่วน อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราก าไรสุทธิ อตัราส่วน

ความสามารถในการช าระหน้ี อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ และ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจแฟชัน่ 

Abstract 
 The Objective of the report is to studying the relation between Financial Ratio and the return of fashion sector 
under the stock exchange of Thailand (SET) .  
This report is the studying of  the relationship between the 10 Financial ratios By using the data from the   

quarterly financial statementsof20 companies in the fashion sector for the period of  1st quarter of 2004 to the 4th 
2013 a total of 10 years, the study is using the descriptive statistics.  

Which considers the direction of the relationship of the correlation coefficient. The implicit association test level 

at 95% confidence level. The result of the Study found that ROA and  Net profit Margin has colleration with the 

Return and the rest of the Financial Ratios have no colleration with the Return  

1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพมหานคร 10400 
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1. บทน า 
 
     อุตสาหกรรมแฟชัน่ เป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทย อีก
ทั้งยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่างภาคธุรกิจและในส่วนของผูป้ระกอบการเขา้ดว้ยกนั สามารถ
ก่อให้เกิดการจา้งงานและสร้างรายไดจ้ากการส่งออกไปยงัต่างประเทศให้ท ารายไดใ้ห้กบัประเทศ จ านวนมูลค่า
ส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน อญัมณีและเคร่ืองประดบั อยูใ่นล าดบัท่ี 4 ของสินคา้ส่งออกในประเทศไทย ในปี 2557 จึงเป็นเหตุ
ท่ีท าให้นกัลงทุนเร่ิมหันมาสนใจลงทุนในกลุ่มธุรกิจแฟชัน่เพ่ิมมากข้ึน การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชอ้ตัราส่วน
ทางการเงินต่างๆ สามารถน ามาหาความสมัพนัธ์ระหว่างทรัพยสิ์น หน้ีสิน ทุน รายได ้และค่าใชจ่้ายต่างๆ อตัราส่วน
ทางการเงินจะช่วยเป็นตวัช้ีวดัและตดัสินใจ ท าใหก้ารประเมินฐานะทางการเงินของบริษทัในกลุ่มธุรกิจแฟชัน่ท่ีนกั
ลงทุนสนใจจะลงทุนง่ายข้ึน หรืออาจน ามาเปรียบเทียบกับธุรกิจเองในอดีต หรือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือ
เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมนั้นๆ ไดก้ารศึกษาอตัราส่วนทางการเงิน ( financial ratio) ท่ีจะน ามาศึกษา
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจแฟชัน่ นัน่ถือว่าเป็นส่ิงน่าสนใจและมีความส าคญั เพราะผลจาก
การศึกษานั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักลุงทุนและการพฒันายิ่งๆข้ึนไปของรายงานทางการเงินของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถือเป็นแรงจูงใจอยา่งหน่ึงใหแ้ก่นกัลงทุน   
     วตัถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านอตัราส่วนทางการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยใ์นธุรกิจกลุ่มแฟชัน่ 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในธุรกิจกลุ่มแฟชัน่ งานวิจยัน้ีศึกษาอตัราผลตอบแทนของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจแฟชัน่ (FASHION : แฟชัน่)ใช้ขอ้มูลรายไตรมาส
จ านวน 22 บริษทัใชข้อ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่วนัท่ี1 ม.ค. 2547 ถึง 31 ธ.ค.2556 รวมเป็นจ านวน 10 ปี 
อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัในกลุ่มตวัอยา่งในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ อตัราผลตอบแทน
ของของบริษทักลุ่มธุรกิจแฟชัน่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ู(SET) ขอ้มูลท่ีน ามาศึกษานั้นจะเป็นขอ้มูล
แบบรายไตรมาส ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ นกัลงทุน หรือผูส้นใจในการลงทุนในหุน้กลุ่มธุรกิจแฟชัน่ ทราบถึง
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงินเพ่ือน าไปใชใ้นการตดัสินใจเลือก และนกัลงทุนทราบ
ถึงความสัมพันธ์ของอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนในหุ้นกลุ่มธุรกิจแฟชั่น เพ่ือใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจและพิจารณาในการลงทุน  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
     วิสา รัตประดิษฐ์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลกบัอตัราส่วน
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในหมวดส่ือและส่ิงพิมพ์ ใช้ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินปี 2548-2551 ใช้
อตัราส่วนทางการเงิน ของบริษทัในหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีการ
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จ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ือง มาวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ สรุปไดว้่า อตัราส่วนราคาปิด มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล ต่อมลูค่าหุน้ทางบญัชีแต่ไม่มีความสมัพนัธ์อตัราส่วนในการท าก าไร 
    ธเนศ เงียบประเสริฐ (2552)ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
เคมีภณัฑ ์โดยใชข้อ้มลูอตัราส่วนทางการเงินปี 2544-2551 พบว่าอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอตัราผลตอบแทน
จากเงินปันผล มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรัพยถึ์ง 4/9 ท าใหพ้บว่าการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของ
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มศึกษาส่วนใหญ่อาจมาจากปัจจยัอ่ืนๆ    
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจแฟชั่นโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน พิจารณาจาก อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี อตัรา
ก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร และอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เพ่ือหาความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นธุรกิจแฟชัน่ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงเป็นราคาปิดของ
หลกัทรัพยร์ายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2547 – ไตรมาส 4 พ.ศ. 2556 โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Multiple Regression Analysis with Ordinary Least Square) 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7+ β8X8+ β9X9+ β10X10+ t  

เม่ือ     Y   แทน  อตัราผลตอบแทนของกลุ่มธุรกิจแฟชัน่  

                                                                                                      จ านวน 20 บริษทั (ตวัแปรตาม) 

   α              แทน ค่าคงท่ี 

β1,β2,β3,β4,β5,β6,β7 β8 β9 β10  แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสมการถดถอยของตวัแปรอิสระ 

X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7X8 X9 X10             แทน ตวัแปรอิสระ 

การศึกษาดว้ยการวิเคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม มีวิธีการศึกษาดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสถิติเชิงพรรณนา  

2. การทดสอบ Multticollinearity ของตวัแปรอิสระ โดยจะดูจากค่า Variance Inflation Factor (VIF) 

3. การใช ้Eviews ท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอย 
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4. การทดสอบ AutoCorrelationของError term 

5. การทดสอบ Heteroskedasticity ของ Error term 

6. การแกปั้ญหา Auto Correlation และ Heteroskedasticityโดยใช ้Newey–West Correction Standaed Error 

7. เม่ือท าการทดสอบแลว้ ไม่พบปัญหาใดๆ ใหท้ าการน าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบ มาเขียนสมการรายงานผล 

ตีความหมายสมัประสิทธ์ิของค่า R-Squared รวมทั้งการทดสอบสมมุติฐานต่างๆ 

8. การทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

สมมติฐานในการท าการวิจยัโดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

สมมติฐาน : ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนของกลุ่มธุรกิจแฟชัน่ 

H0  :อตัราส่วนทางการเงินไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกลุ่มธุรกิจแฟชั่นท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

H1  :อตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์กับอตัราผลตอบแทนของกลุ่มธุรกิจแฟชั่น ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
     ตารางท่ี 1ค่าสถิติของสมการถดถอยท่ีผา่นการทดสอบปัญหา Muticollinearity 

ล าดบัท่ี ช่ือหลกัทรัพย ์ บริษทั ค่า Prob. สมมติฐาน 

1 ABC บมจ. แอสแซทไบร์ท 0.4465 
 2 AFC บมจ.เอเซียไฟเบอร์ 0.5867 
 3 BTNC บมจ. บูติคนิวซิต้ี 2.7719 
 4 CPH บมจ. คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ 0.1964 
 5 CPL บมจ. ซี.พี.แอล.กรุ๊พ 0.0074* ⁄ 

6 ICC บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 0.6803 
 7 LTX บมจ.ลกัก้ีเทค็ซ์(ไทย) 0.3174 
 8 NC บมจ. นิวซิต้ี (กรุงเทพ) 0.1065 
 9 PAF บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 0.7354 
 10 PRANDA บมจ. แพรนดา้จิวเวลร่ี  0.3397 
 11 SAWANG บมจ. สวา่งเอก็ซ์ปอร์ต 0.951 
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ล าดบัท่ี ช่ือหลกัทรัพย ์ บริษทั ค่า Prob. สมมติฐาน 

12 SUC บมจ. สหยเูน่ียน 0.007* ⁄ 
13 TNL บมจ. ธนูลกัษณ์ 0.8042 

 14 TPCORP บมจ. เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ 0.8363 
 15 TTI บมจ. โรงงานผา้ไทย  0.1191 
 16 TTL บมจ.ทีทีแอล อุตสาหกรรม 0.0543 
 17 TTTM บมจ. ไทยโทเรเทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ 0.0157* ⁄ 

18 UPF บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 0.2513 
 19  UT บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ  0.2513 
 20 WACOAL บมจ. ไทยวาโก ้ 0.3107   

 

   ผลจากการทดสอบ  Muticollinearity  พิจารณาจาก  Correlation matrix ของตัวแปรต้นทั้ งหมดแล้วดูว่าค่า 

Correlation ระหว่างตัวแปรใดบ้างท่ีมีค่าอยู่นอกช่วง +/-0.8 และทดสอบสมมติฐานในเบ้ืองต้นท าให้มีปัจจัยท่ี

สามารถน ามาทดสอบดว้ยสมการถดถอย (Regression) เพ่ือประมาณค่าสมัประสิทธ์ิ (Beta Coefficient)  

     4.1 บริษทั แอสแซทไบร์ท จ ากดั (มหาชน) พบว่าไม่มีปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินตวัใดท่ีมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.001406 หรือ 
0.1406% แสดงวา่ตวัแปรตน้สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (ABC_RETURN) ได ้0.1406% 

     4.2 บริษทั เอเชียไฟเบอร์ จ ากดั (มหาชน) พบว่าไม่มีปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินตวัใดท่ีมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.043155 หรือ 
4.31% แสดงวา่ตวัแปรตน้สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (AFC_RETURN) ได ้4.31% 

     4.3 บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากัด (มหาชน) พบว่าไม่มีปัจจัยด้านอตัราส่วนทางการเงินตัวใดท่ีมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.10459 หรือ 

10.46% แสดงวา่ตวัแปรตน้สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (BTNC _RETURN) ได ้10.46% 

     4.4 บริษทั คาสเซ่อร์พีคโฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) พบว่าไม่มีปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินตวัใดท่ีมีอิทธิพล

อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.09056 
หรือ 9.06% แสดงวา่ตวัแปรตน้สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (CPH _RETURN) ได ้9.06% 

     4.5 บริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ ากดั (มหาชน) พบว่าอตัราส่วนทางการเงิน อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 

และ อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 95% (Significance Level 0.05) 
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ส่วนอตัราส่วนทางการเงิน อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 95% 

(Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากบั 0.293358 หรือ 29.33% แสดงว่าตวัแปรตน้สามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (CPL _RETURN) ได ้29.33% 

     4.6 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) พบว่าไม่มีปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินตวัใดท่ีมี

อิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 

0.229533 หรือ 22.95% แสดงว่าตวัแปรตน้สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (ICC _RETURN) ได ้
22.95% 

     4.7 บริษทั ลกัก้ีเท็คซ์(ไทย) จ ากดั (มหาชน) พบว่าไม่มีปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินตวัใดท่ีมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.043155 หรือ 

4.31% แสดงวา่ตวัแปรตน้สามารถ อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (LTX _RETURN) ได ้4.31% 

     4.8 บริษทั นิวซิต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) พบว่าไม่มีปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินตวัใดท่ีมีอิทธิพล

อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.11497 
หรือ 11.49% แสดงวา่ตวัแปรตน้สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (NC _RETURN) ได ้11.49% 

      4.9 บริษทั แพนเอเชียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) พบวา่ไม่มีปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินตวัใดท่ีมีอิทธิพลอยา่งมี

นัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.085067 หรือ 
8.50% แสดงวา่ตวัแปรตน้สามารถ อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (PAF _RETURN) ได ้8.50% 

    4.10 บริษทั แพรนดา้จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) พบวา่ไม่มีปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินตวัใดท่ีมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.037752 หรือ 

3.77% แสดงวา่ตวัแปรตน้สามารถ อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (PRANDA_RETURN) ได ้3.77% 

     4.11 บริษทั สวา่งเอก็ซ์ปอร์ต  จ ากดั (มหาชน) พบวา่ไม่มีปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินตวัใดท่ีมีอิทธิพลอยา่งมี

นัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.394873 หรือ 
39.48% แสดงวา่ตวัแปรตน้สามารถ อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (SAWANG _RETURN) ได ้39.48% 

     4.12 บริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน) พบว่ามีอตัราส่วนทางการเงิน อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร

อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราก าไรขั้นตน้ และ อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วและ อตัราส่วนความสามารถในการ

ช าระหน้ี อตัราก าไรสุทธิ ไม่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 95% (Significance Level 0.05) ส่วน และ

อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์ท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 95% Significance Level 0.05) โดย

มีค่า Adjusted R-Square เท่ากบั 0.33368 หรือ 33.36% แสดงว่าตวัแปรตน้สามารถ อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวั
แปรตาม (SUC _RETURN) 33.36%  
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    4.13 บริษัท ธนูลกัษณ์จ ากัด (มหาชน) พบว่าไม่มีปัจจัยด้านอัตราส่วนทางการเงินตัวใดท่ีมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคญัท่ีระดบันัยส าคญัท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากบั -0.160829  หรือ 
16.08% แสดงวา่ตวัแปรตน้สามารถ อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (TNL _RETURN) ได ้16.08% 

     4.14 บริษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ (มหาชน) พบว่าไม่มีปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินตวัใดท่ีมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ0.105235 หรือ 
10.52% แสดงวา่ตวัแปรตน้สามารถ อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (TPCORP _RETURN) ได ้10.52% 

    4.15 บริษทั โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่าไม่มีปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินตวัใดท่ีมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.107014 หรือ 
10.70% แสดงวา่ตวัแปรตน้สามารถ อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (TTI _RETURN) 10.70% 

     4.16 บริษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม (มหาชน) พบว่าไม่มีปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินตวัใดท่ีมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.197059 หรือ 
19.70% แสดงวา่ตวัแปรตน้สามารถ อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (TTL _RETURN) ได ้19.70% 

     4.17 บริษทั ไทยโทเรเท็กซ์ ไทลมิ์ลลส์ (มหาชน) พบว่าไม่มีปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินตวัใดท่ีมีอิทธิพล

อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบันัยส าคญัท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากบั 0.195665 
หรือ 19.57% แสดงวา่ตวัแปรตน้สามารถ อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (TTTM _RETURN) ได ้19.57% 

     4.18 บริษทั ยูเน่ียนไพโอเนียร์ (มหาชน) พบว่าไม่มีปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินตวัใดท่ีมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% (Significance Level 0.05) โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.25186  หรือ 
25.18% แสดงวา่ตวัแปรตน้สามารถ อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (UPF _RETURN) ได ้25.18% 

     4.19 บริษทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ (มหาชน) พบว่ามีอตัราส่วนทางการเงิน อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์

ถาวร อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ และอตัราก าไรสุทธิ ไม่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั

ท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% (Significance Level 0.05) ส่วน อัตราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี และอัตรา

ผลตอบแทนผู ้ถือหุ้น ท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95% Significance Level 0.05) โดยมีค่า 

Adjusted R-Square เท่ากบั 0.057083 หรือ 5.70% แสดงว่าตวัแปรตน้สามารถ อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปร
ตาม (UT _RETURN) ได ้5.70% 

     4.20 บริษัท ไทยวาโก้ (มหาชน) พบว่ามีอัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี อตัราส่วนสภาพ

คล่องหมุนเร็ว ไม่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 95% (Significance Level 0.05) ส่วน อตัราก าไรสุทธิ 

และอตัราผลตอบแทนของผถื้อหุน้ มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 95% Significance Level 0.05) โดย
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มีค่า Adjusted R-Square เท่ากบั 0.273538 หรือ 27.35% แสดงว่าตวัแปรตน้สามารถ อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวั

แปรตาม (WACOAL _RETURN) ได ้27.35 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการศึกษาการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจแฟชัน่ 

ตวัแปร 
CPL SUC TTTM 

Prob สมมุติฐาน Prob สมมุติฐาน Prob สมมุติฐาน 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย ์ 0.8797 
 

0.4754 
 

0.7405 
 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

  
0.3639 

   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.8085 
 

0.0962 
 

0.6146 
 อตัราก าไรขั้นตน้ 

  
0.3688 

 
0.0855 

 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย 0.2806 
 

0.0675 
 

0.9426 
 อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 0.126 

 
0.5328 

 
0.7715 

 อตัราก าไรสุทธิ 
  

0.0331 
 

0.1318 
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.1595 

     ROA 0.0133* ⁄ 0.0084* ⁄ 
  ROE         0.2078   

    ก าหนดให ้

*   แสดงถึงนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 95%                              

 ⁄  แสดงถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลตามตรงสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากตารางท่ี 2 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

     จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่มีอตัราส่วนทางการเงิน ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์

ในหมวดธุรกิจแฟชัน่ ไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราก าไรสุทธิ อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี อตัรา

หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ และ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น โดยอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มธุรกิจแฟชัน่มากท่ีสุดคือ อตัราผลตอบจากสินทรัพย ์ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั

อตัราผลตอบแทนของ บมจ. ซี.พี.แอล.กรุ๊พ กบั บมจ. สหยเูน่ียน นอกจากนั้นยงัพบวา่มีอตัราส่วนทางการเงินท่ีไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในธุรกิจกลุ่มแฟชัน่ เน่ืองจาก อตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์สดงให้เห็นว่า สินทรัพยข์องบริษทั มีความสามารถก่อนให้เกิดรายไดม้าเพียงใด และ

ปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจแฟชัน่  
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เช่น นโยบายรัฐบาล การเปล่ียนของอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์อตัราเงินเฟ้อ ราคาน ้ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และ

อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเป็นตน้ 

     ส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไป จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า อตัราส่วนทางการเงินเพียงบาง

อตัราส่วนเท่านั้น ท่ีสามารถอธิบายถึงความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน

กลุ่มธุรกิจแฟชัน่ ซ่ึงเกิดจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถใชใ้นการพิจารณาตดัสินใน

การลงทุนของนกัลงทุนไดจ้ าเป็นท่ีจะน าขอ้มูลเชิงคุณภาพหรือปัจจยัภายนอกท่ีสามารถส่งผลต่ออตัราผลตอบแทน

เขา้มาใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ย เช่น การเปล่ียนของอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์นโยบายรัฐบาล อตัราเงินเฟ้อ 

และอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเป็นตน้ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านอตัราส่วนทางการเงนิที่มีผลต่อราคาตลาด 
หลกัทรัพย์ในหมวดธุรกจิบริการรับเหมาก่อสร้าง 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The relationship between financial ratio factors affecting the stock prices of 
construction service sectors listed in The Stock Exchange of Thailand  

ธัญวรัตม์ พนัธ์ุแก้ว1 และ วรรณรพ ีบานช่ืนวจิิตร2 
Thanvarath Phankaew and Wanrapee Banchuenvijit 

  
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อ
ราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
การศึกษาคร้ังน้ีใชอ้ตัราส่วนทางการเงินทั้งหมด 10 ตวั ไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  
อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย ์อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวร อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ก าไรต่อหุน้ อตัราส่วนราคา
ปิดต่อมลูค่าทางบญัชี และราคาตลาดของหลกัทรัพย ์ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2546 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 
2556 โดยท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด และท าการ
ทดสอบสมมุติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ค าส าคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน, ราคาตลาดหลกัทรัพย์, หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง, ตลาดหลกัทรัพย์ 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the relationship between financial ratio factors affecting the stock prices 
of construction services sector companies listed in The Stock Exchange of Thailand (SET). This study 
investigates ten quarterly financial ratios such as Total Asset Turnover Ratio, Fixed Asset Turnover Ratio, Debt to 
Equity Ratio, Interest Coverage Ratios, Current Ratio, Quick Ratio, Return on Asset Ratio, Return on Equity 
Ratio, Price per Book Value Ratio, Earning per Share and using stock market price. The data in quarterly financial 
statement from the first quarter of 2004 to the fourth quarter of 2013 will be collected and then analyzed by using 
Multiple Linear Regressions Model with Ordinary Least Squares (OLS) at the significant level 0.05. 
Keywords: Financial Ratios, Stock prices, Construction Services Sectors 
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บทน า 
 
     หลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างเป็นหลกัทรัพยห์น่ึงท่ีนักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าในตลาดค่อนขา้งสูง อีกทั้งธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างนั้นนบัว่ามีอิทธิพลต่อ
ระบบเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งในส่วนของการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและการจา้งงาน เป็นอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีผลกัดนั และช่วยขบัเคล่ือนกลไกวงจร
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง เป็นธุรกิจท่ีมีการด าเนินงานเขา้ไปรับเหมาโครงการต่างๆ ซ่ึง
มกัจะใชร้ะยะเวลาในการก่อสร้างแต่ละโครงการมากกวา่ 1 รอบระยะเวลาบญัชี ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างจึงเป็น
ธุรกิจท่ีมีรายไดใ้นแต่ละปีในแต่ละโครงการเป็นจ านวนมาก 
     แมว้่าการลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยจ์ะเป็นการลงทุนท่ีน่าสนใจ แต่การลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น 
ผูล้งทุนมีโอกาสท่ีจะไดก้ าไรหรือขาดทุนได ้เรียกว่าเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็น
รายไดจ้ากการลงทุน เช่น ดอกเบ้ียและเงินปันผล และส่วนท่ีเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุน ซ่ึงเกิดจากส่วนต่าง
จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีนกัลงทุนควรจะพิจารณาก่อนตดัสินใจเลือกลงทุน ดงันั้นนกัลงทุนจึง
จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ือช่วยในการตดัสินใจ 
     การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อราคาตลาด
หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลการด าเนินงานของบริษทั แสดงถึง
ความสามารถในการบริหารจดัการของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยว์า่มีอิทธิพลมากนอ้ยเพียงใดกบัการเปล่ียนแปลงของ
ราคาหลกัทรัพย ์หรือเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด อาจจะช่วยให้นักลงทุนสามารถน าขอ้มูลไปใช้ประกอบการ
ตดัสินใจในการลงทุน เพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสูงสุด หรือช่วยลดความเส่ียงจากการลงทุนใหน้อ้ยท่ีสุด  

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดการวเิคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้ปัจจยัพืน้ฐาน (Fundamental Analysis) (สถาบันพฒันาความรู้ตลาดทุน 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548: 241) 
     เป็นวิธีการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยการพิจารณาจากปัจจยัหลกัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อหลกัทรัพย ์3 
ประการ ไดแ้ก่ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และปัจจยัดา้นผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางเงินของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์เพ่ือมุ่งเนน้หาขอ้สรุปว่าปัจจยัเหล่าน้ีมีผลหรือเป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทน 
ความเส่ียงจากการลงทุนและมลูค่าของหลกัทรัพยอ์ยา่งไร 
     การวเิคราะห์เศรษฐกจิ  
     เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาส่งผลต่อราคาของหลกัทรัพย ์เพราะเม่ือเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงก็จะเกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรของบริษทั แต่อาจจะไม่ไดส่้งผลกระทบต่อแต่ละ
อุตสาหกรรมไปในทิศทางเดียวกนัหรือเปล่ียนแปลงไปในระดบัเดียวกนั การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจจึงมีประโยชน์
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ในการคาดการณ์ทิศทางการขยายตวัของเศรษฐกิจและแสดงใหท้ราบว่าอุตสาหกรรมใดจะไดรั้บผลประโยชน์จาก
ภาวะเศรษฐกิจในสภาพการณ์ดงักล่าว ซ่ึงจะช่วยในการพิจารณาเลือกบริษทัท่ีควรจะลงทุนในอุตสาหกรรมนั้น  

     การวเิคราะห์อุตสาหกรรม  
     แต่ละอุตสาหกรรมมีลกัษณะโครงสร้างและการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีจะกระทบต่อ
อุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมจึงมีความรุนแรงไม่เท่ากนั การวิเคราะห์อุตสาหกรรมจะเป็นการพิจารณาเจาะจง
เก่ียวกบักลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงจะช่วยใหผู้ล้งทุนรับทราบสถานการณ์และโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 
รวมถึงใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทัแต่ละบริษทัในอุตสาหกรรมแบบเฉพาะเจาะจง 

     การวเิคราะห์บริษทั  
     การวิเคราะห์ขอ้มูลบริษทัเป็นขั้นสุดทา้ยของการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน เพ่ือใชค้ดัเลือกบริษทัท่ีควรลงทุน  มี 2 
รูปแบบ คือ  
     การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือประเมินระดบัความสามารถในการ
แข่งขนั และศกัยภาพในการท าก าไรของบริษทั 
     การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เป็นการวิเคราะห์งบการเงิน โดยใช้การวิเคราะห์
อตัราส่วนทางการเงินเป็นการเคร่ืองมือหลกัในการวิเคราะห์ เพ่ือประเมินจุดอ่อนจุดแขง็ของบริษทั  ซ่ึงการวิเคราะห์
งบการเงินโดยวิธีอัตราส่วนทางการเงินจะแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ อัตราส่วนแสดงสภาพคล่องทางการเงิน 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ์อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการบ ริหารห น้ี สิน 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร และอตัราส่วนมลูค่าตลาด 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     (บุญนาค เกิดสินธ์ุ, 2554) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาด
หลกัทรัพยก์ลุ่มพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงินรายไตรมาสทั้งหมด 7 ตวั 
ได้แก่ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น 
อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีต่อหุ้น อตัราผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม เป็นรายไตรมาสในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2552 – ไตรมาสท่ี 4 
ปี พ.ศ. 2554  โดยใชส้ถิติสัมพนัธ์ (Correlation) ในการประมวลผลดว้ยวิธี Pearson Correlation ซ่ึงพิจารณาทิศทาง
ความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Coefficient of Correlation :r) โดยทดสอบระดับนัยส าคัญของ
ความสัมพนัธ์ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 90% และจากการศึกษาพบว่ามี 5 อตัราส่วน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาด
หลกัทรัพยก์ลุ่มพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั ได้แก่ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น 
อตัราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชีต่อหุ้น อตัราผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อ
หุน้ อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ส่วนอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ และอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน
ไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรัพย ์
     (รพีพรรณ แสงสานนท,์ 2548) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของหลกัทรัพย:์ 
กรณีอุตสาหกรรมพลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชอ้ตัราส่วนทางเงินทั้งหมด 7 ตวั 
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ไดแ้ก่ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนเงินปันผลต่อหุ้น อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสิน
รวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อมูลค่าตามบญัชี อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ อตัรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2545 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2546 
โดยท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีสหสมัพนัธ์อยา่งง่าย (Simple Correlation) โดยวดัท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.10 ดว้ย
วิธี Pearson Correlation พบว่าอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนเงินปันผลต่อหุน้ อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อ
หุน้ อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อมลูค่าตามบญัชี อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ อตัราผลตอบแทนส่วนของ
ผูถื้อหุน้ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน แต่อตัราส่วน
หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 
     (สุภาวะดี รอดอ่อน, 2550) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างราคาตลาดของหลกัทรัพยก์บัอตัราส่วนทางการเงิน : 
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2544 – 2548 
โดยศึกษาอตัราส่วนทางการเงินรายไตรมาสทั้งหมด 7 ตวั ไดแ้ก่ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้ อตัราส่วนเงินปันผลต่อ
หุน้ อตัราส่วนมลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อมลูค่าตามบญัชี 
อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ไตร
มาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2544 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2548 โดยท าการทดสอบสมมติฐานดว้นวิธีสหสัมพนัธ์อย่าง
ง่าย (Simple Correlation) โดยวดัระดบันัยส าคญั 0.05 ดว้ยวิธี Pearson Correlation ผลการศึกษาพบว่าราคาตลาด
ของหลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนทางการเงิน 6 ตวั คือ ไดแ้ก่ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้ อตัราส่วนมลูค่า
ตามบญัชีต่อหุ้น อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อมูลค่าตามบญัชี อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนอตัราส่วนเงินปันผลต่อหุ้นไม่มีความสัมพันธ์กับราตาตลาดของ
หลกัทรัพย ์
     (Jonathan Lewellen, 2004) ไดท้ าการศึกษาการพยากรณ์ผลตอบแทนจากอตัราส่วนทางการเงินของหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ก ตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 จนถึงปี ค.ศ. 2000 และจากผลการศึกษาพบว่า อตัราเงินปันผลเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด รองลงมาคืออตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อราคา
ตลาด และอตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ ส่วนอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยเ์พียงบางช่วง
ระยะเวลาตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม 
 

วธิีการศึกษา 
 
ประชากร  
     เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2557  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้มีการเพ่ิมหมวดธุรกิจบริการรับเหมา
ก่อสร้างใหอ้ยู่ภายใตก้ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง จึงมีหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 19 แห่ง
จากหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ยา้ยมาอยูใ่นหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง  
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กลุ่มตวัอย่าง  

     กลุ่มตวัอย่างจะเป็นบริษทัท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจบริการ
รับเหมาก่อสร้างท่ีมีขอ้มูลเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีคดัเลือกมาศึกษา คือมีงบการเงิน, อตัราส่วนทางการเงิน และราคา
ตลาดของหลกัทรัพยร์ายไตรมาสครบถว้น รวมทั้งอยู่ในหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 
พ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2556 จะมีจ านวน 7 บริษทั ไดแ้ก่ บมจ. ช.การช่าง (CK), บมจ. อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD), บมจ. เนาวรัตน์พฒันาการ (NWR), บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง  (PLE), บมจ. ซิโน-ไทย 
เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC), บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ  (STPI) และ บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น  
(SYNTEC) 
 
ตวัแปรในการศึกษา 
 
     ตัวแปรตาม คือ ราคาตลาดของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 
2547 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2556 
 
     ตวัแปรอสิระ คือ อตัราส่วนทางการเงิน 10 อตัราส่วน ท่ีมีการค านวณมาจากงบการเงินรายไตรมาส ไดแ้ก่ 
 
1. อตัราส่วนสภาพคล่อง (CR) = สินทรัพยห์มุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน  (เท่า) 
2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QR) = (สินทรัพยห์มุนเวียน-สินคา้คงเหลือ-ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ )/หน้ีสินหมุนเวียน 
3. อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย ์(AT) = ยอดขายสุทธิ /สินทรัพยร์วม 
4. อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวร (FT) = ยอดขายสุทธิ /สินทรัพยถ์าวร 
5. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (DE) = หน้ีสินรวม /ส่วนของผูถื้อหลกัทรัพย ์
6. อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (INTC) = ก าไรจากการด าเนินงาน /ดอกเบ้ียจ่าย 
7. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) = ก าไรสุทธิ /สินทรัพยร์วม 
8. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) = ก าไรสุทธิ-เงินปันผลหลกัทรัพยบุ์ริมสิทธิ/ส่วนของผูถื้อหลกัทรัพย ์
9. ก าไรต่อหุน้ (EPS) = ก าไรสุทธิ/ จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
10. อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าทางบญัชี  (PBV) = ราคาตลาดต่อหลกัทรัพย ์/มลูค่าตามบญัชีต่อหลกัทรัพย ์
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

     แบบจ าลองท่ีใช้ในการทดสอบอิทธิพลของความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของ
หลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยใชวิ้ธีการสร้างสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS)  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

     การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series data) ของหลกัทรัพยใ์น
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างท่ีมีขอ้มูลครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดทั้งหมด จ านวน 7 บริษทัดว้ยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2556  ขอ้มูลดงักล่าวมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี ราคาตลาดของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ราคาปิด 
ณ วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส และขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงิน 10 อตัราส่วนท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี (เลือกมาจาก
อตัราส่วนทางการเงินทั้ง 5 ประเภท ท่ีเคยมีผูท้  าการศึกษาวิจยัแต่ต่างกนัในช่วงระยะเวลาหรือกลุ่มธุรกิจ) จะเป็น
ขอ้มลูท่ีค านวณมาจากงบการเงินรวมรายไตรมาส ซ่ึงมีสูตรในการค านวณเป็นไปตามทฤษฏี  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. วิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระของแต่ละหลกัทรัพยท่ี์ศึกษาในหมวดธุรกิจ
บริการรับเหมาก่อสร้าง  

2. พิจารณาความสัมพันธ์กรณี ท่ีตัวแปรอิสระท่ีอยู่ในสมการถดถอยมีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูง 
(Multicollinearity) ดว้ยการตรวจสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์โดยการใช ้Simple Correlation Coefficient หากค่า
สมัประสิทธ์ิของความสมัพนัธ์คู่ใดมีมากกวา่ 0.8 จะถือว่า เกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงจะตอ้งตดัตวัแปรตวัใดตวั
หน่ึงออกจากสมการ โดยจะใชค่้าองค์ประกอบความแปรปรวนท่ีสูงเกินความเป็นจริง (Variance inflation factor : 
VIF) ในการพิจารณา กล่าวคือหากค่า VIF ของตวัแปรตวัใดมีค่ามากกกวา่จะตดัตวัแปรตวันั้นออกจากสมการ 

3. สร้างสมการเสน้ตรงแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปร  
4. ตรวจสอบปัญหาสหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) พิจารณาจาก Breusch Godfrey Test โดย

หากเกิดปัญหาจะแกไ้ขดว้ยวิธี Newey-West Correlation Standard Errors และการทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่
คงท่ี (Heteroscedasticity) ดว้ยวิธี White Heteroscedasticity Test หากเกิดปัญหาจะแกไ้ขดว้ยวิธี White Correction 
Standard Errors  

5. ใช้สถิติทดสอบ Prob. หรือ t-Test เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสมมติฐานการทดสอบท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  

สมมุติฐานหลกั : H0 : ตวัแปรตามไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ  
สมมุติฐานวา่ง : H1 : ตวัแปรตามมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ  

     และวิเคราะห์ทิศทางของความสมัพนัธ์จากเคร่ืองหมายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Coefficient of Correlation: r)  
6. เขียนสมการสุดทา้ยเพ่ือแสดงถึงความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์น

หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง   
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ผลการศึกษา 
 
     ก่อนจะท าการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยใช้เคร่ืองมือ “การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด” (Multiple Regression Analysis with Ordinary Least Square) จะมีการ
ตรวจสอบความสมัพนัธ์กรณีท่ีตวัแปรอิสระท่ีอยู่ในสมการถดถอยมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัสูง (Multicollinearity) 
ปัญหาสหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) และปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) 
เพ่ือท าการแกไ้ขปัญหาใหเ้รียบร้อยก่อน 
     จากการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity พบวา่  
1. หลกัทรัพย ์CK มีปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปร EPS, INTC และตวัแปร ROA, ROE หลงัจากท าการ
แกปั้ญหาโดยการตดัตวัแปรท่ีมีปัญหาออกไปบางตวัจึงเหลือตวัแปรอิสระเพียง 8 ตวั ไดแ้ก่ AT, CR, DE, FAT,  
INTC, PBV, QR และ ROE 
2. หลกัทรัพย ์ITD มีปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปร EPS, INTC และตวัแปร ROA, ROE หลงัจากท าการ
แก้ปัญหาโดยการตดัตัวแปรท่ีมีปัญหาออกไปบางตวัจึงเหลือตวัแปรอิสระเพียง 8 ตวั ไดแ้ก่ AT, CR, DE, EPS, 
FAT, PBV, QR และ ROA 
3. หลกัทรัพย ์NWR มีปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปร ROA, ROE หลงัจากท าการแกปั้ญหาโดยการตดัตวั
แปรท่ีมีปัญหาออกไปบางตวัจึงเหลือตัวแปรอิสระเพียง 9 ตัว ไดแ้ก่ AT, CR, DE, EPS, FAT, INTC, PBV, QR, 
ROE 
4. หลกัทรัพย ์PLE มีปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปร AT, FAT, ROA ตวัแปร CR, DE, FAT, QR ตวัแปร 
FAT, QR, ROA ตวัแปร PBV, ROA และตวัแปร ROA, ROE หลงัจากท าการแกปั้ญหาโดยการตดัตวัแปรท่ีมีปัญหา
ออกไปบางตวัจึงเหลือตวัแปรอิสระเพียง 7 ตวั ไดแ้ก่ AT, DE, EPS, INTC, PBV, QR และ ROE 
5. หลกัทรัพย ์STEC มีปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปร CR, DE และตวัแปร ROA, ROE หลงัจากท าการ
แกปั้ญหาโดยการตดัตวัแปรท่ีมีปัญหาออกไปบางตวัจึงเหลือตวัแปรอิสระเพียง 8 ตวั ไดแ้ก่ AT, DE, EPS, FAT, 
INTC, PBV, QR และ ROE 
6. หลกัทรัพย ์STPI มีปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปร AT, FAT ตวัแปร CR, QR ตวัแปร EPS, INTC ตวั
แปร FAT, ROE และตวัแปร ROA, ROE หลงัจากท าการแกปั้ญหาโดยการตดัตวัแปรท่ีมีปัญหาออกไปบางตวัจึง
เหลือตวัแปรอิสระเพียง 8 ตวั ไดแ้ก่ AT, CR, DE, EPS, PBV และ ROA 
7. หลกัทรัพย ์SYNTEC มีปัญหา Multicollinearity ระหวา่งตวัแปร ROA, ROE หลงัจากท าการแกปั้ญหาโดยการตดั
ตวัแปรท่ีมีปัญหาออกไปบางตวัจึงเหลือตวัแปรอิสระเพียง 9 ตวั ไดแ้ก่ AT, CR, DE, EPS, FAT, INTC, PBV, QR 
และ ROA 
     จากการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation พบว่า หลกัทรัพยท่ี์ปัญหา Autocorrelation ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์STPI 
ส่วนหลกัทรัพยอ่ื์นไม่มีปัญหา Autocorrelation 
     จากการตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity พบว่า หลกัทรัพยท่ี์ปัญหา Heteroscedasticity ได้แก่ หลกัทรัพย ์
ITD, PLE และ STEC ส่วนหลกัทรัพยอ่ื์นไม่มีปัญหา Heteroscedasticity   
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2396  
 

 

หลงัจากท าการไขปัญหาแลว้จะสามารถเขียนสรุปเป็นสมการสุดทา้ยของแต่ละบริษทัไดด้งัน้ี 
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

R-squared = 0.87 
     สมการท่ี (1) แสดงการค านวณราคาหลกัทรัพย ์CK 
     จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้่า อตัราการหมุนของสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์CK มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือมูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้, อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น
ตามล าดบั ส่วนท่ีเหลือไม่มีความสัมพนัธ์กนั และปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินจะสามารถอธิบายราคาตลาดของ 
หลกัทรัพย ์CK ไดร้้อยละ 87 (พิจารณาจากค่า R2)  ท่ีเหลือร้อยละ 13 เป็นผลมาจากปัจจยัอ่ืนๆ 
บริษทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั ( มหาชน )  

 
 R-squared = 0.97 
     สมการท่ี (2) แสดงการค านวณราคาหลกัทรัพย ์ITD 
     จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ มูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์ITD มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีเหลือไม่มีความสัมพนัธ์กนั และปัจจยัอตัราส่วนทาง
การเงินจะสามารถอธิบายราคาตลาดของหลกัทรัพย ์ITD ไดร้้อยละ 97 (พิจารณาจากค่า R2)  ท่ีเหลือร้อยละ 3 เป็น
ผลมาจากปัจจยัอ่ืนๆ  
 
บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน)  

 
R-squared = 0.77 
     สมการท่ี (3) แสดงการค านวณราคาหลกัทรัพย ์NWR 
     จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้่า  อตัราการหมุนของสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์NWR มาก
ท่ีสุด รองลงมาคืออตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวร และมูลค่าหุ้นทางบญัชีต่อหุ้นตามล าดบั ส่วนท่ีเหลือไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั และปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินจะสามารถอธิบายราคาตลาดของหลกัทรัพย ์NWR ไดร้้อยละ 77 
(พิจารณาจากค่า R2)  ท่ีเหลือร้อยละ 23 เป็นผลมาจากปัจจยัอ่ืนๆ  
บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
R-squared = 0.94 
     สมการท่ี (4) แสดงการค านวณราคาหลกัทรัพย ์PLE 
     จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้่า อตัราการหมุนของสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์PLE มาก
ท่ีสุด รองลงมาคืออตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ียตามล าดบั ส่วนท่ี

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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เหลือไม่มีความสัมพนัธ์กนั และปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินจะสามารถอธิบายราคาตลาดของหลกัทรัพย ์PLE ได้
ร้อยละ 94 (พิจารณาจากค่า R2)  ท่ีเหลือร้อยละ 6 เป็นผลมาจากปัจจยัอ่ืนๆ  
บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จเีนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

 
R-squared = 0.98 
     สมการท่ี (5) แสดงการค านวณราคาหลกัทรัพย ์STEC 
     จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้่า มูลค่าหุ้นทางบญัชีต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์STEC มาก
ท่ีสุด รองลงมาคืออตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวร ส่วนท่ีเหลือไม่มีความสมัพนัธ์กนัปัจจยัอตัราส่วนทางการเงิน
จะสามารถอธิบายราคาตลาดของหลกัทรัพย ์STEC ไดร้้อยละ 98 (พิจารณาจากค่า R2)  ท่ีเหลือร้อยละ 2 เป็นผลมา
จากปัจจยัอ่ืนๆ  
บริษทั เอสทีพ ีแอนด์ ไอ จ ากดั (มหาชน) 

 
R-squared = 0.96 
     สมการท่ี (6) แสดงการค านวณราคาหลกัทรัพย ์STPI 
     จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ มลูค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์STPI มากท่ีสุด 
รองลงมาคือก าไรต่อหุ้น และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยต์ามล าดบั ส่วนท่ีเหลือไม่มีความสัมพนัธ์กนั และ
ปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินจะสามารถอธิบายราคาตลาดของหลกัทรัพย ์STPI ไดร้้อยละ 96 (พิจารณาจากค่า R2)  ท่ี
เหลือร้อยละ 4 เป็นผลมาจากปัจจยัอ่ืนๆ  
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

 
R-squared = 0.96 
     สมการท่ี (7) แสดงการค านวณราคาหลกัทรัพย ์SYNTEC 
     จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ มลูค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์SYNTEC มาก
ท่ีสุด รองลงมาคืออตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวร และอตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ียตามล าดบั ส่วนท่ี
เหลือไม่มีความสัมพนัธ์กนั และปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินจะสามารถอธิบายราคาตลาดของหลกัทรัพย ์SYNTEC 
ไดร้้อยละ 98 (พิจารณาจากค่า R2)  ท่ีเหลือร้อยละ 2 เป็นผลมาจากปัจจยัอ่ืนๆ  
 
หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็     หมายถึง     ค่า t-stat 
                         *              หมายถึง     ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 
 
 

(6) 

(7) 

(5) 
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อภิปรายผล 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการสรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของ 
                 หลกัทรัพย ์แยกรายบริษทั 
  VARIABLES CK ITD NWR PLE STEC STPI SYNTEC 

  AT + x + + x x x 

  FAT x x -   +   - 
  CR x x x 

  x x 
  QR x x x x x x x 

  DE x - x - x x x 

  INTC - - x + x 
 

- 
  ROA 

 
x x 

  + x 
  ROE + 

  x x 
  

  EPS 
 

x x x x - x 

  PBV + + + x + + + 
หมายเหตุ:  +    หมายถึง มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  

  -      หมายถึง มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  

  x หมายถึง ไม่มีความสมัพนัธ์กนั ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05   

ตวัแปรอสิระที่มผีลต่อราคาตลาดหลกัทรัพย์ในหมวดธุรกจิบริการรับเหมาก่อสร้างอย่างมนัียส าคัญทางสถิต ิ

     อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Price per Book Value) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคาตลาด
หลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 6 หลกัทรัพย ์คือ ดว้ย บริษทั ช.การช่าง (มหาชน) จ ากดั, บริษทั อิ
ตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (มหาชน) จ ากดั, บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ (มหาชน) จ ากดั, บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจี
เนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น (มหาชน) จ ากดั, บริษทั เอสทีพี แอนด์ ไอ (มหาชน) จ ากดั และบริษทั ซินเท็ค คอน
สตรัคชัน่ (มหาชน) จ ากดั กล่าวคือ ถา้อตัราส่วนสภาพคล่องของหลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะส่งผล
ใหร้าคาตลาดหลกัทรัพยน์ั้นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในทิศทางเดียวกนั  

     อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคาตลาด
หลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 1 หลกัทรัพย ์คือ บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง (มหาชน) จ ากดั 
กล่าวคือ ถา้อตัราส่วนสภาพคล่องของหลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะส่งผลให้ราคาตลาดหลกัทรัพย์
นั้นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในทิศทางเดียวกนั 
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     มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาตลาดหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 2 
หลกัทรัพย ์คือ บริษทั ช.การช่าง (มหาชน) จ ากดั และบริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ (มหาชน) จ ากดั กล่าวคือ ถา้
อตัราส่วนสภาพคล่องของหลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะส่งผลให้ราคาตลาดหลกัทรัพยน์ั้นเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงในทิศทางตรงกนัขา้ม 

     อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์ (Total Asset Turnover) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
ในหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 3 หลกัทรัพย์ คือ บริษัท ช.การช่าง (มหาชน) จ ากัด, บริษัท เนาวรัตน์
พฒันาการ (มหาชน) จ ากดั และบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง (มหาชน) จ ากดั กล่าวคือ ถา้อตัราส่วนสภาพคล่อง
ของหลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะส่งผลให้ราคาตลาดหลกัทรัพยน์ั้นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในทิศทาง
เดียวกนั 

     อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับราคาตลาด
หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 1 หลกัทรัพย์ คือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอน
สตรัคชัน่ (มหาชน) จ ากดั กล่าวคือ ถา้อตัราส่วนสภาพคล่องของหลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะส่งผล
ใหร้าคาตลาดหลกัทรัพยน์ั้นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในทิศทางเดียวกนั 
     มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาตลาดหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 2 
หลกัทรัพย ์คือ บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ (มหาชน) จ ากดั และบริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (มหาชน) จ ากัด 
กล่าวคือ ถา้อตัราส่วนสภาพคล่องของหลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะส่งผลให้ราคาตลาดหลกัทรัพย์
นั้นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในทิศทางตรงกนัขา้ม 

     อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคา
ตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 2 หลกัทรัพย ์คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์
(มหาชน) และบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง (มหาชน) จ ากดั กล่าวคือ ถา้อตัราส่วนสภาพคล่องของหลกัทรัพย์
ดงักล่าวมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะส่งผลใหร้าคาตลาดหลกัทรัพยน์ั้นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในทิศทางตรงกนัขา้ม 

     ก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ
บริการรับเหมาก่อสร้าง 1 หลกัทรัพย ์คือ บริษทั เอสทีพี แอนด์ ไอ (มหาชน) จ ากดั กล่าวคือ ถา้อตัราส่วนสภาพ
คล่องของหลกัทรัพยด์ังกล่าวมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะส่งผลให้ราคาตลาดหลกัทรัพยน์ั้นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม 

     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์น
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 1 หลกัทรัพย ์คือ บริษทั ช.การช่าง (มหาชน) จ ากดั กล่าวคือ ถา้อตัราส่วนสภาพ
คล่องของหลกัทรัพยด์ังกล่าวมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะส่งผลให้ราคาตลาดหลกัทรัพยน์ั้นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงใน
ทิศทางเดียวกนั 

     อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์น
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 1 หลักทรัพย์ คือ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ (มหาชน) จ ากัด กล่าวคือ ถ้า
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อตัราส่วนสภาพคล่องของหลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะส่งผลให้ราคาตลาดหลกัทรัพยน์ั้นเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงในทิศทางเดียวกนั 

ตวัแปรอสิระที่ไม่มผีลต่อราคาตลาดหลกัทรัพย์ในหมวดธุรกจิบริการรับเหมาก่อสร้างอย่างมนัียส าคัญทางสถิต ิ

     อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ไม่มีความสัมพนัธ์กับราคาตลาดหลกัทรัพย์ในหมวดธุรกิจบริการ
รับเหมาก่อสร้าง 

     อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจบริการ
รับเหมาก่อสร้าง 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลราคาตลาดของหลกัทรัพยร์ายบริษทั ใน

หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 7 บริษทั พบว่า อตัราส่วนทางการเงินทั้ง10 อตัราส่วน 

มีเพียง 8 อตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยมี

ความสัมพนัธ์ทั้งท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจน้ีมากท่ีสุดคือ อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ทางบญัชีโดยมีความสมัพนัธ์

กบัราคาตลาดของหลกัทรัพยถึ์ง 6 บริษทั และเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงหมายความว่า ถา้อตัราส่วน

ราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ทางบญัชีปรับตวัเพ่ิมข้ึน จะส่งผลใหร้าคาตลาดของหลกัทรัพยป์รับตวัเพ่ิมข้ึน และถา้อตัราส่วน

ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชีปรับตวัลดลง จะส่งผลให้ราคาตลาดของหลกัทรัพยป์รับตวัลดลง แสดงให้เห็นว่า

อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี สามารถใชเ้ป็นตวัแปรท่ีส าคญัเพ่ืออธิบายถึงแนวโนม้การเคล่ือนไหวของ

ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจริการรับเหมาก่อสร้างได ้ส่วนอตัราส่วนทางการเงินท่ีไม่มีความสัมพนัธ์

กบัราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างคือ อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพ

คล่องหมุนเร็ว และเม่ือพิจารณากลุ่มตวัอย่างทั้ ง 7 บริษทั พบว่า บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง

การเงินกบัราคาตลาดของหลกัทรัพยม์ากท่ีสุดคือ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)โดยมีความสัมพนัธ์ระหว่าง

อตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดของหลกัทรัพยถึ์ง 4  อตัราส่วน จากทั้งหมด 10 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วน

หมุนเวียนสินทรัพย ์อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  และอตัราส่วน

ราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ทางบญัชี 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
         เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาวิจยัเฉพาะปัจจยัทางดา้นอตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบั
ราคาตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว และคดัเลือกอตัราส่วนทางการเงินมา
ท าการศึกษาเพียง 10 อตัราส่วน จากอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีหลายอตัราส่วน ดงันั้นหากมีการศึกษาเพ่ิมเติมควรมี
การหาขอ้มลูเชิงคุณภาพ หรือขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจจะส่งผลต่อราคาตลาดของหลกัทรัพย ์เช่น ปัจจยัดา้นภาวะทาง
เศรษฐกิจ ภาวะทางอุตสาหกรรม ภาวะทางการเมือง เพราะการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของหลกัทรัพยย์งัข้ึนอยู่
กบัปัจจยัอ่ืนอีกหลายดา้น ดงันั้นจึงควรวิเคราะห์ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในทุกๆ ดา้น หรืออาจจะ
พิจารณาอตัราส่วนทางการเงินตวัอ่ืนมาใชใ้นการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือไดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างและมีความละเอียด
เพ่ิมมากข้ึน 
     อีกประการหน่ึงท่ีส าคัญคือการศึกษาในคร้ังน้ีได้ศึกษาวิจัยเพียงปัจจัยทางด้านอัตราส่วนทางการเงินท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพยร์ายไตรมาสในช่วงปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ.2556 เท่านั้น การศึกษาคร้ังต่อไป
อาจจะมีการเพ่ิมช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาให้กวา้งข้ึน เพ่ือให้ผลการศึกษามีความชัดเจนยิ่งข้ึน หรืออาจท าการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราส่วนทางการเงินของงวดเวลาหน่ึง แลว้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของ
หลกัทรัพยใ์นงวดเวลาถดัไป เพ่ือใชใ้นการพยากรณ์แนวโนม้ 
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิมหภาคทีม่ผีลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทย (กอง1) 

Macroeconomic Factors Affecting the Returns Associated With Thai Property Funds 
ปุญยนุช ศิริโชคธนทรัพย์1 และ ดร.ธฤตพน อู่สวสัดิ์2 

Punyanuch Sirichoktanasurp and Dr.Thitapon Ousawat  

บทคดัย่อ 
              งานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือให้นักลงทุนภาคเอกชนสามารถใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนให้ได้ตาม
เป้าหมาย อีกทั้งภาครัฐยงัสามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการควบคุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือเป็นเคร่ืองมือสร้าง
ประโยชน์ตรงตามวตัถุประสงคก์ารก่อตั้งกองทุนรวม ขอบเขตการศึกษาจะใชเ้ฉพาะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยก์อง 1 
และตอ้งเป็นกองทุนท่ีจดทะเบียนต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ท่านั้น โดยวิธีการ
ศึกษาจะใชแ้บบจ าลองทางเศรษฐมิติในการสร้างสมการพยากรณ์ตามประเภทธุรกิจท่ีกองทุนไปลงทุน ไดแ้ก่ ท่ีพกัอาศยั 
ศูนยก์ารคา้ อาคารส านกังาน โรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดงัเกบ็สินคา้ และสนามบิน ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 เพ่ือท าการประเมินน ้าหนกัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ท่ีเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาค และตวัแปร
ตามคือผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามประเภทธุรกิจท่ีกองทุนไปลงทุน เน่ืองจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทุนปิดซ่ึงไม่ไดซ้ื้อขายบ่อยหาผลตอบแทนยากและไม่ไดซ้ื้อขายท่ีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ แต่ซ้ือขาย
ท่ีราคาตลาด ดงันั้นจึงเลือกใชร้าคาปิดในการค านวณหาผลตอบแทนและใช้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิมาเป็นตวัค านวณถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกั           
ค าส าคัญ: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค, แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ 

Abstract 
 This research aims to study the macroeconomic factors affecting the returns associated with Thai property funds. The 
investors and the private sector can use each econometric model as their guideline for investing to achieve their target 
return objectives. In addition, the government can use this information for controlling Thai property funds to accomplish 
the purpose of Thai mutual fund foundation. The scope of the research was limited to Thai Property Fund Public Offering 
which is only legally registered with the Securities and Exchange Commission. As for the method of study, the researcher 
used the econometric model to create the unique models divided into five business types, namely residential, plaza, office 
building, industrial warehouse and airport. Multiple Linear Regression with Ordinary Least Squares (OLS) is used as the 
research method. To evaluate the impact of  independent variables as macroeconomic factors on the dependent variables as 
the returns on Thai property funds within each category at the significance level of 0.05.          
Keywords: Property Funds, Macroeconomic Factors, Econometric Model 
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1. บทน า 
 
     ในระบบเศรษฐกิจยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงกระแสเงินทุนทัว่โลกสามารถเคล่ือนยา้ยถ่ายโอนไปไดทุ้กท่ีอย่างเสรี จาก
ข้อตกลงและความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และธุรกรรมใหม่ๆ ทางการเงิน ก่อใหเ้กิดการเพ่ิมแหล่งเงินทุนซ่ึงส่งผลใหต้ลาดทุนและตลาดเงินต่างๆ
ทัว่โลกไดพ้ฒันาและขยายข้ึนอย่างรวดเร็ว กองทุนรวมเป็นเสมือนเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีถูกน ามาใชเ้ป็นช่องทางใน
การระดมเงินทุนและการลงทุนส าหรับนักลงทุนรายย่อย โดยเกิดจากกระบวนการทางการเงินในการแปลง
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทต่างๆ ใหอ้ยูใ่นรูปตราสารทางการเงิน เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสและเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการ
ลงทุนส าหรับนกัลงทุนรายย่อย และผูท่ี้สนใจทัว่ไปท่ีมีเงินลงทุนนอ้ยใหส้ามารถท่ีจะลงทุนโดยผ่านกองทุนรวมได ้
เน่ืองจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยจ์ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมาก และมีระยะเวลาการลงทุนค่อนขา้ง
ยาวนาน ส่งผลให้สมยัก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ถูกจ ากดัอยู่แต่ในกลุ่มผูอ้อมเงินท่ีมีพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจอยูใ่นระดบับนเท่านั้น 
 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
     1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ในประเทศไทย 
(กอง1) โดยใชแ้บบจ าลองทางเศรษฐมิติ 
     2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของตวัแปรทางเศรษฐกิจแต่ละตวัท่ีมีผลกระทบต่อแต่ละประเภทธุรกิจท่ีกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย (กอง1) ไปลงทุน 
     3. เพ่ือศึกษาและประเมินน ้าหนกัความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจแต่ละตวัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทน
ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย (กอง1) 
 

ขอบเขตการวจิัย 
     การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งเน้นไปท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) ท่ีจดทะเบียนต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยเ์ท่านั้น โดยจะครอบคลุมกองทุนทั้ งหมด 13 กองทุนท่ีสุ่มมาจากแต่ละ
ประเภทธุรกิจท่ีกองทุนไปลงทุน เพ่ือท าการประเมินน ้ าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคทั้งหมด
ทั้งหมด 9 ตวั ไดแ้ก่ (1) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (2) อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นต ่าลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (3) ดชันีราคาหุ้น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (4) อตัราเงินเฟ้อโดยวดัจากการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค (5) อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี (6) อัตราการว่างงาน (7) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (8) ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน และ (9) ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์ามประเภท
ธุรกิจท่ีกองทุนไปลงทุนทั้ ง 5 ประเภท ได้แก่ (1) ท่ีพักอาศัย (2) ศูนย์การค้า (3) อาคารส านักงาน (4) โรงงาน
อุตสาหกรรมหรือโกดงัเก็บสินคา้ และ (5) สนามบิน โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือนยอ้นหลงั 5 ปี จากการเก็บรวบรวม
ราคาปิดของกองทุน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2552 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2556 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 60 เดือน  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
     1. นกัลงทุนสามารถพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ในประเทศไทย โดยใชว้ิธีทาง
เศรษฐมิติ เพ่ือเป็นขอ้มูลและแนวทางประกอบการตดัสินใจในการลงทุนและปรับปรุงผลการด าเนินงานใหดี้ยิ่งข้ึน
ของทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและเอกชน นกัลงทุน และภาคประชาชนผูท่ี้สนใจทัว่ไปในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาฯ  
     2. นักลงทุนทราบถึงความแตกต่างของตวัแปรทางเศรษฐกิจแต่ละตวัท่ีมีผลกระทบต่อแต่ละประเภทธุรกิจท่ี
กองทุนรวมอสังหาฯไปลงทุน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ภาคธุรกิจและเอกชน นกัลงทุน และประชาชนทัว่ไป 
ใหส้ามารถคาดคะเนผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์(กอง1) ของแต่ละประเภทธุรกิจไดล่้วงหนา้ 
     3. นกัลงทุนทราบถึงน ้าหนกัความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจแต่ละตวัท่ีใชเ้ป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทน
ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย (กอง1) ไดอ้ยา่งถกูตอ้งแม่นย  ายิ่งข้ึน 
 

2. แนวความคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวเิคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้ปัจจยัพืน้ฐาน 
     การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพ้ืนฐานจะเร่ิมจากการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สภาพอุตสาหกรรม 
ตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษทั โดยท าการรวบรวมขอ้มูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และของบริษทัมา
วิเคราะห์แต่ละส่วนเพ่ือน าไปใชใ้นการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทั ท าให้นกัลงทุนสามารถ
ก าหนดค่าตวัแปรท่ีใชใ้นการประเมินหามลูค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์อนัประกอบไปดว้ยกระแสเงินสดรับจากการ
ลงทุน และความเส่ียงได ้(สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2548: 242-308) 
 
การลงทุน     
     การลงทุน หมายถึงการซ้ืออสงัหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยข์องบุคคลหรือสถาบนัซ่ึงใหผ้ลตอบแทนเป็นสดัส่วน
กบัความเส่ียงตลอดเวลาอนัยาวนานประมาณ 10 ปี และอย่างต ่าไม่ต ่ากวา่ 3 ปี โดยสามารถแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 
ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 
     1. การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer Investment)  
     2. การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) 
     3. การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial or Securities Investment) 
(เพชรี ขมุทรัพย,์ 2540: 1-2) 
ปัจจยัที่มผีลกระทบต่ออุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
1. ภาวะเศรษฐกิจ จะส่งผลกระทบต่อความตอ้งการในการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์และความสามารถในการผ่อนช า ระ
สินเช่ืออสงัหาริมทรัพยใ์หล้ดลง 
2. การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด เม่ืออตัราดอกเบ้ียเพ่ิม สูงข้ึน จะส่งผลลบต่อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ในทาง
ตรงกนัขา้มหากดอกเบ้ียปรับตวัลดลง ตน้ทุนทางการเงินของผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคก็จะลดลง ปริมาณความ
ตอ้งการอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดกจ็ะเพ่ิมสูงข้ึน 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2406  
 

 

3. ด้านแรงงาน  ผลกระทบด้านแรงงานเป็นปัญหาท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้โดยหากผู ้ประกอบการรายใดไม่มี
ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีแรงงานท่ีดี การก่อสร้างอาจมีปัญหาและไม่มีคุณภาพ ท าใหก้ารก่อสร้างตอ้งหยุดชะงกัลงและ
ตอ้งหาผูรั้บเหมาและแรงงานก่อสร้างใหม่ 
4. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ ผูป้ระกอบการอสังหาฯ จ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
กฎหมายต่างๆ เพ่ือท่ีจะไดมี้วิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล  
5. เทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบใหม่ๆ  รวมถึงวสัดุก่อสร้างแบบใหม่ช่วยให้
ผูป้ระกอบการมีความสะดวกและประหยดัตน้ทุนในการด าเนินงานมากข้ึนเป็นปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการอสังหาฯให้
ความส าคญัเพ่ือท่ีจะกา้วทนัเทคโนโลยีการก่อสร้างและสามารถลดตน้ทุนบริษทั (กลุภทัรา สิโรดม, 2549: 189-210) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
     ณัฐ สรรพชัญพงษ์ (2551) พบวา่ ระดบัผลตอบแทนรายปีทบตน้ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย 
มีตั้งแต่ติดลบไปจนถึงระดบัสูงกว่า 10% ส่วนใหญ่ความผนัผวนของผลตอบแทนจะนอ้ยกว่าหุ้นสามญัราว 50% 
เม่ือน าค่าผลตอบแทนต่อความเส่ียงของทุกกองทุนมาเฉล่ียเขา้ดว้ยกนั พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีไดมี้ค่า 0.3966 เท่า ซ่ึงต ่ากว่า
ค่าผลตอบแทนต่อความเส่ียงของดชันี SET TRI (Total Return Index) ในช่วงเดียวกนัถึง 0.5847 เท่า อีกทั้งยงัพบว่า 
รูปแบบการถือครองสินทรัพยส่์งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
แต่ระดบัการระดมทุนเร่ิมแรก ระดบัจ านวนผูล้งทุน ณ.วนัจดทะเบียน อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) อตัรา
การหมุนเวียนสินทรัพย์ (Asset Turnover) และอัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน (Return on Asset) ส่งผลต่อ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญั 
     พิชญา แซ่อึง้ (2550) พบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มูลค่าทรัพยสิ์นกองทุนรวมตราสารทุน (NAVEPF) และ 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า (R) มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอ์ย่างมี
นยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99, 97 และ 99 ตามล าดบั และไดส้มการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ต้นและตัวแปรตามดังน้ี  LOG(NAVPF) = 97.635 – 15.192LOG(CPI) – 1.652LOG(NAVEQF) + 2.267LOG(R) 
โดยสมการท่ีค านวณไดมี้ค่า R-Squared เท่ากบั 0.875 ซ่ึงถือวา่สมการดงักล่าวสามารถอธิบายถึงผลการเปล่ียนแปลง
ของมลูค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ด ้
     ปรีชา เฮงศรีสมบัติ (2547) พบว่า กองทุนรวมท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงสุด 8 อนัดบัแรก คือ กองทุนรวมท่ีอยู่
ภายใตก้ารบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั ดงันั้น จึงไดพิ้จารณาหลกัทรัพยท่ี์
กองทุนรวมเหล่าน้ีเลือกลงทุน พบว่ามีการกระจุกตวัการลงทุนในหมวดธุรกิจประมาณ 3-5 หมวดธุรกิจ ไดแ้ก่ 
พลงังาน ส่ือสาร วสัดุก่อสร้าง และธนาคาร ส่วนในดา้นความเส่ียง พบวา่กองทุนรวมส่วนใหญ่ จะมีความเส่ียงท่ีต ่า
กว่าค่าความเส่ียงตลาด ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่ากองทุนรวมส่วนใหญ่จะมีการลงทุนแบบระมดัระวงั ส่วนผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยท่ี์นักลงทุนลงทุนเองเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีศึกษา พบว่า กลุ่ม
หลกัทรัพยท่ี์เลือกลงทุนดว้ยตนเองให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉล่ียของผลตอบแทนของกองทุนรวม แต่ความเส่ียง
ของหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนลงทุนเอง มีความเส่ียงท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียความเส่ียงของกองทุนรวม 
     Antonina Mavrodiy  (2005) พบว่า ตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคมีอิทธิพลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย ์การเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ค่าจ้างแรงงานเฉล่ีย และจ านวนประชากร จะส่งผลทางบวกต่อราคา
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อสังหาริมทรัพย ์ในขณะท่ีการเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียจะส่งผลทางลบต่อราคาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ี
กล่าวว่า การพฒันาเศรษฐกิจ การเพ่ิมระดบัรายได ้และการเพ่ิมของจ านวนประชากร จะน าไปสู่ความตอ้งการซ้ือท่ี
อยูอ่าศยัเพ่ิมมากข้ึนส่งผลใหร้าคาบา้นสูงข้ึน ในขณะเดียวกนั การเพ่ิมของอตัราดอกเบ้ียท าใหค้วามตอ้งการซ้ือบา้น
นอ้ยลง ส่งผลใหบ้า้นราคาถูกลง ส าหรับตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคท่ีเนน้ปัจจยัทางดา้นท าเลท่ีตั้งและคุณภาพ 
สรุปว่าปัจจยัทางดา้นท าเลท่ีตั้งและคุณภาพมีอิทธิพลต่อราคาบา้น โดยบา้นท่ีมีท าเลท่ีตั้งและคุณภาพท่ีแตกต่างกนั
ออกไปจะส่งผลถึงระดบัราคาบา้นท่ีแตกต่างกนั 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรในงานวิจยัน้ีคือข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (กอง1) จ านวน 52 กองทุน และดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง, อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นต ่าลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี, 
ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, อตัราเงินเฟ้อโดยวดัจากการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค , 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี, อตัราการวา่งงาน, ดชันีการลงทุนภาคเอกชน, ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค โดยกลุ่มตวัอย่างของการศึกษาเป็นขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2552 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2556 รวมระยะเวลาทั้ งส้ิน 60 เดือนโดยครอบคลุมกองทุนทั้ งหมด 13 กองทุนท่ีสุ่มมาจากแต่ละ
ประเภทธุรกิจท่ีกองทุนไปลงทุนโดยเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจะพิจารณาจากกองทุนท่ีมีระยะเวลา
ด าเนินงานยาวนานโดยจะท าการเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) จากแต่ละประเภทธุรกิจท่ีกองทุนไป
ลงทุนดว้ยจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเท่าๆ กนั ยกเวน้แต่ธุรกิจสนามบิน (Airport) ซ่ึงปัจจุบนัมีอยูเ่พียงกองทุนเดียว 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ขอ้มลูท่ีถกูเกบ็มาใชใ้นงานวิจยัน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ในการศีกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ เพ่ือทดสอบและประเมิน
น ้ าหนักความสัมพนัธ์ของตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนอสังหาริมทรัพยแ์ต่ละ
ประเภทธุรกิจท่ีกองทุนอสังหาฯไปลงทุน โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าท าการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร
อิสระแต่ละตวั แลว้จึงน าผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัผลตอบแทนของกองทุน
อสังหาฯ แต่ละประเภทธุรกิจท่ีกองทุนไปลงทุนด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน  (Multiple Linear 
Regressions) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2408  
 

 

กรอบแนวความคดิในงานวจิัย 
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
      

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากผลการศึกษา พบวา่มีตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคอยู ่4 ตวัท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนอสงัหาริมทรัพย ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัน้ีคือ 
     1.ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จากผลการวิจัยพบว่า การเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง ( CON) มี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติ ใน
ธุรกิจอาคารสานกังาน และในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม หรือโกดงัเก็บสินคา้ ท่ีระดบันยัสาคญั 0.05  ซ่ึงตรงขา้ม
กับสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้ ซ่ึงขัดแยง้กับแนวคิดของคุณกุลภัทรา สิโรดม ท่ีกล่าวว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างมี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนอสงัหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม อาจอธิบายไดว้า่เม่ือราคาวสัดุ
ก่อสร้างเพ่ิมสูงข้ึน จะส่งผลใหอ้ตัราการท าก าไรของผูป้ระกอบการลดลง จึงท าใหผู้ป้ระกอบการเลือกท่ีจะเช่าอาคาร
ส านกังานและโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดงัเกบ็สินคา้แทนการก่อสร้างหรือขยายโรงงานเอง  
     2.ดชันีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการวิจยัพบวา่ การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( SET) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในธุรกิจท่ีพกัอาศยั, ธุรกิจศูนยก์ารคา้, ธุรกิจอาคารสานกังาน และธุรกิจสนามบิน 
ท่ีระดบันัยสาคญั 0.01 และในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดงัเก็บสินคา้ ท่ีระดบันัยส าคญั 0.10 ซ่ึงตรงกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสามารถอธิบายไดโ้ดยแนวคิดเร่ืองดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละดชันีราคาหุน้ในประเทศไทย ท่ี 
กล่าวว่าการเคล่ือนไหวของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยรวมจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออตัราผลตอบแทนของหุน้รายตวั 
จึงเป็นสาเหตุใหน้กัลงทุนส่วนใหญ่ตดัสินใจท่ีจะลงทุนโดยดูแนวโนม้และรูปแบบการเคล่ือนไหวของราคาหุน้ อีก

 

ผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย ์

(Property Fund) 

ตวัแปรตาม (Dependent  Variable) 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  (Economic Variable) 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CON) 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นต ่าลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) 
ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
อตัราเงินเฟ้อ (INF) 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากแบบประจ า 1 ปี (I1)   
อตัราการวา่งงาน (UNEMPLOY) 
ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) 
ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 

จดักลุ่มสมการ 5 สมการ แบ่งตามประเภทธุรกิจท่ี
กองทุนไปลงุทน ไดแ้ก่ ท่ีพกัอาศยั (Residential), 

ศูนยก์ารคา้ (Plaza), อาคารส านกังาน (Office Building), 
สนามบิน (Airport) และโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดงั

เกบ็สินคา้ (Industrial Warehouse) 

ตวัแปรตน้ (Independent  Variable) 
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ทั้งยงัตรงกบัแนวคิดของคุณจิรัตน์ แสงแกว้ ท่ีกล่าวว่าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นดชันีท่ีสะทอ้นการเค่ือน
ไหวของราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมดทุกตวัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นดชันีท่ีสะทอ้นภาพรวมของ
ตลาดไดดี้ท่ีสุด 
     3.อตัราการว่างงาน จากผลการวิจยัพบวา่ อตัราการวา่งงาน (UNEMPLOY) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน
ของกองทุนอสงัหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัสาคญัทางสถิติ ในธุรกิจอาคารสานกังาน ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.10 ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และขดัแยง้กบัแนวคิดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีกล่าวว่า
อตัราการว่างงานมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม อาจอธิบาย
ไดว้า่เม่ืออตัราการวา่งงานเพ่ิมสูงข้ึน ท าใหค้วามตอ้งการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้โดยรวมลดลงอย่างมาก อีกทั้งยงัส่งผล
ต่อการผลิตการจา้งงานท่ีลดลง รายไดค้รัวเรือนลดลง และยงัเป็นช่วงท่ีก าไรของธุรกิจลดลง ส่งผลใหค้วามตอ้งการ
ท่ีจะลงทุนหรือขยายกิจการเพ่ิมข้ึนลดลงเพราะตอ้งการท่ีจะกนัเงินส่วนน้ีไวใ้ช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 
ดงันั้นจึงท าให้อตัราผลตอบแทนของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดังเก็บสินค้า และธุรกิจสนามบินจึงมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราการวา่งงาน  
     4.ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค จากผลการวิจยัพบว่า การเปล่ียนแปลงของดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ( CCI) มี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ใน
ธุรกิจอาคารสานกังาน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 และในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดงัสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละตรงกบัแนวคิดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีกล่าวถึงการวิเคราะห์
หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน โดยถือวา่ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะดูว่าประชาชนภายในประเทศ
มีความพร้อมท่ีจะจับจ่ายใช้สอยแลว้หรือยงั  ถา้หากความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคลดต ่าลง ผูบ้ริโภคก็จะพยายาม
ประหยดักิจกรรมการใชจ่้ายของตนมากข้ึน ส่งผลให้มีการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยล์ดลง และส่งผลเสียต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมต่อมา 
     นอกจากน้ี ผูวิ้จยัยงัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลตอบแทนรายเดือนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์มลูนิธิประเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย ตลาดหกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และสมาคมทองค าแห่งประเทศไทย เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียรายปี และค านวณหาผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและทองค ายอ้นหลงัตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-2556 โดยใชสู้ตรทางการเงินไดผ้ล
ออกมาดงัน้ีคือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กองทุนรวม พนัธบตัร เงินฝาก เงินฝากออม ตลาด ทองค า 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2410  
 

 

ปี อสงัหาริมทรัพย์
โดยเฉล่ีย 

รัฐบาลอาย ุ10 
ปี 

ประจ า  
1 ปี 

ทรัพย ์ หลกัทรัพย ์

2552 5-12% 3.91% 0.98% 0.54% 4.41% 2.33% 

2553 5-12% 3.60% 0.78% 0.50% 3.34% 1.81% 

2554 5-12% 3.69% 1.73% 0.78% 0.51% 1.62% 

2555 6-15% 3.53% 2.63% 0.77% 2.11% 0.17% 

2556 5-12% 3.80% 2.29% 0.74% -1.05% -2.57% 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารพาณิชย,์ มลูนิธิประเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย, ตลาดหลกัทรัพย ์ 
          และสมาคมทองค าแห่งประเทศไทย 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยย์งัคงไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 
ปี ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี เงินฝากออมทรัพย ์การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยตรง และทองค า ซ่ึงการลงทุนใน
ทองค าตอ้งลงทุนในระยะยาวและตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก ซ่ึงต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์
ท่ีสามารถเปิดโอกาสใหน้กัลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนไดง่้ายเพราะใชเ้งินลงทุนไม่มาก แต่อยา่งไรกต็ามการลงทุน
ท่ีถูกตอ้งไม่ควรดูเฉพาะผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงอย่างเดียว ควรดูปัจจยัทางดา้นความเส่ียง สภาพคล่อง และ
อุปนิสัยในการลงทุนประกอบดว้ย เพ่ือจะไดล้งทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ขาดทุนอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่วนการ
จะน าสมการพยากรณ์ผลตอบแทนของทั้ง 5 ประเภทธุรกิจท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ปลงทุนไปใช้ในการ
พยากรณ์เพ่ือการลงทุนนั้นอาจจะตอ้งดูว่าในช่วงเศรษฐกิจของประเทศช่วงใดท่ีเอ้ืออ านวยหรือส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ
ใดบ้าง เพราะกองทุนแต่ละกองนั้นจะลงทุนในธุรกิจคนละประเภทกนั เม่ือทราบประเภทธุรกิจท่ีจะงทุนแลว้ก็
สามารถวิเคราะห์ตวัแปรท่ีจะเป็นตวัช้ีน าทิศทางของผลตอบแทนกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ด ้ดงัน้ีคือ 
     1.กองทุนท่ีลงทุนในท่ีพักอาศัย (Residential) ควรจะพิจารณาจาก การเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( SET) ซ่ึงมีความสัมพันธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ใน
ทิศทางเดียวกนั 
     2.กองทุนท่ีลงทุนในอาคารส านกังาน (Office Building) ควรจะพิจารณาจาก การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( SET) การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ( CON) อตัราการว่างงาน 
(UNEMPLOY) และการเปล่ียนแปลงของดัชนีความเช่ือมั่นผู ้บริโภค ( CCI)   ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนอสงัหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั 
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     3.กองทุนท่ีลงทุนในศูนยก์ารคา้ (Plaza) ควรจะพิจารณาจาก การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ( SET) ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนอสงัหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั 
     4.กองทุนท่ีลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Warehouse) ควรจะพิจารณาจาก การเปล่ียนแปลงของดชันี
ราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( SET) การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ( CON) และการ
เปล่ียนแปลงของดัชนีความเช่ือมั่นผูบ้ริโภค ( CCI)   ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของกองทุน
อสงัหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั 
     5.กองทุนท่ีงทุนในสนามบิน (Airport) ควรจะพิจารณาจาก การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ( SET) ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนอสงัหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 
1.  การวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นขอ้มูล ในงานวิจยัช้ินต่อๆ ไปสามารถมีขอ้มลูของกองทุนอ่ืนๆ ท่ีมากเพียงพอต่อ
การท างานวิจยั ควรขยายจ านวนกลุ่มตวัอย่างของแต่ละประเภทธุรกิจท่ีกองทุนไปลงทุนให้มากข้ึนในจ า นวนท่ี
เท่ากนัของแต่ละกลุ่ม เพ่ือท่ีจะไดส้ามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจน และแม่นย  ายิ่ง ข้ึน 
2. ในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรลองพิจารณาเปล่ียนไปใชต้วัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของแต่ละ
หมวดหมู่ธุรกิจท่ีกองทุนไปลงทุน และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ เช่น ปัจจยัทางการเมือง 
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการดาเนินงานของกองทุน และปัจจยัพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. การวิจยัคร้ังต่อไปอาจเขา้ไปท าการสัมภาษณ์และส ารวจความคิดเห็นจากผูจ้ดัการกองทุนรวมในแต่ละกองว่า
แทจ้ริงแลว้ยงัมีปัจจยัเฉพาะเจาะจงหรือกลยทุธ์อะไรอีกบา้งท่ีท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนออกมาน่าพอใจ 
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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคข์องการคน้ควา้อิสระน้ีเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย การวิจยัคร้ังน้ีใชข้อ้มลูอตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2553 ถึงปี 2557 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ไดแ้ก่ อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี      
เป็นบริษทัท่ีมีการจ่ายเงินปันผลต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2553-2557 เป็นเวลา 5 ปี จ านวน 10 บริษทั โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ใชท้ดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ค าส าคัญ : อัตราส่วนทางการเงิน, อัตราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
 

Abstract 
The purpose of this independent study to examine the relationship between financial ratios and dividend yields   
of the company that operates in the media business sector securities on the Stock Exchange of Thailand (SET). 
This research uses financial ratios and dividend yields during the years B.C.2010 to B.C.2014 to serve as a 
framework for research include gross profit margin, net profit margin, return on equity, return on asset, debt to 
equity ratio and price per book value ratio. As the company has with continuous dividend payments since the 
years B.C.2010 to B.C.2014 for 5 years ,totaling 10 companies using descriptive statistical and multiple 
regression analysis . The technique was used to test the hypothesis at the 0.05 significance level. 
Keywords : Financial Ratios, Dividend Yield 
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1. บทน า  
 
      จากเศรษฐกิจในปี 2557 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกของปี 2557 ติดลบร้อยละ 0.6 
เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีท่ีแล้ว (YoY) และเม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในไตรมาสแรกปรับตวัลดลงจากไตรมาสสุดทา้ยของปี 2556  ร้อยละ 2.1 (QoQ  SA) ในขณะท่ีเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจยงัอยู่ในเกณฑดี์โดยอตัราการว่างงานยงัอยูใ่นระดบัต ่าร้อยละ 0.9 อตัราเงินเฟ้อเท่ากบัร้อยละ 2.0 และ
ดุลบัญชีเดินสะพดัเกินดุล 2.67 แสนลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.8 ของ GDP (ท่ีมา ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) แนวโนม้เศรษฐกิจและเงินเฟ้อเศรษฐกิจไทยปี 2557 และปี 2558 
ขยายตัวต ่ากว่าประมาณการคร้ังก่อนค่อนข้างมาก ขณะท่ีแรงกดดนัเงินเฟ้อลดลงตามราคาพลงังานเป็นส าคัญ
เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวัช้ากว่าท่ีเคยประเมินไวโ้ดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 เน่ืองจากแรงขบัเคล่ือนจากการ
ส่งออกสินคา้และบริการมีจ ากดั การใชจ่้ายภาคเอกชนขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะมีขอ้จ ากดัจากรายได้
เกษตรกร และภาระหน้ีครัวเรือน ความเส่ียงส าคญัท่ีอาจท าใหเ้ศรษฐกิจไทยขยายตวัต ่ากว่าท่ีประเมินไวใ้นกรณีฐาน
มาจากเศรษฐกิจโลกท่ีอาจฟ้ืนตวัชา้กว่าคาด โดยเฉพาะเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยุโรป ญ่ีปุ่น และเอเชีย ท่ีการฟ้ืนตวั
ในช่วงท่ีผ่านมาเป็นไปอย่างเปราะบาง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้ของไทย รวมทั้งราคาสินคา้เกษตร
และรายไดเ้กษตรกร และท าใหก้ารฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยล่าชา้ออกไปอีก (ท่ีมา รายงานนโยบายการเงิน ธนัวาคม 
2557 ธนาคารแห่งประเทศไทย) การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกในการลงทุนท่ีส าคญัวิธีหน่ึงในปัจจุบนั จะ
เห็นไดจ้ากจ านวนนักลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ส่ิงท่ีดึงดูดนักลงทุนให้เขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยคื์อ ผลตอบแทนท่ี
คุม้ค่า นกัลงทุนจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าตอ้งพิจารณาปัจจยัหลายประการดว้ยกนั เน่ืองจากผูล้งทุนตอ้งเผชิญกบั
ความเส่ียงของการลงทุน ภายใตส้มมติฐานท่ีว่าความเส่ียงสูงผลตอบแทนก็สูงดว้ย ซ่ึงนักลงทุนก็จะมีทศันคติท่ี
แตกต่างกนั บางคนคาดหวงัก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เงินปันผล หรือสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน เป็นต้น 
ส าหรับนักลงทุนท่ีไม่ค่อยมีความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ ไม่ค่อยมีเวลาติดตามข่าวสาร ไม่เข้าใจวิธีการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย ์แต่มีความสนใจท่ีจะลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นกัลงทุนบางกลุ่มจะ
ใหค้วามส าคญักบัหลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีการประกาศจ่ายเงินปันผลจะ
มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ปัจจยัอีกประการหน่ึงส าหรับการเลือกลงทุนของนักลงทุน คือ การ
พิจารณาเลือกลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการ
พิจารณาสภาวะแวดลอ้มต่างๆ เพ่ือน ามาพิจารณาตดัสินใจลงทุน โดยผูวิ้จยัพบว่าหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพเ์ป็น  
อีกหมวดธุรกิจหน่ึงท่ีน่าสนใจ เห็นไดจ้ากภาพรวมในปีท่ีผ่านมา ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพไ์ทยมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางการพิมพ์ของอาเซียน โดยเป็นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลากหลายภาคส่วน ทั้ งโรงพิมพ ์
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ส่ือทั้งท่ีเป็นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ธุรกิจโฆษณา ออกแบบ และธุรกิจการกระจายส่ือ
ส่ิงพิมพ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบโลจิสติกส์ (ท่ีมา หนงัสือพิมพแ์นวหนา้ ฉบบัวนัท่ี 11 ธันวาคม 2556) ส าหรับดา้นส่ือ
โฆษณาในปีท่ีผ่านมา พบว่า หลายช่องลงทุนเพ่ิมเติม หวงัขยายฐานผูช้ม ปรับราคาโฆษณา นอกจากน้ียงัมีปัจจยั
สนบัสนุนจากการเติบโตของจ านวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ส่งผลใหมี้สินคา้และเอเยนซีสนใจใชง้บ
ผ่านดิจิทลัออนไลน์เพ่ิมข้ึนทั้งน้ีความคืบหน้าของการสร้างสถานีส่งสัญญาณในปีท่ีผ่านมาสามารถออกอากาศ
สัญญาณทีวีไดค้รอบคลุม 24 จงัหวดั ครัวเรือนไทยสามารถรับชมได ้17.6 ลา้นครัวเรือน  หรือคิดเป็น 80% ของ 
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จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 22.9 ลา้นครัวเรือน ในปี 2558 จะมีสถานีส่งเพ่ิมอีก 15 จงัหวดั ท าให้การรับชมทีวีดิจิทลั
ครอบคลุม 90-95% ของครัวเรือน (ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์วนัท่ี 31 มกราคม 2558) จากขอ้มลูและเหตุผลต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพยต์้องอาศัยข้อมูลเพ่ือให้การตัดสินใจลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัเงินปันผลโดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง
การเงิน (Financial Statement) กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield) ของบริษทัจดทะเบียนใน
หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์โดยใช้ขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ใน
รูปแบบใด เพ่ือประโยชน์ในการเลือกท่ีจะน าอตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งไปวิเคราะห์และพิจารณาประกอบการ
ลงทุนอยา่งเป็นระบบ และมีเหตุผลต่อไป  

 
1.1 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 
     เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีด าเนิน
ธุรกิจในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
1.2 สมมติฐานการวจิัย 
 
     1. อตัราก าไรขั้นตน้มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
     2. อตัราก าไรสุทธิมีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
     3. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
     4. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
     5. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
     6. อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ทางบญัชีมีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     1. เพ่ือให้นกัลงทุนเขา้ใจถึงปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของฝ่ายบริหารในการก าหนดการจ่ายเงิน  
ปันผลในปีปัจจุบนัและอนาคต  
     2. เพ่ือเป็นขอ้มูลให้นักลงทุนท่ีสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลสามารถวิเคราะห์ตดัสินใจซ้ือ/ขาย
หลกัทรัพยไ์ดม้ากข้ึน 
     3. เพ่ือใหผู้บ้ริหารของบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้
ใชข้อ้มลูเป็นแนวทางในการบริหารจดัการองคก์รเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุน 
     4. เพ่ือให้ผูท่ี้สนใจทัว่ไปไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบการลงทุน  และการบริหารจดัการองค์กรอย่าง
เป็นระบบและมีเหตุผล 
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1.4 นิยามศัพท์ 
 
     เงินปันผล (dividend)  คือ ส่วนของก าไรท่ีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยแ์บ่งจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทันั้นๆตาม
สิทธิของแต่ละหุน้ ซ่ึงอาจอยู่ในรูปเงินสด หุน้ปันผล หรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด เช่น พนัธบตัร ใบหุน้หรือ ตัว๋
เงินจ่าย เป็นตน้ การจ่ายเงินปันผลจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของแต่ละบริษทัและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในแต่ละปีการจ่ายเงินปันผลนั้นเกิดจากมติของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นว่าให้จ่ายเงินปันผลได ้
หากบริษทัมีผลก าไรกย็งัจ่ายเงินปันผลไม่ไดจ้นกวา่จะมีมติจากท่ีประชุมใหญ่อนุญาตใหท้ าได ้
     หลักทรัพย์จดทะเบียน (Listed Security) (ความรู้เบ้ืองตน้ในการเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย. Going Public Guide, 25-26.) หมายถึง หลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทมหาชนจ ากัด ท่ีจดทะเบียน
หลกัทรัพยข์องบริษทั เพ่ือให้มีการซ้ือขายกันในตลาดหลกัทรัพย์ได ้โดยทั้ งหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและบริษทั        
จดทะเบียนผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้น จะตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และเป็นไปตามขอ้ตกลงการ
จดทะเบียนหลกัทรัพย ์(Listing Agreement) 
     อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield :Dvd.Yield) หมายถึง อตัราเปรียบเทียบปันผลจ่ายต่อหุน้
สามญั เทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญัเพ่ือดูผลตอบแทนว่าหากลงทุนซ้ือหุ้น ณ ระดบัราคาตลาดปัจจุบนั จะมี
โอกาสไดรั้บเงินปันผลคิดเป็นอตัราร้อยละเท่าไรของราคาหุน้ 
     อตัราส่วนที่แสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) แบ่งออกเป็น 2 อตัราไดแ้ก่ 
     อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin :GPM) หมายถึง อตัราส่วนระหว่างก าไรขั้นตน้กบัยอดขายสุทธิ ท่ีใช้
วดัผลการด าเนินงานของกิจการว่ามีก าไรขั้นตน้มากนอ้ยเพียงใดเม่ือเทียบกบัยอดขาย อตัราส่วนน้ียิ่งสูงยิ่งดี เพราะ
แสดงวา่กิจการมีการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในแง่นโยบายการก าหนดราคาและการควบคุมตน้ทุนขาย 
     อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin : NPM) หมายถึง อตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการท าก าไรของบริษทั
หลงัจากน ารายได  ้และค่าใชจ่้ายทุกประเภทเขา้พิจารณาแลว้ (รวมดอกเบ้ียจ่าย รายการพิเศษต่าง ๆ นอกเหนือจาก
การด าเนินงานตามปกติ และภาษีเงินได)้ เพ่ือวดัความสามารถของบริษทัในการควบคุมตน้ทุน และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
เพ่ือใหเ้กิดผลก าไรสุทธิมีสูตรในการค านวณ 
     อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) หมายถึง อตัราส่วนท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือวดัผล ตอบ
แทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการบริหารงานเพ่ือใหเ้กิดผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้
ท่ีเป็นเจา้ของกิจการ มีสูตรในการค านวณ 
     อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA) หมายถึง อตัราส่วนท่ีช้ีถึงประสิทธิภาพในการน า
สินทรัพยไ์ปลงทุนใหเ้กิดผลตอบแทน โดยเป็นค่าท่ีแสดงถึงผลก าไรท่ีบริษทัหาไดจ้ากสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีบริษทัใช้
ด าเนินการ 
     อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
     อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt/Equity Ratio :D/E) หมายถึง อตัราส่วนท่ีจะแสดงโครงสร้างของ
เงินทุน (Capital Structure) ของบริษทัว่ามีสัดส่วนของหน้ีสินรวมของบริษทั เม่ือเทียบกบัส่วนของทุน หรือส่วน
ของเจา้ของเป็นเท่าใด หรือใชเ้ป็นการวดัวา่ธุรกิจใชเ้งินภายนอก (จากการกูย้ืม) เม่ือเทียบกบัทุนภายในของธุรกิจวา่ 
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มีสัดส่วนเท่าใด ซ่ึงหน้ีสินเป็นแหล่งเงินทุนท่ีบริษทัมีภาระดอกเบ้ียจ่าย ไม่ว่าผลการด าเนินงานของบริษทัจะเป็น
อยา่งไร ถา้อตัราส่วนหน้ีสูงแสดงวา่บริษทัมีความเส่ียงสูงเช่นเดียวกนั เพราะเงินกูเ้ป็นแหล่งเงินทุนท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่าย 
     อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Price/Book Value Ratio : PBV) หมายถึงอตัราส่วนท่ีจะแสดงวา่ราคา
หุน้ ณ ขณะนั้นเป็นก่ีเท่าของมลูค่าทางบญัชี 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     จากการวิจยั เร่ือง อตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศึกษากรณีหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพมี์ผลการวิจยัแตกต่างกนัไปมีดงัน้ี (สุดาพร ศิริกะนนัท,์ 
2545) ไดมี้การศึกษาในเร่ืองของ ความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินปันผล กบัก าไรในอนาคต โดยการใชอ้ตัราเปล่ียนแปลง
การจ่ายเงินปันผล (Earning Changes) เป็นตวัพยากรณ์ความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษทั โดยศึกษา
ขอ้มูลเปรียบเทียบในช่วงก่อน (2537-2540) และหลงัเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 (2541-2544) โดยผูว้ิจยัมี
สมมติฐานว่าช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ การประกาศจ่ายปันผลของบริษทั สามารถพยากรณ์ถึงความสามารถท าก าไร
ในอนาคตได้ โดยบริษทัสามารถคาดการณ์ผลก าไรล่วงหน้า ก่อนตดัสินใจประกาศจ่ายปันผลเน่ืองจากบริษทั
สามารถมองเห็นแนวโนม้ของการเติบโตของธุรกิจ และคาดว่าจะสามารถท าก าไรจึงจ่ายปันผล เปรียบเทียบกบัช่วง
หลงัเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ได ้เน่ืองจากช่วงนั้นเกิดความผนัผวน และบริษทัจึงไม่มัน่ใจต่อ
สถานการณ์ในอนาคต ผูศึ้กษาใชส้มการถดถอยโดยวดัความสามารถในการท าก าไรจากเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตาม
บญัชี ก าไรท่ีคาดการณ์ ก าไรท่ีผิดปกติจากท่ีคาดการณ์ เป็นตวับ่งช้ีวดัความสามารถของบริษทั ผลจากการศึกษาคร้ัง
น้ีพบวา่ ช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ อตัราการเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผลแบบเพ่ิมข้ึนสามารถคาดการณ์ไดว้า่ใน  
1 ปีขา้งหนา้ บริษทัจะสามารถท าก าไรเพ่ิมข้ึน เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่การจ่ายปันผลแบบลดลง ไม่สามารถ
คาดการณ์การท าก าไรในอนาคตว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกนัได  ้ส่วนช่วงหลงัวิกฤติเศรษฐกิจการจ่ายเงินปันผล    
ไม่สามารถคาดการณ์ผลก าไรในอนาคตได ้(ทิพสุคนธ์  ป่ินสุข, 2550) ไดมี้การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) กบั ตวัแปรงบการเงินต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ความสามารถในการ 
ท าก าไร  (Profitability) ความเส่ียง (Risk) กระแสเงินสด (Cash Flow) ภาษี (Corporate Tax) เปอร์เซ็นต์นักลงทุน
ประเภทสถาบัน (Percent of Institutional Holding of Equity Stock) การเติบโตในยอดขาย (Growth in Sale) และ
อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (Price / Book Value Ratio) ของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัของประเทศ
กานา โดยมีการศึกษาข้อมูลในอดีตตั้ งแต่  2545-2548 ด้วยการวิ เคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน  (Multiple 
Regression) ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า มีเฉพาะความเส่ียง (RISK) ภาษี (TAX) เปอร์เซ็นตน์กัลงทุนประเภทสถาบนั 
(INSH ) และการเติบโตของยอดขาย (GROW) ท่ีมีผลการศึกษาสอดคลอ้งกนั แต่ในส่วนของความสามารถในการ
ท าก าไร (PROF) กระแสเงินสด (CASH) และอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ทางบญัชี (MTBV) มีผลการศึกษาท่ีไม่
สอดคลอ้งกนั โดยผูวิ้จยัไดใ้ห้เหตุผลของความไม่สอดคลอ้งกบัทุกตวัว่า ทั้ง 2 ประเทศมีความแตกต่างกนัทั้งดา้น
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และนโยบายการลงทุนจึงท าใหไ้ม่สามารถน าความสัมพนัธ์มาเปรียบเทียบ
กนัได ้(ปัญญา  ภู่กร, 2552) ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
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จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ 
ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงไดแ้ก่ ความสามารถในการท าก าไร กระแสเงินสด
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี และอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ของบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้นักลงทุนเข้าใจถึงปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผล           
ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม
กบัความสามารถในการท าก าไรและอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน แต่มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบั ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล, กระแสเงินสด และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี และจากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไร, กระแสเงินสดและอตัราส่วนราคา
ตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (วิสา รัตตประดิษฐ์, 2552) ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนการจ่ายปันผลกับ
อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจส่ือ และส่ิงพิมพ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย         
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลกระทบต่อ อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงิน
ปันผล ของบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษา   
คร้ังน้ีพบว่า อตัราผลตอบแทนการจ่ายปันผล มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี แต่ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  ดงันั้น นกัลงทุน นกับริหาร และผูส้นใจ ควรจะมีการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ 
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับอตัราผลตอบแทนการจ่ายปันผล (เจริญชัย ยิ่งปัญญาโชค, 2553) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเงินปันผลและอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย              
มีวตัถุประสงคเ์พ่ีอศึกษาทฤษฎีนโยบายการจ่ายเงินปันผลและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
เงินปันผลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีเปิดเผยในแบบ 56-1 ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ในกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค ผลการศึกษา พบว่า ก าไรต่อหุน้ (EPS) มีความสัมพนัธ์ตามกนักบัเงินปัน
ผล (Dividend) มากท่ีสุด และอตัราส่วนทางการเงินคือ ก าไรสุทธิต่อยอดขาย (NPM) ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
(ROA) ผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (ROE) มีความสัมพนัธ์ตามกนักบัเงินปันผล (Dividend) เฉพาะกลุ่มบริษทั
ท่ีมีมลูค่าตลาดระดบัต ่า (Small Market Capitalization) เท่านั้น (ธญัญา เจริญภกัดี, 2553) ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัรา
ผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล กบัอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัประเภทธุรกิจโรงแรมท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงิน
ท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจโรงแรมท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงมีการจ่ายเงินปันผล ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล    
มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอย่างมีนยัส าคญั แต่เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ดงันั้น  
นกัลงทุน นักบริหาร และผูส้นใจ ควรจะมีการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัพ้ืนฐาน ปัจจยัภายนอกและภายใน 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการประกอบการ
ตดัสินใจ 
     จากงานวิจยัในต่างประเทศไดมี้การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (Mohammed Amidu และ Joshua Abor, 2006) ศึกษา
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend payout ratios) กบัตวัแปรทางการเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ 
ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) ความเส่ียง (Risk) กระแสเงินสด (cash flow) ภาษี (Corporate tax)  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2419  
 

 

เปอร์เซ็นต์นักลงทุนประเภทสถาบัน (Percent of institutional holding of equity stock) การเติบโตในยอดขาย  
(Growin sale) อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี  (Price/Book Value Ratio) การศึกษาน้ีครอบคลุมถึง
หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศกาน่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 ถึงปี ค.ศ. 2003 รวมทั้ งส้ิน 22 
หลกัทรัพย ์จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนดว้ยโปรแกรม  SPSS ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าความสัมพนัธ์
ระหวา่ง อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลกบั ความสามารถในการท าก าไร กระแสเงินสดและภาษี มีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนั และพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล กบัความเส่ียง เปอร์เซ็นต์นกัลงทุน
ประเภทสถาบัน การเติบโตในยอดขายและอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้าม  (Joseph Harmon, 2006) ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีความสัมพันธ์ของเงินปันผล  (Dividend Relevance 
Theory) ของ  Gordon และ  Lintner การศึกษาน้ีได้ศึกษาเก่ียวกับ  Lintner ‘s Dividend Model (1950) และผล
การศึกษาท่ีเก่ียวข้องท่ีสนับสนุนทฤษฎีของ Lintner โดยมีทฤษฎี Dividend Irrelevance ของ Merton Miller และ 
Franco Modigliani (1950) ขดัแยง้กบัทฤษฎีของ Lintner การศึกษาน้ีศึกษาโดยใชก้ารอภิปรายของทั้ง 2 ทฤษฎี ผล
การศึกษาจากการอภิปรายทฤษฎีของ Gordon และ Lintner ‘s model พบว่าการอภิปรายเก่ียวกบันโยบายเงินปันผล
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีเพ่ิมข้ึนในสาขาการเงิน ค าถามท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของนโยบาย
เงินปันผล หลงัจากท าการศึกษางานวิจยั มนัเป็นท่ีชัดเจนว่านโยบายเงินปันผลมีผลกระทบต่อแนวความคิดทาง
การเงินเก่ียวกบัการตดัสินใจและนโยบายการลงทุนของบริษทั 

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
      การวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลของบริษทั     
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษากรณีหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ ผูวิ้จัยได้ก าหนด             
ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ดงัน้ี 
 

กรอบแนวคิดตามแผนภาพที่ 1 
                           ตวัแปรอสิระ                                                                                ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
  
 รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
- อตัราก าไรขั้นตน้ 
- อตัราก าไรสุทธิ 
- อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้   
- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้       
- อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ทางบญัชี 
 

 

- อตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
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3. ระเบียบวธิีวจิัย 
 
     การวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ี  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศึกษากรณีหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์เป็นการวิจยัท่ีหาความจริง
จากขอ้มูลปฐมภูมิ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการน าขอ้มลูท่ีไดม้าท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS for Windows ในการวดัความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราส่วนผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผล 
 
3.1 ประชากรและวธีิการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 
     ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ บริษทัในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์    
แห่งประเทศไทย จ านวน 29 บริษทั และกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยั จ านวน 10 บริษทั ซ่ึงมีเกณฑใ์นการคดัเลือก     
โดยคดัเลือกขอ้มูลเฉพาะบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
คดัเลือกขอ้มูลเฉพาะบริษทัท่ีมีการจ่ายเงินปันผลต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2553 - 2557 เป็นเวลา 5 ปี และเป็นบริษทัท่ีมีการ
รายงานงบการเงินประจ าปีอยา่งต่อเน่ืองมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นตวัเงินเท่านั้นไม่รวมถึงการประกาศจ่ายหุน้
ปันผลในปี 2553 - 2557 
 
3.2 การรวบรวมข้อมูล 
 
     ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงขอ้มูลทัว่ไปท่ีใช ้ในการศึกษาไดม้าจาก
งานวิทยานิพนธ์ บทความ ต าราวิชาการวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัแบบท่ี
น ามาศึกษา ส่วนขอ้มูลทางดา้นการเงินไดม้าจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ งบการเงินรวม เน่ืองจาก    
งบการเงินรวมเป็นงบการเงินท่ีกลุ่มกิจการน าเสนอเสมือนว่าเป็นกิจการเดียวกนั หรืองบการเงินเฉพาะ (กรณีท่ี     
ไม่มีบริษทัย่อย) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ี
ท าการศึกษา ตั้งแต่ ปี 2553 - 2557 

 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows โดยแบ่งไดด้งัน้ี  
     1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นวิธีการบรรยายลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา ซ่ึงในงานวิจยัได้
ใชส้ถิติเชิงพรรณนาส าหรับขอ้มลูเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การหาค่าต ่าสุด (Minimum: Min) ค่าสูงสุด (Maximum: Max) 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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         2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง (Sample)      
ซ่ึงเป็นขอ้มูลเพียงบางกลุ่มหรือบางส่วนของประชากร แลว้น าขอ้สรุปท่ีไดไ้ปคาดคะเนหรือสรุปอา้งอิงถึงลกัษณะ
ของประชากร (Population) ทั้งกลุ่ม ซ่ึงเราเรียกกลุ่มตวัอย่างเหล่าน้ีว่าตวัแทนของประชากร โดยท าการหาค่าการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระหลายตวัซ่ึงตวัแปร
อิสระและตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัจึงน าเทคนิคดังกล่าวมาใช้ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 
Testing) 

 
4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     งานวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงิน     
ปันผลของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศึกษากรณีหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ผลโดยแสดงผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน คือ ลกัษณะเบ้ืองตน้ของ
กลุ่มตวัอย่าง ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และผลการวิเคราะห์เชิงอนุมาน จากสมมติฐานขอ้ทั้ง 6 ขอ้ คาดว่าผล
การศึกษาท่ีจะไดรั้บเป็นไปตามขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยตวัแปรอิสระท่ีเป็นอตัราส่วนทางการเงินจะมีความสมัพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลซ่ึงมีค่าเท่ากบัระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด 0.05 เม่ือไดผ้ลขอ้มูลแลว้จะท าการ
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงนิสดและก าไรสุทธิ 
ที่มีต่อราคาและผลตอบแทนหลกัทรัพย์ กรณศึีกษา: กลุ่มธุรกจิการเงนิ 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The Relationship Between Cash Flow and Net Profit On Prices  

And Stock Returns  
Case Study Of Financial Group Listed In The Stock Exchange Of Thailand 

จีระ  จันทร์ชาวนา* 

Jeera Janchawna 
  

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน 
กิจกรรมจดัหาเงินและก าไรสุทธิท่ีมีต่อราคาและผลตอบแทนหลกัทรัพย ์กลุ่มตวัอย่างคือ กลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลจากงบการเงินปี 
2552 - 2556 ผลการวิจยั พบว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจดัหาเงิน และก าไร
สุทธิมีความสมัพนัธ์กบัราคาและผลตอบแทนหลกัทรัพย ์โดยท่ีกระแสเงินสดทั้ง 3 กิจกรรม มีความสมัพนัธ์เป็นไป
ในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนก าไรสุทธิมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยตวักระแสเงินสดสามารถอธิบาย
ราคาและผลตอบแทนหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่ก าไรสุทธิ 
 

ค าส าคัญ: กระแสเงินสด, ก าไรสุทธิ, ราคาหลกัทรัพย์, ผลตอบแทนหลกัทรัพย์ 
 

Abstract 
The purposes of research are to investigate the relationship between cash flow and net profit on the price and 

stock returns. The samples are financial group listed on the Stock Exchange of Thailand during 2009-2013. The 

results showed that cash flow from operating activities, investing activities, financing activities and net income 

have associate with stock price and stock returns. The cash flow from operating activities, investing activities and 

financing activities have associate in the opposite direction. Net income has associate in the same direction. The 

cash flow has higher significant explanatory power than net income. 
 

Keywords: Cash flow, Net income, Prices, Stock returns. 
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1. บทน า 
 
      ในปัจจุบนัไดมี้นกัลงทุนท าการลงทุนซ้ือหุน้ในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นจ านวนมาก ซ่ึงการตดัสินใจในการลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น  ผูล้งทุนจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลจากหลากหลายดา้นเพ่ือเป็นขอ้มูลท่ีช่วยในการตดัสินใจ ทั้ง

ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้ม การเมือง และดา้นอ่ืนๆ ประกอบกนั ขอ้มูลท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีขาดไม่ไดก้็

คือ ขอ้มูลในงบการเงิน ซ่ึงประกอบไปดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระเสเงินสด งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

  งบการเงินแต่ละงบก็จะใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีแตกต่างกนัไป เช่น งบก าไรขาดทุนจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบั ผลการ

ด าเนินงานของกิจการ ว่ามีรายได ้ค่าใชจ่้าย และผลก าไรขาดทุนของกิจการตามช่วงเวลาท่ีระบุว่าเป็นเท่าไร และ

ขอ้มูลดงักล่าวยงัสามารถใช้ในการคาดคะเนเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและผลก าไรในอนาคตท่ีอาจจะเกิดข้ึนของ

กิจการท่ีจะลงทุน เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจขายหรือถือหลกัทรัพย ์ 

  งบกระแสเงินสด ถือเป็นงบการเงินอีกงบหน่ึงท่ีผูใ้ช้งบการเงินให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก   เน่ืองจากงบ

กระแสเงินสดจะแสดงกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชี โดยจ าแนกแหล่งท่ีมาและแหล่งท่ีใช้

ไปของเงินสดในกิจกรรมต่างๆไดแ้ก่ กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน โดยผูใ้ชง้บการเงิน

จะสามารถวิเคราะห์ถึงสภาพคล่องของกิจการว่ามีมากน้อยเพียงใด รวมถึงความยืดหยุ่นทางการเงินท่ีจะบอกถึง

ความสามารถของกิจการในการตอบสนองและปรับตวัใหเ้ขา้กบัโอกาสและอุปสรรคต่างๆ  

  การจดัท างบการเงิน หรือการรายงานทางการเงินไม่วา่จะเป็น งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด งบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ของธุรกิจท่ีแต่ละกลุ่มท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น จะตอ้งจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงก ากบั

ดูแลโดยสภาวิชาชีพบญัชี จึงท าให้ขอ้มูลทางการเงิน รายงานทางการเงินของแต่ละกลุ่มธุรกิจนั้น  เป็นขอ้มูลท่ีได้

จากมาตรฐานการจดัท าเดียวกนั ยกเวน้ ธุรกิจกลุ่มการเงิน อนัประกอบดว้ยหมวดธุรกิจธนาคาร เงินลงทุนและ

หลกัทรัพย ์ประกนัภยัและประกนัชีวิต จะตอ้งจดัท างบการเงิน รายงานทางการเงิน ตามท่ีหน่วยก ากบัดูแลก าหนด 

ไดแ้ก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงท าให้ขอ้มูลทางการเงินบางส่วนของกลุ่มธุรกิจการเงิน ไม่สามารถเปรียบเทียบ

กบักลุ่มธุรกิจอ่ืนได ้

  จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการศึกษาว่าส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายงานทางการเงินท่ีจดัท าข้ึนตามการก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น 

กระแสเงินสดและก าไรสุทธิ ท่ีแสดง มีความสมัพนัธ์ต่อราคาและผลตอบแทนหลกัทรัพยห์รือไม่ อยา่งไร  และโดย

ระหวา่งกระแสเงินสดและก าไรนั้น ขอ้มูลใดท่ีมีความสัมพนัธ์และสามารถอธิบายราคากบัผลตอบแทนหลกัทรัพย์

ไดดี้กวา่กนั 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2425  
 

 

   การวจิยัในคร้ังนี ้มวีตัถุประสงค์ดงัต่อไปนี ้

  1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดท่ีมีต่อราคาและผลตอบแทนหลกัทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจการเงิน

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งก าไรสุทธิท่ีมีต่อราคาและผลตอบแทนหลกัทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  3. เพ่ือเปรียบเทียบอิทธิพลของกระแสเงินสดและก าไรสุทธิท่ีมีผลต่อราคาและผลตอบแทนหลกัทรัพยข์องกลุ่ม

ธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  สมมตฐิานการวจิยั 

 1-1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงินมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อราคา

หลกัทรัพย ์ของกลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 1-2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงินมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อ

ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ของกลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 2-1 ก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อราคาหลักทรัพย์ ของกลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 2-2 ก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อผลตอบแทนหลกัทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  3-1 ผลการด าเนินงานจากกระแสเงินสดมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยม์ากกว่าผลการด าเนินงานจากก าไร ของ

กลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  3-2 ผลการด าเนินงานจากกระแสเงินสดมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนหลกัทรัพยม์ากกว่าตวัผลการด าเนินงานจาก

ก าไร ของกลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

   

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบักระแสเงินสด 
  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ืองงบกระแสเงินสดน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนโดย

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ ท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 รายการเทียบเท่าเงินสด เป็นรายการท่ีกิจการ

ถือไวเ้พ่ือวตัถุประสงค์ในการจ่ายช าระภาระผูกพนัระยะสั้นมากกว่าเพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืน เงิน

ลงทุนท่ีจะถือไดว้่าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดจะตอ้งพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสด ในจ านวนท่ีทราบไดแ้ละตอ้งมี
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ความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า ดงันั้น โดยปกติเงินลงทุนจะถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

ไดก้็ต่อเม่ือเงินลงทุนนั้นมีวนัครบก าหนดในระยะสั้น กล่าวคือ 3 เดือน หรือนอ้ยกวา่นบัจากวนัท่ีไดม้า เงินลงทุนใน

หุน้ทุนไม่ถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เวน้แต่โดยเน้ือหาสาระแลว้เงินลงทุนนั้นเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น 

ในกรณีของหุน้บุริมสิทธิท่ีซ้ือเม่ือหุน้นั้นใกลว้นัครบก าหนด และมีการระบุวนัท่ีไถ่ถอนไวอ้ยา่งแน่ชดั 

  การน าเสนองบกระแสเงินสดต้องแสดงกระแสเงินสดในระหว่างงวด โดยจ าแนกเป็นกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน 

 กิจการตอ้งเสนอกระแสเงินสดของกิจการท่ีเกิดจากกจิกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน

ในลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของตนมากท่ีสุด  การจ าแนกตามกิจกรรมจะใหข้อ้มลูท่ีท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถ

ประเมินผลกระทบของกิจกรรมเหล่านั้นท่ีมีต่อฐานะการเงินของกิจการและจ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดของกิจการได ้ขอ้มลูน้ี ยงัอาจใชเ้พ่ือประเมินความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมเหล่านั้นไดด้ว้ย 

  รายการคา้รายการหน่ึงอาจรวมกระแสเงินสดจากหลายกิจกรรมท่ีจดัประเภทแตกต่างกนัได ้เช่น ในกรณีท่ีเงิน

สดท่ีใชใ้นการจ่ายช าระเงินกูท่ี้รวมทั้งดอกเบ้ียและเงินตน้ ส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ียอาจจดัเป็นกิจกรรมด าเนินงาน และ

ส่วนท่ีเป็นเงินตน้จดัเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน 

 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัก าไร 
  (เพชรี ขุมทรัพย,์ 2536) ก าไร หมายถึง ผลตอบแทนท่ีผูป้ระกอบการไดด้ าเนินงานขององคธุ์รกิจเกิดเป็นส่วน

ของรายรับท่ีสูงกวา่ตน้ทุนเป็นผลตอบแทนท่ีองคก์รธุรกิจในฐานะผูป้ระกอบการควรจะไดรั้บแนวความคิดเก่ียวกบั

ก าไรยงัมีขอ้แตกต่างกนัระหวา่งก าไรทางบญัชี(Accounting) และก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit)  

  (เพชรี ขุมทรัพย,์ 2520) ก าไรทางบญัชี   ก าไรทางบญัชีเองยงัไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัหลกัการบญัชีแต่ละธุรกิจถือ

ปฏิบัติอยู่และตามหลักการบัญชี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปนั้ นก็มีวิธีปฏิบัติได้หลายอย่าง เช่น การตีราคา 

สินคา้คงเหลือ อาจใชร้าคาทุนหรือราคาตลาด หรือราคาอ่ืนๆ วิธีการคิดค่าเส่ือมราคาก็มีหลายวิธีดว้ยกนั เช่น ค่า

เส่ือมราคาแบบเส้นตรง, ค่าเส่ือมราคาแบบผลบวกจ านวนปีอายุการใชง้าน, ค่าเส่ือมราคาแบบยอดคงเหลือลดลง

ทวีคูณ หรือวิธียอดคงเหลือลดลงในอตัราสองเท่าของค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาวิธีเส้นตรง เป็นตน้ นโยบายการ

ตั้งส ารองลกูหน้ีสูญ ก็สามารถก าหนดไดห้ลายแบบ ฯลฯ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีลว้นแต่ท าใหก้ าไรของธุรกิจแตกต่างกนัได ้

ทั้งๆ ท่ีมีขอ้มลูชุดเดียวกนั  

  (เพชรี ขุมทรัพย ,์ 2520) ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ยงัมีความหมายไม่ชดัเจนเช่นกนั ตาม

ทฤษฎีแล้วจุดท่ีธุรกิจจะได้ก าไรสูงสุดคือจุดท่ีรายได้ส่วนเพ่ิม (Marginal Revenue) เท่ากับต้นทุนส่วนเพ่ิม 

(Marginal Cost) ซ่ึ งในท างป ฏิบั ติ ย ังไ ม่ มี ผู ้ใดส าม ารถบอกได้ว่ า จุดดังก ล่ าวนั้ น จะ เกิด ข้ึน ได้ เม่ื อ ใด  

  (จินดา ขนัทอง,2540) ก าไรหรือขาดทุนสุทธิ (Net Income หรือ NI) หมายถึง ก าไรหรือขาดทุนหลงัจากหกัหรือ

รวมรายการพิเศษแลว้ หากมีผลขาดทุนสุทธิใหแ้สดงจ านวนเงินในเคร่ืองหมายวงเลบ็ ในกรณีงบการเงินรวม ก าไร

หรือขาดทุนสุทธิน้ีเป็นส่วนของบริษทัใหญ่เท่านั้น โดยหกัผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยแลว้  
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 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
      (จุลสุชาดา  คิริสม,2546) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลท าใหข้อ้มูลกระแสเงินสดมีประโยชน์ มากกว่าขอ้มูลก าไรใน

การก าหนดราคาหลกัทรัพย ์ ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลกระแสเงินสดรายไตรมาสมี ประโยชนท่ี์เกินกวา่ขอ้มูลก าไร

รายไตรมาสในการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์ก าไรท่ีมีลกัษณะ ชัว่คราวท าใหป้ระโยชนข์องขอ้มลูก าไรลดลง ประเภท

ของหุ้นจะมีผลกระทบต่อประโยชน์ของ ขอ้มูลกระแสเงินสดมากกว่าขอ้มูลก าไร อตัราส่วนกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมด าเนินงานลงทุนต่อ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน มีผลกระทบต่อประโยชน์ของขอ้มูลกระแสเงิน

สด มากกวา่ขอ้มลูก าไร ผลกระทบร่วมทั้ง 3 ปัจจยัมีอิทธิพลต่อประโยชนข์องขอ้มลูกระแสเงินสด มากกวา่ก าไร 

  (ธนิษฐา  มหบุญพาชยั,2553) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินกบัผลตอบแทน

หลกัทรัพยแ์ละผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2542-2550 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ดงักล่าวแบ่งกิจกรรมจดัหาเงินออกเป็น 3 ประเภท คือ ประกอบด้วย  1) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2)กระแสเงินสดสุทธิจากการกูย้ืม และ 3) กระแสเงินสดสุทธิจากการออกหุ้น

ทุน จากผลการวิจยัพบว่าส าหรับตลาดทุนไทย กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกนัอยา่งมีนยัส าคญักบัผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นอนาคต 

 (อุษณี  วรพนัธ์พิทกัษ,์2552) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระเสเงินสดและก าไรท่ีมีต่อราคาและผลตอบแทน

หลกัทรัพย ์กลุ่มตัวอย่างคือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2545-2548 ทุกกลุ่ม

อุตสาหกรรม ยกเว้น กลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ กลุ่มธนาคาร กลุ่มประกันชี วิตและประกันภัย กลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์กองทุน กลุ่มท่ีอยู่ในระหว่างฟ้ืนฟูกิจการ โดยผลการวิจยัพบว่า 1. (ก) กระแสเงินสดจากกิจกรรม

ด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจดัหาเงิน (ข) กระแสเงินสดปลอดสาระ (ค) ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือม

ราคาและค่าตัดจ าหน่าย (ง) ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษี (จ) ก าไรก่อนรายการพิเศษ และ (ฉ) ก าไรสุทธิมี

ความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์โดยตวัวดัผลการด าเนินงานก าไรสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดดี้กว่าตวัวดัผล

การด าเนินงานกระแสเงินสด  2. (ก) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจดัหาเงิน (ข) 

กระแสเงินสดปลอดภาระ และ (ค) ก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนหลักทรัพย์ โดยตัววดัผลการ

ด าเนินงานกระแสเงินสดสามารถอธิบายผลตอบแทนหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่ตวัวดัผลการด าเนินงานก าไร 

  (อุษา  วงศ์สอนธรรม,2549) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัวดัประสิทธิภาพทางการเงินกบัผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยพบว่า ตวัวดัประสิทธิภาพทางการเงินมี

ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องกิจการ และจากการเปรียบเทียบความสามารถในการอธิบาย

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์พบว่า ในการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบรวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ก าไรจากการด าเนินงาน

สามารถใช้อธิบายความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องกิจการไดดี้กว่าก าไรสุทธิและมูลค่าเพ่ิมเชิง

กระแสเงินสด ส่วนมลูค่าเพ่ิมเชิงกระแสเงินสดและประสิทธิภาพของกระแสเงินสดสามารพใชอ้ธิบายความสมัพนัธ์

กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องกิจการไดไ้ม่แตกต่างกนั  
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  (Ali and Husam,2005) ศึกษาว่าระหว่างก าไรและกระแสเงินสดจะสามารถวดัผลการ ด าเนินงานไดดี้กว่ากนั 

และดูผลจากก าไรท่ีคงท่ี การ เจริญเติบโตของก าไร และขนาดกิจการกบักระแสเงินสดและก าไร ผลจากการศึกษา

พบวา่ก าไร และกระแสเงินสดมีคุณค่าของขอ้มลูในการพยากรณ์กระแสเงินสดในอนาคต กระแสเงินสดและก าไรมี

ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนหลกัทรัพย ์โดยไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างก าไรและกระแสเงินสดในการอธิบาย

ความผนัผวนของผลตอบแทนหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี หากก าไรเติบโตในระดบัต ่าและกิจการมีขนาดเลก็ กระแสเงิน

สดจากกิจกรรมด าเนินงานใชว้ดัผลการด าเนินงานไดดี้กวา่ ก าไร 

  (Jody Watson and Peter Wells,2005) ท าการวิจยัเร่ืองก าไรในแบบต่างๆ กบักระแสเงินสดท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ เพ่ือดูวา่ก าไรและกระแสเงินสดนั้นตวัใดจะเป็นตวัวดัผลการด าเนินงานไดดี้กวา่ พบวา่ใน
กรณีท่ีบริษทัมีก าไร ตวัวดัผลการด าเนินงานดา้นก าไรจะสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนหลกัทรัพยม์ากกวา่กระแสเงินสด 
ซ่ึงถือวา่งบการเงินท่ีจดัท าข้ึนตามเกณฑค์งคา้งนั้น ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนแ์ละเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจแก่ผูใ้ชง้บ
การเงิน  ส่วนในกรณีท่ี บริษทัประสบภาวะขาดทุนทั้งตวัวดัผลการด าเนินงานดา้นก าไรและกระแสเงินสดไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนหลกัทรัพย ์
  ในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดกบัราคาและผลตอบแทนหลกัทรัพยน์ั้นนกัวิจยัส่วนมากจะให้
ความส าคญัเฉพาะกระแสเงินสดจากการด าเนินงานซ่ึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของงบกระแสเงินสดเท่านั้น การศึกษาคร้ัง
น้ีจึงน ากระแสเงินสดทั้งหมด คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจดัหาเงิน จะท าให้
ไดข้อ้มลูครบถว้นมากข้ึน และจะน าขอ้มูลจากงบกระแสเงินสดทั้ง 3 กิจกรรมมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิ
จากงบก าไรขาดทุนเพ่ือให้ทราบว่าระหว่างรายการในงบกระแสเงินสดกบัก าไรสุทธิ รายการใดจะมีประสิทธิภาพ
ในการ อธิบายราคาและผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดดี้ท่ีสุด ของกิจการกลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
2.2 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
      
 

     ตวัวดัผลการด าเนินงานกระแสเงินสด 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 กระแสเงินสดจากิจกรรมจดัหาเงิน 

      ตวัวดัผลการด าเนินการก าไร 

ก าไรสุทธิ  

 

         มูลค่าหลกัทรัพย์ 

1) ราคาหลกัทรัพย ์  

2) ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ 
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3. วธิีการศึกษา 
 
      ประชากร  

  คือ กลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

  กลุ่มตวัอย่าง  

  ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มประชากร ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑท่ี์ ก าหนดไว ้

คือ เป็นบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคมของทุกปี และเป็นบริษทัท่ีมีขอ้มูลส าหรับใช้ในการ

วิเคราะห์ครบถว้นตั้งแต่ปี 2552-2556 ซ่ึงไดข้อ้มลูทั้งหมด 52 บริษทั 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงขอ้มูลทัว่ไปท่ีใชใ้น การศึกษาไดม้าจากงาน วิทยานิพนธ์บทความ วารสาร 

ต าราวิชาการวิจยัทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัแบบท่ีน ามาศึกษา  

  ขอ้มลูในงบการเงินเก่ียวกบักระแสเงินสด และก าไรสุทธิ ของกลุ่มตวัอยา่งในปี 2552-2556 

  การวเิคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์ขอ้มลูออกมาในรูปของค่าสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือเสนอขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบั

ตวั แปรท่ีเก็บรวบรวมได ้โดยเสนอตามมุมมองต่าง ๆ สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช่ในการน าเสนอขอ้มูลใน การศึกษาน้ี

ประกอบดว้ย ค่าต ่าสุด  ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

   การวิเคราะห์เชิงอนุมาน หรือท่ีเรียกว่าสถิติเชิงอนุมาน เป็นการสรุปถึงลกัษณะของ ประชากรโดยใชข้อ้มูล

ตวัอยา่ง การวิเคราะห์คร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอย    

  ตวัแบบและค าอธิบายตวัแปร 

  ตวัแบบสมการท่ีน ามาใชป้ระเมินความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดและก าไรท่ีมีต่อราคา และผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ ตวัแบบราคา และตวัแบบผลตอบแทน โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยแบบเชิงเด่ียว และการ

วิเคราะห์ความถดถอยแบบเชิงพหุคูณ ตวั แปรทุกตวัของแต่ละตวัแบบจะหารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ า

หนกัเพ่ือประโยชน ในการ เปรียบเทียบขอ้มลูและลดขอ้แตกต่างในกลุ่มตวัอยา่งมีรูปแบบ ดงัน้ี 

   Pt  = α + β1 (CFOt) + β2 + (CFIt) + β3 + (CFFt) + et    (1) 

   Pt  = α + β1 (NIt ) + et                                  (2) 

สมการท่ี (1) แสดงตวัแบบราคา ของกระแสเงินสด  สมการท่ี (2) แสดงตวัแบบราคา ของก าไรสุทธิ 

   RETt = α + β1 (CFOt) + β2 + (CFIt) + β3 + (CFFt) + et     (3) 

    RETt = α + β1 (NIt ) + et        (4) 

สมการท่ี (3) แสดงตวัแบบผลตอบแทน ของกระแสเงินสด    สมการท่ี (4) แสดงตวัแบบผลตอบแทน ของก าไรสุทธิ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลการด าเนินงานกระแสเงินสดและก าไรสุทธิ กับราคาและ

ผลตอบแทนหลักทรัพย์ในภาพรวม จากสมมติฐาน 1-1,1-2,2-1 และ 2-2 การทดสอบสมมติฐานดงักล่าวพิจารณา

จากค่าสถิติทดสอบ p-value วา่มีนยัส าคญัทาง สถิติหรือไม่ (ระดบันยัส าคญัไวท่ี้ 0.05) 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัวดัผลการด าเนินงานกระแสเงินสดและก าไรสุทธิกบั ราคา

หลกัทรัพย ์

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ 

 

t-value p-value 
กระแสเงินสดกิจกรรมด าเนินงาน -0.660 -1.951 

 

 

0.050* 

 

 

กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน -1.529 -4.641 0.000* 
กระแสเงินสดกิจกรรมจดัหาเงิน -0.843 -3.568 0.000* 
ก าไรสุทธิ 0.523 9.854 0.000* 
    

ตารางที่  2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลการด าเนินงานกระแสเงินสดและก าไรสุทธิกับ 

ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ t-value p-value 
กระแสเงินสดกิจกรรมด าเนินงาน -2.935 -7.530 0.000* 
กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน -3.619 -9.534 0.000* 
กระแสเงินสดกิจกรรมจดัหาเงิน -2.398 -8.815 0.000* 
ก าไรสุทธิ 0.371 6.421 0.000* 
         

4.2 ผลการวเิคราะห์ความสามารถของตวัวดัผลการด าเนินงานกระแสเงนิสด และตวัวัดผลการด าเนินงานก าไรใน

การอธิบายราคาและผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ ในการเปรียบเทียบความสามารถของตวัแบบในการอธิบายตวัแปร

อิสระจะพิจารณาจาก ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจหากตวัแบบใดมีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจสูงกวา่ตวัแบบอ่ืนท่ี

น ามา เปรียบเทียบ แสดงวา่ตวัแบบนัน่มีความสามารถในการอธิบายราคาและผลตอบแทนหลกัทรัพยไ์ด ้ ดีกวา่  

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบความสามารถของตวัวดัผลการด าเนินงาน 

ตวัแบบที่น ามาเปรียบเทียบ R2 

ราคาหลกัทรัพย์  

 

 

ตวัแบบท่ี 1 (กระแสเงินสดต่อราคาหลกัทรัพย)์ 

ตวัแบบท่ี 3 (ก าไรสุทธิต่อราคาหลกัทรัพย)์ 

ผลตอบแทนหลกัทรัพย์ 

ตวัแบบท่ี 2 (กระแสเงินสดต่อผลตอบแทนหลกัทรัพย)์ 

ตวัแบบท่ี 4 (ก าไรสุทธิต่อผลตอบแทนหลกัทรัพย)์ 

0.853 

0.523 

 

0.799 

0.371 

  ตาราง 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวม 
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ตวัแปรอสิระ ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

กระแสเงินสด ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 1-1,1-2 

ก าไรสุทธิ ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 2-1,2-2 

ตวัวดัผลการด าเนินงาน ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 3-1,3-2 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

      ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหา

เงินมีความสมัพนัธ์เชิงลบต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจการเงินจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหา

เงินมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจการเงินจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ก าไรสุทธิ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจ

การเงินจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบวา่ ก าไรสุทธิ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องกลุ่ม

ธุรกิจการเงินจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจจากกระแสเงินสดมีความสามารถในการ

อธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่ ก าไรสุทธิ 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจจากกระแสเงินสดมีความสามารถในการ

อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจจากก าไรสุทธิ 

  ข้อเสนอแนะ 

  1. การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้นผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจึงไม่สามารถอธิบายไดก้บัผลการ

ด าเนินงานของบริษทักลุ่มอ่ืนๆ ได ้เน่ืองจากมีมาตรฐานการการรายงานทางการเงินท่ีบงัคบัใชมี้ความแตกต่างกนั 

  2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์โดยค านึงถึงขอ้มูลเชิงปริมาณตามตวัแบบท่ีใช้โนการ วิจยัเพียงอย่างเดียว 

มิไดค้  านึงถึงข้อมูลในดา้นอ่ืนท่ีอาจมีผลต่อความสามารถในการอธิบายราคา และผลตอบแทนหลกัทรัพย ์เช่น 

สภาวะสงัคม การเมือง สภาพเศรษฐกิจ การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม วฏัจกัรของธุรกิจ เป็นตน้ 
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การเปรียบเทียบระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ  
กรณศึีกษา ข้าราชการโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 

The Comparison of the GPF and the Pension System:  
Case Study Kalasin Hospital Officials 

พสุิทธิมน พายุพล1และวรรณชนก  จันทรชุม 2 
Phisutthimon Phayupol and Wanchanog Juntachum 

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความรู้และความเขา้ใจของขา้ราชการต่อระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จ
บ านาญ  2) เปรียบเทียบจุดเด่น จุดดอ้ย ระหว่างระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ และ 3) จดัท าคู่มือการ
เปรียบเทียบจุดเด่น จุดดอ้ย ระหว่างระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ และการสัมภาษณ์ข้าราชการ 
โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ จ านวน 50 ท่าน ผลการศึกษาพบวา่ ระบบ กบข. มีจุดเด่น คือ ขา้ราชการไดรั้บเงินประเดิม เงิน
สมทบ เงินชดเชย และผลประโยชน์ มากกว่าระบบบ าเหน็จบ านาญท่ีขา้ราชการจะไดรั้บหลงัเกษียณอายุ และเป็น
การสร้างวินยัการออมใหก้บัสมาชิก ส่วนจุดเด่นของระบบบ าเหน็จบ านาญ คือ ไดรั้บเงินบ านาญรายเดือนมากกว่า
ระบบ กบข. 
ค าส าคญั: กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.), ระบบบ าเหน็จบ านาญ, ขา้ราชการโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 
                                                                                                                                                                                                    

Abstract 
This study aimed to: 1) Knowledge and understanding of the government towards GPF and the pension system,  
2) compare the strengths and weaknesses of the GPF and the pension system, and 3) a manual comparison of 
strengths and weaknesses between the GPF with the pension system. This study is a qualitative study by the study 
of documents relating to the GPF with the pension system. And interviews with officials Kalasin Hospital study 
found that 50 persons. The comparison of strengths and weaknesses showed that: the strengths of GPF system 
were the higher benefits that the government officers received, such as, provident fund, contribution, 
compensation and others benefits, than what they would receive as pensions from pension system for retirement 
benefit, and its creating the discipline of savings to the members; and the strength of pension system was the 
higher amount of monthly pension than GPF system. 
Keywords: Government Pension Fun (GPF), Pension System, Kalasin Hospital Officials 
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1. บทน า 
  ขา้ราชการเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย เป็นผูท่ี้มีส่วนพฒันา
ให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันขา้ราชการไทยมีทั้ งหมดประมาณ 2 ลา้นคน (ส านักวิจยัและ
วชิาการ ส านกังานศาลปกครอง, 2555) แต่ทั้งน้ีระบบเงินเดือนของขา้ราชการก็ยงัเป็นจุดดอ้ย เพราะเม่ือเทียบกบัค่าตอบแทน
ในภาคธุรกิจเอกชนพบวา่ต ่ากว่าค่อนขา้งมาก แมว้่าขา้ราชการไดป้รับข้ึนเงินเดือนไปแลว้ในปี 2555 แต่เป็นการปรับใน
อตัราสูงสุดไม่เกิน 6% ของเงินเดือน อย่างไรก็ตาม ส่ิงหน่ึงท่ีถือได้ว่าเป็นจุดเด่นและแรงจูงใจในการรับราชการ คือ 
สวสัดิการต่างๆ ไม่วา่จะเป็นค่ารักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมทั้งครอบครัว ค่าเล่าเรียนบุตร และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ เงินบ าเหน็จ
และเงินบ านาญเป็นระบบท่ีจ่ายผลตอบแทนแก่ขา้ราชการเม่ือออกจากงานตามพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
พ.ศ. 2494 ซ่ึงขา้ราชการท่ีมีสิทธิเลือกรับเงินบ าเหน็จหรือเงินบ านาญก็ได ้แต่เน่ืองจากรัฐไม่มีการส ารองเงินส าหรับจ่าย
บ าเหน็จบ านาญล่วงหน้า แต่เป็นการจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินรายปีจึงไม่เป็นไปตามหลกัการบริหารการคลงัท่ีดี คือ  
การน าภาษีของคนท างานไปจ่ายให้กบัผูเ้กษียณ หรือท่ีเรียกวา่เป็นระบบ Pay as You Go ถือเป็นภาระผูกพนักบัผูเ้สียภาษีใน
อนาคต นอกจากน้ีในช่วงอีก 10-20 ปี จะมีขา้ราชการเกษียณอายพุร้อมกนัเป็นจ านวนมากประกอบกบัการท่ีประเทศกา้วเขา้
สู่การเป็นสงัคมผูสู้งอาย ุ(Aging Society) เน่ืองจากประชากรมีอายขุยัสูงข้ึนและอตัราเกิดใหม่ของประชากรมีนอ้ย ส่งผลให้
โอกาสท่ีรัฐจะจดัเก็บรายไดจ้ากภาษีมีนอ้ยลง ขณะท่ีความจ าเป็นตอ้งจ่ายมีมากข้ึนต่อเน่ือง ซ่ึงถือเป็นภาระในอนาคตของรัฐ 
หากไม่มีการแกไ้ขอาจน าไปสู่ปัญหาขาดหลกัประกนัแก่ผูรั้บบ านาญและขา้ราชการได ้(กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ, 
2556) 
 กระทรวงการคลงัจึงได้จดัตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ซ่ึงเรียกสั้นๆ วา่ กบข. ข้ึนมา โดยกองทุนน้ีจะให้
สิทธิกบัขา้ราชการซ่ึงรับราชการก่อน วนัท่ี 27 มีนาคม 2540 สามารถสมคัรเขา้เป็นสมาชิก และ ใหข้า้ราชการทุกคนท่ีบรรจุ
หรือยา้ยโอนมาเป็นขา้ราชการหลงัวนัท่ี 27 มีนาคม 2540  เขา้เป็นสมาชิก กบข. เพ่ือสะสมเงินเขา้กองทุนไวเ้ป็นหลกัประกนั
การจ่ายบ าเหน็จบ านาญท่ีจะมอบใหใ้นยามท่ีออกจากราชการ รวมไปถึงจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ใหก้บัสมาชิก 
ซ่ึง กบข. ท าหน้าท่ีบริหารเงินของสมาชิก โดยน าไปลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ ตามนโยบายการลงทุน เพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนใหก้บัสมาชิก เงินท่ีขา้ราชการจะไดรั้บเม่ือพน้สภาพหรือออกจากงาน จะแบ่งออกเป็นเงิน 3 ส่วนหลกัๆ คือ เงิน
สะสมรวมผลประโยชน์ เงินสมทบรวมผลประโยชน์ และเงินบ าเหน็จหรือเงินบ านาญ แต่จากบริหารงานท่ีมีผลประกอบการ
ขาดทุน ปี 2551 และประมาณการเงิน กบข. เม่ือเกษียณ กบัเงินท่ีไดรั้บจริงต่างกนัมากเน่ืองอตัราดอกเบ้ียลดลงมาก ท าให้
ผลตอบแทนการลงทุนไม่สูงเหมือนท่ีประมาณการณ์ ท าให้สมาชิกเกิดความไม่พอใจและร้องเรียน ซ่ึงน าไปสู่การแก้
กฎหมายให้สมาชิกท่ีรับราชการก่อน วนัท่ี 27 มีนาคม 2540 สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก กบข. (Undo) ส่งผลให้
ขา้ราชการมีสิทธิเลือกรับเงินบ าเหน็จบ านาญ ตาม พรบ.บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 ได ้และใหมี้การรับขา้ราชการ
ท่ีไม่ไดส้มคัรเป็นสมาชิก กบข. เม่ือปี 2540 (Redo) ได ้ซ่ึงจากกรณีดงักล่าวส่งผลให้ขา้ราชการโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุเกิด
ค าถามวา่จะเลือกเงินบ าเหน็จบ านาญตาม พรบ.บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 หรือเลือกรับเงินจาก กบข. ดีกวา่กนั 
ซ่ึงขา้ราชการตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2558 เท่านั้น  
 ดังนั้ นผูศึ้กษาในฐานะท่ีท างานต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลซ่ึงตอ้งอ านวยความสะดวกและให้ค  าแนะน าด้าน
สวสัดิการของขา้ราชการโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ จึงตอ้งการจดัท าคู่มือการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดดอ้ย ระหวา่งระบบ กบข. 
และระบบบ าเหน็จบ านาญ เพ่ือใหข้า้ราชการศึกษาก่อนตดัสินใจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าการศึกษา ดงัน้ี 1) ศึกษา
ความรู้และความเขา้ใจของขา้ราชการต่อระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ  2) เปรียบเทียบจุดเด่น จุดดอ้ย ระหวา่ง
ระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ และ 3) จดัท าคู่มือการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดดอ้ย ระหวา่งระบบ กบข. และระบบ
บ าเหน็จบ านาญ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 2.1 บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  ประเทศไทยเร่ิมมีระบบบ านาญมาตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รัชกาลท่ี 5) 
โดยพระองคท์รงมีพระราชด าริว่า “ราชการบา้นเมืองมีมากข้ึนกว่าแต่ก่อน แมจ้ะเพ่ิมเงินเดือนใหม้ากข้ึนก็ตาม แต่
ขา้ราชการมีหนา้ท่ีตอ้งรับราชการเต็มเวลา ไม่ใคร่ได ้มีโอกาสท่ีจะสะสมทรัพยไ์ว ้เล้ียงตน เม่ือแก่ชรา หรือทุพพล
ภาพ” จึงไดก้ าหนดใหมี้บ าเหน็จบ านาญไวเ้ล้ียงชีพยามท่ีออกจากงานข้ึน และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้มีการ
ตราพระราชบัญญัติเพ่ือจ่ายเบ้ียบ านาญเป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2444 เรียกว่า “พระราชบัญญัติเบ้ียบ านาญ
รัตนโกสินทร์ศก 120” และได้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม จนเป็นพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการพ.ศ. 2494 
ลกัษณะส าคญัของระบบบ าเหน็จบ านาญ พ.ศ. 2494 คือ การใหน้ ้ าหนกัผลตอบแทนแก่ ขา้ราชการเม่ือออกจากงาน 
(กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ, 2556) เม่ือเกษียณอายุ และมีเวลาราชการ 25 ปีข้ึนไปมีสิทธิเลือกรับบ าเหน็จหรือ
บ านาญ ดงัน้ี 
   บ าเหน็จ  = เงินเดือนเดือนสุดทา้ยคูณเวลาราชการ 
   บ านาญ  = เงินเดือนเดือนสุดทา้ยคูณเวลาราชการหารดว้ย 50 
 2.2 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) คือกองทุนท่ีจัดข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 (พระราชบัญญติั กบข.) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นหลกัประกนัการจ่ายบ าเหน็จ
บ านาญและประโยชนต์อบแทนการรับราชการแก่ขา้ราชการเม่ือออกจากขา้ราชการส่งเสริมการออมของสมาชิก จดั
สวสัดิการและสิทธิประโยชนอ่ื์นใหแ้ก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะไม่เป็นส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เป็น 
ผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติั กบข. และมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลโดยทัว่ไป ดงัน้ี (กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ, 2556) 
  ด้านลงทุน : กบข.มีหนา้ท่ีดูแลบริหารเงินออมของขา้ราชการสมาชิก โดยน าเงินท่ีรับจากสมาชิกและ
ส่วนราชการไปลงทุน เพ่ือสร้างผลตอบแทนเฉล่ียระยะยาวท่ีเหมาะสมสูงกว่าเงินเฟ้อภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้
ตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. กบข. 
  ด้านสมาชิก : กบข. มีหนา้ท่ีบริหารฐานขอ้มูลบญัชีสมาชิก การจดัสรรผลประโยชน์จากการลงทุน การ
ประชาสัมพนัธ์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง การจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆใหแ้ก่สมาชิก
รวมถึงการจ่ายเงินและผลประโยชนคื์นใหส้มาชิกแก่สมาชิกเม่ือพน้สมาชิกภาพ 
  กบข. ถูกจดัตั้งข้ึนเพ่ือบริหารเงินกองทุนท่ีเป็นเงินออมของขา้ราชการและเงินท่ีรัฐในฐานะนายจา้งส่ง
เขา้กองทุนเพ่ือเป็นสวสัดิการและหลกัประกนัใน วยัเกษียณใหแ้ก่ขา้ราชการท่ีเป็นสมาชิก โดยเงินของกองทุน กบข. 
ประกอบดว้ย 
  เงนิประเดิม คือ เงินท่ีรัฐน าส่งเขา้บญัชีสมาชิก กบข. ท่ีเป็นขา้ราชการอยู่ก่อนวนัท่ี 27 มีนาคม 2540 เพ่ือ
ชดเชยเงินบ านาญท่ีลดลง ทั้งน้ี สมาชิก กบข. จะมีสิทธิขอรับเงินประเดิมไดเ้ม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ และเลือกรับ
บ านาญเท่านั้น 
  เงินชดเชย คือ เงินท่ีรัฐน าส่งเขา้กองทุนเป็นประจ าทุกเดือน โดยจ่ายเพ่ิมให้แก่สมาชิก กบข.เพ่ือชดเชย
สูตรบ านาญท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงขณะน้ีอยู่ในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งน้ี สมาชิก กบข. จะมีสิทธิ
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ไดรั้บเงินชดเชยต่อเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพและเลือกรับบ านาญเท่านั้น 
  เงินสะสม คือ เงินท่ีสมาชิกสะสมเข้ากองทุนเป็นประจ าเดือน ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในอตัราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนสมาชิก ซ่ึงเงินเดือนดงักล่าวไม่รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนหรือเงินเพ่ิมอยา่งอ่ืน 
  เงนิสมทบ คือ เงินท่ีรัฐสมทบเขา้กองทุนใหส้มาชิก กบข. ท่ีสะสมเงินเขา้กองทุนเป็นประจ าทุกเดือน ซ่ึง
ขณะน้ีอยูใ่นอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก 
  เงินส ารอง คือ เงินท่ีรัฐจดัสรรเงินงบประมาณส่งเขา้กองทุนเพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรับจ่ายบ าเหน็จ
บ านาญให้แก่ขา้ราชการในยามท่ีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐตอ้งจดัสรรเงินงบประมาณเป็นเงิน
ส ารองเขา้กองทุนเป็นรายปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบ าเหน็จ บ านาญขา้ราชการประจ าปี 
จนกวา่เงินส ารองและดอกผลจะมีจ านวน3เท่าของงบประมาณรายจ่ายบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการประจ าปี 
  เงินกองกลาง คือ เงินบริจาค เงินตามบญัชีเงินรายบุคคลท่ีไม่มีผูรั้บเป็นเงินส่วนกลางท่ีมิใช่ของสมาชิก
คนใด 
  เงนิสะสมส่วนเพิ่ม คือ เงินท่ีสมาชิกแจง้ความประสงคส์ะสมเพ่ิมจากอตัราปกติท่ีก าหนดไว ้โดยสมาชิก
สามารถส่งเงินสะสมเพ่ิมไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 12 ของเงินเดือน ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินสะสมเดิมตามอตัราท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวงแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนแต่รัฐจะยงัคงสมทบเงินในอตัราร้อยละ 3 เช่นเดิม 
  โดยก าหนดใหข้า้ราชการท่ีเขา้รับราชการตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2540 ทุกคนตอ้งเป็นสมาชิก กบข. แต่
ขา้ราชการท่ีรับราชการอยู่ก่อนวนัท่ี 27 มีนาคม 2540 มีสิทธิเลือกว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัความสมคัรใจ 
สมาชิก กบข. ประกอบดว้ยขา้ราชการ 12 ประเภท คือ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขา้ราชการพลเรือน 
ขา้ราชการต ารวจ ขา้ราชการทหาร ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ขา้ราชการฝ่าย
อยัการ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง 
ขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และขา้ราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ทั้งน้ี เม่ือปี 2549 ไดมี้การแกไ้ขพระราชบญัญติั กบข. เพ่ือรองรับสิทธิของผูท่ี้เป็นสมาชิกอีก 2 กลุ่ม คือ ให้สิทธิ
สมาชิก กบข. ท่ีโอนยา้ยไปปฏิบติังานท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให้คง
เป็นสมาชิก กบข. ต่อไปได ้และอีกกลุ่ม คือ สมาชิกซ่ึงรับราชการอยู ่ในมหาวิทยาลยัท่ีแปรสภาพเป็นมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ และมีความประสงค์เป็นสมาชิก กบข. ต่อไป แมม้หาวิทยาลยัจะไม่เป็นส่วนราชการแลว้ก็ตาม 
(กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ, 2556) 
  เม่ือเกษียณอาย ุและมีเวลาราชการ 25 ปีข้ึนไปมีสิทธิเลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญ ดงัน้ี 
  บ าเหน็จ จะไดรั้บ 2 ส่วนคือ  
  1. บ าเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทา้ยคูณเวลาราชการ  
  2. เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนข์องเงินดงักล่าว  
  บ านาญ จะไดรั้บ 2 ส่วนคือ  
  1. บ านาญ = เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทา้ยคูณเวลาราชการหารดว้ย 50 (แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของ
เงินเดือนเฉล่ีย)  
  2. เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม (ถา้มี) และผลประโยชนข์องเงินดงักล่าว 
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3. วธิีการศึกษา 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด าเนินการศึกษาโดยการศึกษาจากพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ได้แก่ 
พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ.2494 พระราชบญัญติักองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539
และพระราชบญัญติัการกลบัไปใชสิ้ทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 
พ.ศ. 2557  และการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างขา้ราชการโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุท่ีผูศึ้กษาเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จ านวน 50 คน ซ่ึงเป็นตวัแทนของเจา้หนา้ท่ีทุกต าแหน่งงาน ทั้งระดบัปฏิบติัการ ระดบัช านาญการ และ
ระดบัช านาญการพิเศษ และนกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ ซ่ึงเป็นผูท่ี้รับผิดชอบเก่ียวกบัสวสัดิการขา้ราชการเม่ือ
เกษียณอาย ุ(Key person) เพ่ือในการรวบรวมขอ้มลูความรู้และความเขา้ใจของขา้ราชการต่อระบบ กบข. และระบบ
บ าเหน็จบ านาญ และเหตุผลท่ีท าให้ขา้ราชการแต่ละรายเลือกรับค่าตอบแทนตามระบบ กบข. หรือระบบบ าเหน็จ
บ านาญ เม่ือเกษียณอายุ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มี 2 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา  อาชีพ รายได ้สถานภาพหรือต าแหน่ง
ปัจจุบนั อายรุาชการ  
 ส่วนท่ี 2 ความรู้ ความเขา้ใจ และความคิดเห็นของขา้ราชการต่อระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ ใน
หัวขอ้วตัถุประสงค์ในการจดัตั้งระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ บทบาทหน้าการบริหารงาน สวสัดิการ  
การค านวณค่าตอบแทน ดา้นการลงทุนและการออมเพ่ือการเกษียณ เม่ือสมาชิก กบข.  ลาออกมีผลอย่างไร และ
ความคิดเห็นวา่ กบข. หรือระบบบ าเหน็จบ านาญ ระบบใดท่ีเหมาะสมกบัตวัขา้ราชการการเอง เพราะเหตุใด 
 เม่ือได้ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แลว้ท าการตรวจสอบข้อมูลดว้ยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation 
Method) ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาจาก
พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ.2494 พระราชบญัญติักองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539
และพระราชบญัญติัการกลบัไปใชสิ้ทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 
พ.ศ. 2557 แลว้ท าการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย ของระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ และจดัท าคู่มือ 
การเปรียบเทียบจุดเด่นจุดดอ้ย ระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ  เพ่ือใหส้มาชิก กบข. ท่ีรับราชการก่อนวนัท่ี 
27 มีนาคม 2540 ใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกระบบการรับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัตนเองเม่ือเกษียณอายุหรือ
ลาออกจากขา้ราชการ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 4.1 ความรู้และความเข้าใจของข้าราชการต่อระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ 
  วตัถุประสงค์และบทบาทหน้าที่การบริหารงานระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ 
  พบว่า มีขา้ราชการ ร้อยละ 42.00 ท่ีทราบและเขา้ใจถึงบทบาทและหน้าท่ีการบริหารงานระบบ กบข. 
และบ าเหน็จบ านาญอย่างละเอียด โดยเขา้ใจว่าเป็นสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลือขา้ราชการ เพ่ือเป็นหลกัประกนัให้กบั
ขา้ราชการหลงัเกษียณอาย ุยกตวัอยา่งบทสมัภาษณ์ดงัน้ี 
  “กองทุนท่ีช่วยเหลือข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการสามารถด ารงอยู่ได้หลังเกษียณอายุ” (พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ อายรุาชการ 31 ปี)  
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  “ส่งเสริมให้ข้าราชการมีหลักประกันในตอนออกจากราชการ” (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อายุราชการ 
28 ปี)  
  “ระบบ กบข. และระบบบ าเหนจ็บ านาญ เป็นการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนให้แก่สมาชิก เม่ือ
เกษียณอายุแล้วจะได้มีหลักประกันในการด าเนินชีวิตหลังเกษียณ โดย กบข. น้ันมีบทบาทในการส่งเสริมให้
ข้าราชการออมเงินเพ่ือใช้ในยามออกจากราชการ และเป็นหลักประกันการจ่ายบ าเหนจ็บ านาญ และประโยชน์ตอบ
แทนแก่ข้าราชการเม่ือเกษียณหรือลาออก” (นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ อายรุาชการ 24 ปี) 
  ด้านสวสัดกิารของระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ 
  พบวา่ ร้อยละ 68.00 ท่ีทราบและเขา้ใจถึงดา้นสวสัดิการของระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ โดย
ขา้ราชการ โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุเขา้ใจว่าสามารถกูเ้งินกบั กบข. เพ่ือน ามาลงทุนท าธุรกิจ ซ้ือรถยนต ์หรือซ้ือท่ีอยู่
อาศยัได ้โดยมีดอกเบ้ียต ่า ส่วนสวสัดิการของบ าเหน็จบ านาญ คือ มีรายไดต้ลอดอายุหลงัเกษียณ เป็นการออมเงิน
หลงัเกษียณอาย ุสิทธิการรับประโยชนต่์างๆ ในกองทุน สิทธิในการกูเ้งินสะสม เงินสมทบ  
  “สวัสดิการของ กบข. คือ สามารถกู้เงินท าธุรกิจ หรือซ้ือท่ีอยู่อาศัยได้ และมีดอกเบีย้ต  า่ ส่วนสวัสดิการ
ของบ าเหน็จบ านาญ คือ มีรายได้ตลอดอายุหลังเกษียณราชการ” (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ อายุ
ราชการ 20 ปี” 
  “เพ่ือส่งเสริมการออมเงินให้แก่ข้าราชการ และมีสวัสดิการให้กู้ยืม และสิทธิการรับประโยชน์ต่างๆ ใน
กองทุน สิทธิในการกู้เงินสะสม เงินสมทบ” (พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ อายรุาชการ 33 ปี) 
  “สวัสดิการของ ระบบ กบข. ได้แก่ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย รถยนต์ และประกัน ในส่วนระบบบ าเหน็จ
บ านาญน้ัน ผู้ รับบ านาญรายเดือนสามารถย่ืนขอหนังสือรับสิทธ์ิบ าเหนจ็ตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
กับสถาบันการเงินได้” (นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ อายรุาชการ 24 ปี) 
  ด้านการค านวณค่าตอบแทนของ ระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ 
  พบว่า ขา้ราชการร้อยละ 10.00 ท่ีทราบและเขา้ใจถึงการค านวณค่าตอบแทนของ ระบบ กบข. และระบบ
บ าเหน็จบ านาญ โดยขา้ราชการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.00) ไม่ค่อยเขา้ใจวิธีการค านวณค่าตอบแทน เน่ืองจากยงัไม่มี
เวลาศึกษา หรือพอจะทราบแต่ไม่เขา้ใจวิธีการค านวณ ในส่วนขา้ราชการท่ีเขา้ใจนั้น อธิบายไวด้งัน้ี 
  “1. บ าเหนจ็บ านาญแบบเดิม 
   บ าเหนจ็ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ  
   บ านาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ / 50  
    2. บ าเหนจ็บ านาญกบข.  
   บ าเหนจ็ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ + เงินสะสม, เงินสมทบ  
   บ านาญ = เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือน x เวลาราชการ / 50 + เงินสะสม, เงินสมทบ”  
  (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ อายรุาชการ 31 ปี, พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ อายุ
ราชการ 30 ปี และนักทรัพยากรบคุคลช านาญการ อายรุาชการ 24 ปี) 
  ด้านการลงทุนและการออมเพือ่การเกษยีณ ของแต่ละประเภท 
  พบว่า ขา้ราชการ โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ร้อยละ 10.00 ท่ีทราบและเขา้ใจถึงการลงทุนและการออมเพ่ือ
การเกษียณของแต่ละประเภท โดย กขบ. จะน าเงินไปลงทุนในกองทุนต่างๆ ส่วนขา้ราชการอีกร้อยละ 90.00 ไม่ค่อย
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เขา้ใจดา้นการลงทุนเท่าไน ทราบพียง กบข. หกัเงินเดือนทุกเดือนเพ่ือเป็นการออม ยกตวัอยา่งดงัน้ี 
  “กบข. น าเงินไปลงทุน ลกัษณะคล้ายกองทุนรวม” (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ อายรุาชการ 7 ปี) 
  “กบข. น าเงินท่ีได้จากการออมของสมาชิกไปลงทุนในกองทุนต่างๆ” (เภสัชกรปฏิบัติการ อายรุาชการ 3 ปี) 
   “กบข. จะหักเงินเดือนของสมาชิกตามท่ีได้ตกลงกันไว้แล้วน าเงินท่ีได้จากการออมของสมาชิกไปลงทุน
ในกองทุนต่างๆ เม่ือได้ก าลังแล้วจะมีการปันผลก าไรให้กับสมาชิก กบข. ตามสัดส่วนเงินออม” (นักทรัพยากร
บคุคลช านาญการ อายรุาชการ 24 ปี) 
  เมือ่ลาออกจาก สมาชิก กบข. แล้วผลจะเป็นอย่างไร 
  พบวา่ ขา้ราชการร้อยละ 8.00 ท่ีทราบและเขา้ใจถึงผลเม่ือลาออกจาก สมาชิก กบข. ดงัน้ี 
  “สมาชิกปัจจุบันได้รับเงินจาก กบข. 3 ส่วน คือ เงินสะสมตามกฎหมาย 3%  เงินสะสมตามความสมัคร
ใจ 1-12% และผลประโยชน์ท่ีผ่านมาของเงินสะสมตามกฎหมาย และเงินสะสมตามความสมัครใจ ท่ี กบข. บริหาร
ให้ หากสมาชิก กบข. ลาออก เพ่ือใช้บ าเหนจ็บ านาญสูตรเดิม ตามพระราชบัญญัติบ าเหนจ็บ านาญ ปี พ.ศ. 2994 น้ัน 
ต้องคืนเงินท่ีรัฐสมทบให้ ประกอบด้วย เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ มา "หัก-กลบ-ลบกัน" 
กับส่วนต่างของบ านาญตามสูตร 2494 กับสูตร กบข. หากเงินท่ีรัฐสมทบให้น้อยกว่าส่วนต่างของบ านาญ 
กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ รับบ านาญโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ท้ังนี้ การโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารจะเร่ิมตั้งแต่ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป หากเงินท่ีรัฐสมทบให้มากกว่าส่วนต่างของบ านาญ ผู้ รับบ านาญต้อง
คืนเงินให้รัฐ หรือจะแบ่งช าระเป็นส่วนๆ ให้แก่ส่วนราชการต้นสังกัด” (นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ อายรุาชการ 
24 ปี) 
  ท่านคิดว่า ระบบ กบข. หรือ ระบบบ าเหน็จบ านาญ ระบบใดที่เหมาะสมกบัท่านเพราะเหตุใด 
  พบว่า ขา้ราชการ โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 56.00 ตดัสินใจเลือกระบบ กบข. เพราะไดค่้าตอบแทนสูงกว่า 
และอีกร้อยละ 12.00 ตดัสินใจเลือกบ าเหน็จบ านาญระบบเดิม เ น่ืองจากไดรั้บบ านาญต่อเดือนสูงกว่า ระบบ กบข. 
โดยขา้ราชการไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกค่าตอบแทนระบบ กบข. หรือระบบบ าเหน็จบ านาญ ดงัน้ี 
  “กบข. และเพราะช่วยให้มีเงินก่อนตอนออกจากราชการ” (เจ้าพนักงานช านาญการ อายุราชการ 22 ปี, 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายุราชการ 9 ปี, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อายรุาชการ 13 ปี) 
  “บ าเหนจ็บ านาญ เพราะตอนเกษียณได้ต่อเดือนเยอะ” (พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ อายรุาชการ 33 ปี) 
  “เลือกระบบ กบข. เพราะหลังค านวณดูแล้ว หลังออกราชการได้เงินเยอะกว่าคุ้มกว่า เพราะได้รับเงิน
สมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว รวมท้ังกบข. มีสวัสดิการให้กู้เงินไปซ้ือ
บ้าน ซื้อรถยนต์ หรือลงทุนในธุรกิจได้ก่อนอีกด้วย”(นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ อายรุาชการ 24 ปี) 
  จากผลการสัมภาษณ์พบว่าข้าราชการโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจถึง
รายละเอียดบทบาทหนา้ท่ี สวสัดิการ การลงทุน การออม และค่าตอบแทน เน่ืองจากงานในโรงพยาบาลเป็นงานท่ีมี
การข้ึนเวร เวลางานไม่แน่นอน และขา้ราชการส่วนใหญ่ต าแหน่งพยาบาล นายแพทย ์เภสัชกร ซ่ึงไดรั้บค่าตอบแทน
สูงจึงไม่สนใจในรายละเอียดเท่าไร แต่สามารถเลือกระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัตนเองหลงัเกษียณอายไุด ้
 4.2 คู่มอืการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย ระหว่างระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ 
  จากผลการสัมภาษณ์ และผลการศึกษาพระราชบญัญติัทั้ง 3 ฉบบั เม่ือท าการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดดอ้ย 
พบว่า ระบบ กบข. มีจุดเด่น คือ ขา้ราชการไดรั้บเงินประเดิม เงินสมทบ เงินชดเชยและผลประโยชน์ มากกว่าเงิน
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บ าเหน็จของระบบบ าเหน็จบ านาญท่ีข้าราชการจะไดรั้บหลงัเกษียณอายุ และเป็นการสร้างวินัยการออมให้กับ
สมาชิก ส่วนจุดเด่นของระบบบ าเหน็จบ านาญ คือ ไดรั้บเงินบ านาญรายเดือนมากกว่าระบบ กบข. โดยรายละเอียด
การเปรียบเทียบจุดเด่น จุดดอ้ย กบข. และบ าเหน็จบ านาญสูตรเดิม ใส่ลงในคู่มือ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดดอ้ย กบข. และบ าเหน็จบ านาญสูตรเดิม 
 

รายการ ระบบบ าเหน็จบ านาญ ระบบ กบข. 
1. ผูเ้ป็นสมาชิก  ขา้ราชการทุกประเภทซ่ึงรวม

ขา้ราชการการเมือง  
1. ขา้ราชการทุกประเภท ยกเวน้ขา้ราชการ
การเมือง 
2. ผูเ้ป็นขา้ราชการอยูก่่อนวนัท่ี 27 มีนาคม 
2540 และสมคัรเป็นสมาชิก ภายในวนัท่ี 26 
มีนาคม 2540  
3. ผูท่ี้เขา้รับราชการหรือโอนมาเป็น
ขา้ราชการ ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2540 เป็น
ตน้ไป  

2. เกษียณอาย ุและมี
เวลาราชการ 25 ปี
ข้ึนไป  

มีสิทธิเลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญ 
1. บ าเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทา้ยคูณ
เวลาราชการ 
2. บ านาญ = เงินเดือนเดือนสุดทา้ยคูณ
เวลาราชการหารดว้ย 50 

มีสิทธิเลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญ  
บ าเหน็จ จะไดรั้บ 2 ส่วนคือ  
1. บ าเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทา้ยคูณเวลา
ราชการ  
2. เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนข์อง
เงินดงักล่าว  
บ านาญ จะไดรั้บ 2 ส่วนคือ  
1. บ านาญ = เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทา้ย
คูณเวลาราชการหารดว้ย 50 (แต่ไม่เกินร้อยละ 
70 ของเงินเดือนเฉล่ีย)  
2. เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม 
(ถา้มี) และผลประโยชนข์องเงินดงักล่าว  

3. ลาออกจากราชการหรือถกูปลดออกจากราชการ (อายไุม่ถึง 50 ปี) 
3.1 เวลาราชการไม่
ถึง 10 ปี  

ไม่มีสิทธิรับบ าเหน็จหรือบ านาญ  ไม่มีสิทธิรับบ าเหน็จหรือบ านาญแต่ไดรั้บเงิน
สะสม เงินสมทบ และผลประโยชนข์องเงิน
ดงักล่าว  

3.2 เวลาราชการ
ตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่
เกิน 25 ปี  

มีสิทธิรับบ าเหน็จ  มีสิทธิรับบ าเหน็จและไดรั้บเงินสะสม เงิน
สมทบ และผลประโยชนข์องเงินดงักล่าว  
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดดอ้ย กบข. และบ าเหน็จบ านาญสูตรเดิม (ต่อ) 
รายการ ระบบบ าเหน็จบ านาญ ระบบ กบข. 

3.3 เวลาราชการ
ตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป  

มีสิทธิเลือกรับบ าเหน็จ หรือบ านาญ  มีสิทธิเลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญ
เช่นเดียวกบัรายการท่ี 2 (เกษียณอาย ุและมี
เวลาราชการ 25 ปีข้ึนไป)  

4. ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน เหตุสูงอาย ุหรือถกูปลดออกจากราชการ (อาย ุ50 ปีข้ึนไป) 
4.1 เวลาราชการ
ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แต่
ไม่ถึง 10 ปี  

มีสิทธิรับบ าเหน็จ  มีสิทธิรับบ าเหน็จและไดรั้บเช่นเดียวกบั
รายการท่ี 3.2  

4.2 เวลาราชการ
ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป  

มีสิทธิเลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญ  มีสิทธิเลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญ
เช่นเดียวกบัรายการท่ี 2  

4.3 กรณีทุพพลภาพ
เน่ืองจากปฏิบติั
ราชการ  

มีสิทธิเลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญ 
และไดรั้บบ านาญพิเศษอีกส่วนหน่ึง
ตาม พรบ. บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
พ.ศ. 2494  

มีสิทธิเลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญ
เช่นเดียวกบัรายการท่ี 2 และไดรั้บบ านาญ
พิเศษอีกส่วนหน่ึง ตาม พรบ.บ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ พ.ศ. 2494  

5. ถกูไล่ออกจาก
ราชการหรือเสียชีวิต
เพราะเหตุประพฤติ 
ชัว่อยา่งร้ายแรง  

ไม่ไดรั้บบ าเหน็จหรือบ านาญ  ตนเองหรือทายาทไดรั้บเงินสะสม และ
ผลประโยชนข์องเงินดงักล่าว  

6. เสียชีวิตระหวา่ง
รับราชการ  

ทายาทไดรั้บบ าเหน็จตกทอด ซ่ึง
เท่ากบัเงินเดือนเดือนสุดทา้ยคูณเวลา
ราชการ และหากเสียชีวิตเน่ืองจาก
ปฏิบติัราชการทายาทจะไดรั้บบ านาญ
พิเศษอีกส่วนหน่ึง  

ทายาทจะไดรั้บเงิน 2 ส่วน คือ 
1. บ าเหน็จตกทอด ซ่ึงเท่ากบัเงินเดือนๆ 
สุดทา้ยคูณเวลาราชการ 
2. เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนข์อง
เงินดงักล่าว  
หากเสียชีวิตเน่ืองจากปฏิบติัราชการทายาทจะ
ไดรั้บบ านาญพิเศษอีกส่วนหน่ึง  

7. เสียชีวิตระหวา่ง
รับบ านาญ  

ทายาทมีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอด 
จ านวน 30 เท่า ของบ านาญ  

ทายาทมีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอด จ านวน 30 
เท่า ของบ านาญ  

8. สิทธิประโยชน์
ของสมาชิก  

สิทธิสวสัดิการต่างๆ ไม่มีการ
เปล่ียนแปลง 

สิทธิสวสัดิการต่าง  ๆไม่มีการเปล่ียนแปลง และ
จะไดรั้บสิทธิอ่ืน  ๆอีกคือ 
1. สิทธิประโยชนด์า้นภาษีจากเงินสะสม 
2. สิทธิในการกูเ้งินสะสม เงินสมทบ และ
ผลประโยชนข์องเงินดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนด 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดดอ้ย กบข. และบ าเหน็จบ านาญสูตรเดิม (ต่อ) 
 

รายการ ระบบบ าเหน็จบ านาญ ระบบ กบข. 
  3. สิทธิการรับเงินต่างๆ ในกองทุน เป็นสิทธิ

เฉพาะตวัของสมาชิก ไม่อาจโอนกนัได ้
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (2556) 
 
 4.3 คู่มอืการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย ระหว่างระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญ 
  การจดัท าคู่มือการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดดอ้ย ระหว่างระบบ กบข. และระบบบ าเหน็จบ านาญให้แก่
ขา้ราชการโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ไดใ้ส่ขอ้มูลตามตารางท่ี 1 และแนะน าให้สมาชิก กบข. ท่ีตอ้งการเปล่ียนกลบัไป
ใชบ้ าหน็จบ านาญสูตรเดิมนั้นให้ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30  มิถุนายน 2558 โดยตรวจสอบยอดเงิน กบข. ท่ี 
GPF Webservice และตรวจสอบเงินบ านาญตาม พรบ. บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ.2494 และบ านาญ กบข. ไดท่ี้ 
http://www2.cgd.go.th/rightMenu_7.asp 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา พบว่า ขา้ราชการโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจถึงรายละเอียด
บทบาทหนา้ท่ี สวสัดิการ การลงทุน การออม และค่าตอบแทน เม่ือท าการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดดอ้ย พบวา่ ระบบ 
กบข. มีจุดเด่น คือ ขา้ราชการไดรั้บเงินประเดิม เงินสมทบ เงินชดเชยและผลประโยชน์ มากกว่าเงินบ าเหน็จของ
ระบบบ าเหน็จบ านาญท่ีขา้ราชการจะไดรั้บหลงัเกษียณอายุ และเป็นการสร้างวินัยการออมให้กบัสมาชิก ส่วน
จุดเด่นของระบบบ าเหน็จบ านาญ คือ ไดรั้บเงินบ านาญรายเดือนมากกวา่ระบบ กบข. 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างการวดัสภาพหน้ีสิน ความสามารถในการท าก าไรและ
กระแสเงินสดอิสระกบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  การศึกษาคร้ังน้ีใชอ้ตัราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์
รวม อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อัตราส่วนก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ กระแสเงินสดอิสระ และราคาตลาดของหลกัทรัพย ์ ณ วนัรายงานผลการด าเนินงาน
จากงบการเงินรายไตรมาสท่ี 1 ของปี 2553 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2557  โดยท าการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในหมวด
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 
1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม และมีการส่งงบการเงินครบทุกปีในช่วงปี 2553 – 2557จ านวน 38 บริษทัจาก 52 
บริษทั   โดยน ามาทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   ผลการศึกษาท่ีคาดว่า
จะไดรั้บ การวดัสภาพหน้ีสิน ความสามารถในการท าก าไร และกระแสเงินสดอิสระมีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาด
หลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูล้งทุน
สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
ค าส าคัญ : การวัดสภาพหนีสิ้น, ความสามารถในการท าก าไร, กระแสเงินสดอิสระ, ราคาตลาดหลกัทรัพย์ 
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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate the relationship between measuring financial leverage,  profitability 
and free cash flow on stock price of property development securities in the Stock Exchange of Thailand (SET).  
Financial ratios which has been used and analyzed in the study including total debt to asset ratio, total debt to 
common equity ratio, net profit margin, return on total assets, return on common equity, free cash flow and 
market prices.  Financial ratios used were as at the report dates of financial performance based on the data 
gathering from the first quarter of the year B.C.2010 to the fourth quarter of the year B.C.2014 financial 
reports. The purposive selection of 38 out of 52 companies of property development securities in the Stock 
Exchange of Thailand (SET) with the periods during the day January 1 to December 31 of the submission of 
financial statements every year in recent year B.C.2010 to 2014.  Correlation at the significant level 0.05 with 
Multiple Regression Analysis method was used to consider the direction relationship.  The study is expected 
that measuring financial leverage,  profitability and free cash flow are correlated with stock price of property 
development securities in the Stock Exchange of Thailand (SET) and the results will be useful information for 
investors. 
 
Keywords : Measuring Financial Leverage, Profitability, Free Cash Flow, Stock Price 
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บทน า 
 
     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงในระบบเศรษฐกิจ  ท าหน้าท่ีเป็น
ศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นตลาดท่ีธุรกิจสามารถระดมเงินทุนเป็น
จ านวนมากจากผูล้งทุน  เน่ืองจากมีตน้ทุนในการระดมทุนต ่า เพราะไม่เสียดอกเบ้ียและไม่ตอ้งมีการวางหลกัทรัพย์
เพ่ือค ้าประกนั โดยผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนมุ่งหวงัท่ีจะไดรั้บ คือ ก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละเงินปันผล ซ่ึงจะ
มากหรือนอ้ยนั้น ส่วนหน่ึงจะข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของตลาดทุน ซ่ึงสงัเกตไดจ้ากความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลจาก
งบการเงินท่ีประกาศในตลาดหลกัทรัพยก์บัราคาหลกัทรัพย ์(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) 
     โดยปกติแลว้การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยจ์ะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ นโยบาย
รัฐบาล ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของธุรกิจ นอกจากน้ีการวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะตอ้ง
พิจารณาปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน ความเส่ียงและระยะเวลาของการลงทุน โดย ใช้แนวคิดการวิเคราะห์
ปัจจยัพ้ืนฐาน โดยน าอตัราส่วนทางการเงินมาวิเคราะห์ โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องในการด าเนินงานของกิจการ 
ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถในการจ่ายคืนทุนของกิจการ และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพ่ือหา
ความสัมพนัธ์กบัระดบัราคาหลกัทรัพย ์ว่ามีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่เพียงใด (ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ,์ 2558) ซ่ึงนอกเหนือจากการวิเคราะห์อตัราส่วนดงัท่ีไดก้ล่าวมา ปัจจุบนัไดมี้การ
วิเคราะห์งบการเงินโดยวิเคราะห์จากงบกระแสเงินสด  เน่ืองจากงบกระแสเงินสดเม่ือใชป้ระกอบกบัส่วนท่ีเหลือ 
ของงบการเงิน จะให้ขอ้มูลท่ีท าให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ 
โครงสร้างทางการเงินของกิจการ (ซ่ึงรวมถึงสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ี) และความสามารถ
ของกิจการในการจดัการเกี่ยวกบัจ านวนเงินและจงัหวะเวลาของกระแสเงินสดเพื ่อปรับให ้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์และโอกาส ขอ้มลูกระแสเงินสดใหป้ระโยชน์ในการประเมินความสามารถของกิจการ
ในการก่อให้เกิดเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และท าให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถน าไปสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
ประเมินและเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการท่ีต่างกัน รวมทั้ งช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการเปรียบเทียบกนัไดข้องผลการด าเนินงานท่ีรายงานโดยกิจการท่ีแตกต่างกนัได ้เน่ืองจากไดต้ดั
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชวิ้ธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีแตกต่างกนัส าหรับรายการและเหตุการณ์ท่ีเหมือนกนัออกไปแลว้ 
(สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2557) 
     ปี 2557 แมส้ถานการณ์โดยรวมของประเทศจะมีภาวะซบเซาตั้งแต่ช่วงตน้ปี ซ่ึงภาคเอกชนไดรั้บผลกระทบกนั
ถว้นหนา้  ไม่เวน้แมก้ระทัง่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ท่ีมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะในช่วง
คร่ึงปีแรกท่ียอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่พอเขา้ช่วงคร่ึงปีหลงั ประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่ เอกชนเร่ิมมีความ
มัน่ใจเปิดโครงการใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน รวมถึงผูบ้ริโภคเองก็เร่ิมกลบัมาใหค้วามสนใจเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั ปัจจุบนัธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยมี์ปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดในภาพรวม ทั้งปัจจยัภายในประเทศและจากต่างประเทศ ท่ีท า
ใหเ้กิดความผนัผวนและอาจส่งผลใหผู้บ้ริโภคชะลอการตดัสินใจซ้ือ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจโลก ท่ีส่งผลมาจาก
หลายประเด็น ไดแ้ก่ ราคาน ้ามนัโลกท่ียงัมีทิศทางปรับลงอยา่งต่อเน่ือง และความรุนแรงต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความ
มัน่ใจในการลงทุนทัว่โลก (หนงัสือพิมพไ์ทยโพสต,์ 2557) 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.sec.or.th/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SE7bVPP4I4OauQSe9oCgAw&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNE1mK4AO_vhrDxGKDkI4lzBJEWWWw
http://www.google.co.th/url?url=http://www.sec.or.th/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SE7bVPP4I4OauQSe9oCgAw&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNE1mK4AO_vhrDxGKDkI4lzBJEWWWw
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     ซ่ึงจากงานวิจยัในอดีตไดมี้การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์น
กลุ่มอุตสาหกรรม หรือหมวดธุรกิจต่าง ๆ อาทิ กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค  กลุ่มพาณิชย ์ กลุ่มการส่ือสาร  
หมวดธุรกิจพลงังานและหมวดธุรกิจปิโตรเคมีภณัฑ์ พบว่า อตัราส่วนทางการเงินเฉพาะบางอตัราส่วนเท่านั้นท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์และในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย ์
พบว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสดปลอดภาระ มี
ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ โดยการศึกษางานวิจยัในอดีตมีผลแตกต่างกนัไปตามกลุ่มอุตสาหกรรมหรือ
หมวดธุรกิจ เพราะบริษทัในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นธุรกิจ ผลกระทบจากปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกท่ีแตกต่างกนั  
     การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างการวดัสภาพหน้ีสิน  ความสามารถในการท า
ก าไร  และกระแสเงินสดอิสระกบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานประกอบการตดัสินใจของผูล้งทุนในการลงทุนในหลกัทรัพย์
หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ดอ้ย่างถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวิจยัคร้ังน้ีจึงสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์ดงักล่าวและยงัใช้เป็นแนวทางในการคาดคะเนทิศทางของราคาตลาดส าหรับผูล้งทุนเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงราคาตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัทท่ีอยู่ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ประกอบการ
วิเคราะห์หลกัทรัพยข์องแต่ละบริษทัต่อไป  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
     จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ มีผล
วิจยัแตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี การศึกษาในกลุ่มพาณิชย ์พบว่า อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราเงิน
ปันผลต่อหุ้น อตัราราคาตลาดตามบัญชีต่อหุ้น อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
สินทรัพยร์วม มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงราคาตลาดหลกัทรัพย ์นัน่คือหากอตัราส่วน
ดงักล่าวมีการปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจะส่งผลให้ราคาตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไปในทิศทาง
เดียวกนั  (บุญนาค เกิดสินธ์ุ, 2554)  หากเป็นกรณีศึกษากลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค พบว่า อตัราส่วนทาง
การเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดมากท่ีสุด คือ อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี
ต่อหุ้น  ส าหรับอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กับการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยบ์างบริษทั คือ 
อตัราส่วนการจ่ายปันผล อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์  แต่อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นกลบัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดเลย  
(อริษา สุรัสโม, 2554)  และจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดและก าไรท่ีมีต่อราคาและ
ผลตอบแทน พบว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจดัหาเงิน กระแสเงินสด
ปลอดภาระ ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษี ก าไรก่อน
รายการพิเศษ และก าไรสุทธิมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์(อุษณี  วรพนัธ์พิทกัษ,์ 2549) 
     จากงานวิจยัในต่างประเทศไดมี้การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศอิหร่านในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้ฐานขอ้มูลจากงบ
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การเงินปี 1992-2010 พบว่าอตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์โดยความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปในเชิง
บวกอย่างมีนยัส าคญัไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู ้ถือหุ้น  (Mohammad Reza Kohansal et al., 2013) แต่จากการศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราผลตอบแทนการลงทุนกบัราคาหลกัทรัพย์
ของบริษัทประกันภัยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจอร์แดนในระหว่างปี 2002-2007  โดย
ท าการศึกษาแบบวิเคราะห์รวมอัตราส่วนทั้ งสามอตัราส่วนพบว่ามีความสัมพันธ์เป็นไปในเชิงบวกกับราคา
หลกัทรัพย ์แต่หากท าการแยกวิเคราะห์เป็นรายอตัราส่วนพบว่า มีเพียงอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัรา
ผลตอบแทนการลงทุน เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์แต่อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัประกันภัยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศจอร์แดน 
(Majed Abdel Majid Kabajeh et al., 2012) ในการศึกษาผลกระทบของการจ่ายเงินปันผลท่ีส่งผลในราคาหลกัทรัพย ์
กรณีศึกษาธุรกิจยาและเคมีภณัฑท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งปากีสถาน  โดยมีตวัแปรควบคุม คือ ก าไรต่อ
หุน้ อตัราก าไรท่ีเก็บไวเ้ป็นก าไรสะสม และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ ผลการวิจยัพบว่าการจ่ายเงินสดปันผล  
อตัราก าไรท่ีเก็บไวเ้ป็นก าไรสะสมและอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ราคาหลกัทรัพยแ์ละสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นธุรกิจยาและเคมีภณัฑ ์ ในขณะท่ีก าไรต่อ
หุ้นและหุ้นปันผลมีความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อราคาหลักทรัพย์ แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีเงินปันผล Dividend  
Irrelevance  Theory ไม่สามารถใชไ้ดก้บัธุรกิจยาและเคมีภณัฑ์ในปากีสถาน (Kanwal  Iqbal  Khan,  2012)  และจาก
การศึกษาปัจจยัทางการเงินท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์ พบว่า ก าไร
ต่อหุ้น (EPS)  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์  แต่ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มี
ความสัมพนัธ์ในในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาตลาดหลกัทรัพย  ์ (Placido M. Menaje, Jr., 2012)  แต่จากการศึกษา
ผลกระทบของการควบรวมกิจการและการเขา้ซ้ือกิจการ, อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศฟิลิปปินส์ พบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ คือ อตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย ์ อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ และอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล แต่อตัราส่วนท่ีไม่มีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพย ์คือ อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Rodiel C. Ferrer, Alger Tang,  2013) 
 

วธิีการศึกษา 
 
     การวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการวดัสภาพหน้ีสิน ความสามารถในการท าก าไร และกระแสเงินสดอิสระ
กบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เป็นการน าขอ้มูลทุติยภูมิจากงบการเงินมาท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  SPSS for 
Windows  โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ  (Multiple Regression Analysis) ในการวดัความสัมพนัธ์ระหว่าง
การวดัสภาพหน้ีสิน ความสามารถในการท าก าไร และกระแสเงินสดอิสระกบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงมีกรอบ
แนวคิดและสมมติฐานดงัน้ี  
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                              ตวัแปรอสิระ             ตวัแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
จากกรอบแนวคิดดงักล่าวสามารถก าหนดสมมติฐานเพ่ือท าการทดสอบไดด้งัน้ี  
 
สมมติฐานท่ี 1  
     HA1  :  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์ 
     HA2  :  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมมีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
สมมติฐานท่ี 2  
     HB1  :  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
     HB2  :  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
 
สมมติฐานท่ี 3  
     HC1  :  อตัราส่วนก าไรสุทธิไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
     HC2  :  อตัราส่วนก าไรสุทธิมีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
 
สมมติฐานท่ี 4  
     HD1  :  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
     HD2  :  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์

 ความสามารถในการท าก าไร 
- อตัราสว่นก าไรสทุธิ 
- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

- อตัราผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ราคาตลาดของบริษทั 

ในหมวดธุรกจิพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ 

 

 การวดัสภาพหนีสิ้น 

- อตัราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สินทรัพย์รวม 

- อตัราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 กระแสเงนิสดอสิระ 
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สมมติฐานท่ี 5  
     HE1  :  อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
     HE2  :  อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
 
สมมติฐานท่ี 6  
     HF1  :  กระแสเงินสดอิสระไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
     HF2  :  กระแสเงินสดอิสระมีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บริษทัในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จ านวน 52 บริษทั  และใชว้ิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) โดยเป็นบริษทัท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และมีการส่งงบการเงินครบทุกปีในช่วงปี พ.ศ. 2553-
2557 ไดบ้ริษทัท่ีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนดจ านวน 38 บริษทั 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มลูทัว่ไปมาจากงานวิทยานิพนธ์ บทความ 
วารสาร ต าราวิชาการ งานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัแบบท่ีน ามาศึกษา 
ส่วนขอ้มูลทางดา้นการเงินไดม้าจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ รวบรวมขอ้มูลจาก 
งบการเงินรวม หรืองบการเงินเฉพาะ (กรณีท่ีไม่มีบริษทัย่อย) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินและขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยวิเคราะห์
เป็นรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2553 – ไตรมาสท่ี 4 ในปี 2557 รวม 20 ไตรมาส 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows โดยแบ่งไดด้งัน้ี 
     1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นวิธีการบรรยายลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา ซ่ึงในงานวิจยัได้
ใชส้ถิติเชิงพรรณนาส าหรับขอ้มลูเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การหาค่าสูงสุด (Maximum : Max), ค่าต ่าสุด (Minimum : 
Min), ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยท าการน าเสนอขอ้มลูใน
รูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยายและสรุปผลการวิจยั  
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     2)  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential or Inductive Statistics)  โดยท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัจึงน าเทคนิค
ดงักล่าวมาใชท้ดสอบสมมติฐาน (Hypothesis  Testing)  
      3)  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือตอบสมมติฐานการวิจยั 
 

ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการวดัสภาพหน้ีสิน ความสามารถในการท าก าไร และกระแสเงินสดอิสระ
กบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
โดยท าการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   ผลการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
คือ การวดัสภาพหน้ีสิน ความสามารถในการท าก าไร และกระแสเงินสดอิสระมีความสัมพันธ์กับราคาตลาด
หลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และนกัลงทุน
สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  
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การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านอตัราส่วนทางการเงนิที่มต่ีอราคาตลาดหลกัทรัพย์
หมวดวสัดุก่อสร้างที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

The Relationship between Financial ratios and Stock Prices of  Listed Companies on 
the Stock Exchange of Thailand in the Construction Materials Sector 

สุลยัพร แก้วยม1 และ วรรณรพ ีบานช่ืนวจิิตร2 
Sulaiporn Kaewyom and Wanrapee Banchuenvijit  

บทคดัย่อ 
           การศึกษาเร่ือง “การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุ
ก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดแห่งประเทศไทย” มีการเกบ็ขอ้มลูรายไตรมาส ระยะเวลา 10 ปี โดยหลกัทรัพยท่ี์น ามาศึกษามี
จ านวน 13 หลกัทรัพย ์และตวัแปรอิสระท่ีน ามาศึกษามีทั้งหมด 10 ตวัแปร จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ โดยใช้
สมการถดถอยเชิงซอ้น วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินของหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างและเพ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ไดแ้ก่ 
อตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุน้ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ก าไรต่อหุน้ อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ อตัราส่วน
หมุนเวียนสินทรัพย ์อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ทางบญัชี และอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม ส่วนตวัแปรท่ีไม่
มีผลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนสภาพคล่อง และ
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  
ค าส าคัญ: ราคาตลาดหลกัทรัพย์, หมวดวัสดกุ่อสร้าง, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Abstract 
            The study of The Relationship between Financial ratios and Stock Price of Listed Companies on The Stock Exchange 
of Thailand in the Construction Material Sector use quarter data from 10 years. This study use 13 Firms and 10 Independent 
variables. The objectives of this study were to The Financial ratios in the Construction Material Sector and study of the 
relationship between The Financial ratios and Stock Price of Listed Companies in the Construction Material Sector. The 
multiple regression results show significant at 0.05 level effects on Market Price of Listed Companies on the stock Exchange 
of Thailand in the Construction Material Sector are Return on Equity Return on Asset Inventory Turnover ratio Total Assets 
turnover ratios Price to book ratio and Debt ratios. On the other hand, the variables which no effect on Market Price of Listed 
Companies on the stock Exchange of Thailand in the Construction Material Sector are Debt-Equity ratios Current ratios and 
Quick ratios.  
Keywords: Market Price, Construction Material Sector, Stock Exchange of Thailand 
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1. บทน า 

     อุตสาหกรรมท่ีมีมลูค่าสูงสุดของประเทศไทยในปัจจุบนั หน่ึงในนั้นคืออุตสาหกรรมการก่อสร้าง แนวโนม้มลูค่า
ตลาดโดยรวมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากการท่ีประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 จึง
ไดมี้การพฒันาปรับปรุงโครงสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ ตลอดจนการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ส่ิงก่อสร้างท่ีได้
ก่อสร้างข้ึนแลว้ใหมี้ศกัยภาพเพียงพอ เพ่ือรองรับการขยายตวัของกิจกรรมการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียวท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต เช่น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากน้ี เป็นตน้ 
     ตลาดวสัดุก่อสร้างถือเป็นตลาดส าคญัตลาดหน่ึงในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา ธุรกิจวสัดุ
ก่อสร้างมีการเติบโตมากข้ึน โดยเฉพาะการเติบโตดา้นเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ซ่ึงไดรั้บแรงหนุนจากการขยายตวั
ของโครงการก่อสร้างทั้งของทางภาครัฐและเอกชน อีกทั้งผูป้ระกอบการภาคธุรกิจหลายรายจากส่วนกลางไดมี้การ
ขยายการลงทุนไปตามต่างจงัหวดัก่อให้เกิดการลงทุนในส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐาน และการพฒันาเมือง ท่ีอยู่อาศยั แหล่ง
ธุรกิจต่างๆ รวมถึงการขยายตวัของธุรกิจวสัดุก่อสร้างบริเวณแนวชายแดนท่ีมีชายแดนติดกบักลุ่มประเทศ CLM 
(ราชอาณาจกัรกมัพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) ท่ีก าลงัมีการ
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในประเทศ เพ่ือรองรับการขยายตวัของกิจกรรม
การคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึน จึงท าให้กลุ่มประเทศ CLM มีความตอ้งการซ้ือวสัดุก่อสร้างจาก
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลใหก้ลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้างมีความต่ืนตวั เตรียมพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ และเร่งปรับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันท่ีค่อนข้างสูงและทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนในอนาคต ท าให้
หลักทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้างเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับนักลงทุน และเน่ืองจากการลงทุนใน
หลกัทรัพยอ์าจท าให้เกิดความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บผลตอบแทนในระดบัท่ีนกัลงทุนตอ้งการหรือพึงพอใจ ดงันั้น
นักลงทุนจึงจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดขอ้มูล และวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์นักลงทุนสนใจ เพ่ือ
น ามาใชป้ระกอบการพิจารณาการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจไดอ้ยา่งแม่นย  ามากยิ่งข้ึน 
     ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่อราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุ
ก่อสร้าง จะสามารถใชเ้ป็นพ้ืนฐานประกอบการตดัสินใจส าหรับนกัลงทุนท่ีสนใจลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดวสัดุ
ก่อสร้างให้มีความแม่นย  า และให้ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในระดบัท่ี
ตอ้งการและน่าพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     พรพิมล ป้ันบ ารุงกิจ (2553) ศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
ระยะเวลาตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 2549 ถึง ไตรมาสท่ี 4 2551 จากการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัการเปล่ียนแปลงราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย ์คือ อตัราส่วนราคาซ้ือขายต่อ
มลูค่าตามบญัชี อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนมลูค่าตามบญัชีต่อ
หุ้น และอตัราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย ์มีระดบันัยส าคญัท่ีร้อยละ 95 ในทิศทางเดียวกนั ยกเวน้อตัราส่วน
ราคาซ้ือขายต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นไม่มีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ด้วยวิธีวิเคราะห์
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สหสัมพนัธ์ และพบว่าอตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วน
ราคาซ้ือขายต่อมลูค่าตามบญัชี มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีร้อยละ 
95 ยกเวน้อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มจากการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ
ถดถอย 

วนัวิสาข์ นนท์ปัญญา (2553) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดของ
หลกัทรัพยบ์ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยใชข้อ้มูล
ทุติยภูมิ ระยะเวลาตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 2550 ถึง ไตรมาสท่ี 4 2551 ด้วยวิธีสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน จาก
การศึกษาพบวา่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์คือ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วนราคาหุน้ต่อราคาตามบญัชี อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผถื็อหุน้ อตัราการหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 
และอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว มีระดบันยัส าคญัท่ีร้อยละ 95 ในทิศทางเดียวกนั  

คณิศร ลินลา (2553) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัการเปล่ียนแปลงของราคา
หลกัทรัพย์กลุ่มบริการทางการแพทย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
ระยะเวลาตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 2548 ถึง ไตรมาสท่ี 3 2552 จากการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัการเปล่ียนแปลงราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการทางการแพทย ์คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ และ
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย มีระดบันัยส าคญัท่ีร้อยละ 95 ในทิศทางเดียวกนั ยกเวน้อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อ
ยอดขาย และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรไม่มีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์

น ้ าผึ้ง อารีพิทกัษ์ (2553) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนทางการเงินดา้น
สินทรัพยก์บัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมพานิชยซ่ึ์งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ระยะเวลาตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 2549 ถึง ไตรมาสท่ี 4 2551 จากการศึกษาพบว่า อตัราส่วน
ทางการเงินท่ีมีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมพานิชย์ คือ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราทุนหมุนเวียน และอตัราการหมุนของสินทรัพย ์มีระดบันยัส าคญัท่ีร้อยละ 95 ใน
ทิศทางเดียวกนั 

 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
การวเิคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้ปัจจยัพืน้ฐาน (ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย :2548) 

การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของหลกัทรัพยต่์างๆ เพ่ือท่ีนกัลงทุนจะสามารถน ามาใช้
ในการก าหนดมลูค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์สามารถแบ่งไดด้งัน้ี  

1. การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตทั้งในระยะ
สั้ นและระยะยาว ทั้ งเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจทั่วโลก รวมไปถึงการวิเคราะห์วฏัจักร
เศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ และดชันีช้ีวดัทางเศรษฐกิจในดา้นต่างๆ 

2. การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม เป็นการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม สภาพการแข่งขนั ตลอดจนแนวโนม้
อตัราการเจริญเติบโตในอนาคตของอุตสาหกรรมต่างๆ 
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3. การวิเคราะห์บริษทั เป็นการวิเคราะห์เพ่ือคดัเลือกบริษทัท่ีน่าลงทุนหรือควรลงทุน โดยเนน้การวิเคราะห์ใน
เชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูลบริษทั เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้
คดัเลือกบริษทัท่ีน่าลงทุน และมีความส าคญัอย่างมากท่ีจะช่วยให้นกัลงทุนสามารถคาดการณ์ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงปัจจยัทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีต่อบริษทัได ้ซ่ึงนกัลงทุนจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 แบบ 
ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) เป็นการใชข้อ้มูลเพ่ือประเมินระดบัความสามารถ
ของบริษทัในดา้นต่างๆ โดยขอ้มูลท่ีใชไ้ม่ใช่ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข เช่น ขอ้มูลดา้นประวติัความเป็นมาของ
บริษทั ลกัษณะการด าเนินงานของบริษทั และแผนการของบริษทัท่ีคาดว่าบริษทัจะด าเนินงานไปใน
ทิศทางใดในอนาคต เป็นตน้ เคร่ืองมือท่ีนิยมใชใ้นการวิเคราะห์ คือ แมทริกซ์ บีซีจี และ SWOT  

2. การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ (Quantitative approach) เป็นการใชข้อ้มลูตวัเลขท่ีน่าเช่ือถือไดป้ระเมินหรือ
บ่งบอกถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา ซ่ึงขอ้มลูท่ีเป็นตวัเลขน้ี ถือไดว้า่เป็นขอ้มูลส าคญั
มากส าหรับนกัลงทุนท่ีควรท าความเขา้ใจก่อนท าการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆ เคร่ืองมือท่ีนิยม
ใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

 

3. วธิีการศึกษา 

     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแ้ก่ ราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง และอตัราส่วนทางการเงินของ
หลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 18 บริษทั โดยเก็บขอ้มูล
เป็นรายไตรมาส ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
     กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ หลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง จ านวน 13 หลกัทรัพย ์
     การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูท้  าการศึกษาใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีรวบรวมไดจ้ากเวบ็ไซต์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย Set smart ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ผ่าน กลต. และ ตลท. รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเปิดเผยออกสู่
สาธารณชน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม 2547 ถึง ธนัวาคม 2556 ใชข้อ้มลูเป็นรายไตรมาส 
     เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา “การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ” (Multiple Regression Analysis)  
โดยมีสมการดงัน้ี 

 
โดยท่ี   Y แทน ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้าง 13 หลกัทรัพย ์(ตวัแปรตาม) 

         แทน ค่าคงท่ี 
  แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสมการถดถอยของตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ 

ROE แทน อตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุน้  
ROA แทน อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 
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EPS แทน ก าไรต่อหุน้  
Debt แทน อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม  
D/E แทน อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
CR แทน อตัราส่วนสภาพคล่อง  
QR แทน อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  
INT แทน อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  
TAT แทน อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย ์
P/BV  แทน อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ทางบญัชี 

     แทน ค่าความผิดพลาด 
    
  การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาของราคาหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง ไดแ้ก่ ค่าสูงสุด(max) ค่าต ่าสุด 
(min) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่ามัธยฐาน (median) ความโด่ง 
(kurtosis) ความเบ ้(skewness) 

2. ทดสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity โดยพิจารณาจาก Correlation matrix การตดัตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์
กนัเองออกไปบางตวั หากค่าสมัประสิทธ์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรคู่ใดมีค่ามากกวา่ 0.8 จะถือวา่มีปัญหา 
Multicollinearity ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยการพิจารณาจากค่า Variance Inflation Factor: VIF  

3. สร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ(ตวัแปรตน้)กบัตวัแปรตาม 
4. ทดสอบปัญหาเร่ือง Autocorrelation ของตวัคลาดเคล่ือน ( ) หรือ error term ตรวจสอบจาก Breusch-

Godfrey Test โดยถา้มีปัญหา วิธีการแกปั้ญหา คือ ใช ้Newey-West correction standard error 
5. ทดสอบปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity ของตวัคลาดเคล่ือน ( ) หรือ error term ตรวจสอบจาก Serial 

Correlation LM Test โดยถา้มีปัญหา วิธีการแกปั้ญหา คือ ใช ้White correction standard error 
 (หมายเหตุ ถา้มีปัญหาทั้ง Heteroskedasticity และ Autocorrelation สามารถแกไ้ดโ้ดยใช ้Newey-West 
correction standard error) 

6. เม่ือตรวจสอบปัญหาพร้อมทั้งแกปั้ญหาเสร็จเรียบร้อยแลว้ ไม่พบปัญหาใดๆ เกิดข้ึน จะน าผลท่ีไดม้าเขียน
สมการรายงานผล และแปลความหมายสมัประสิทธ์ิ ค่า r-squared รวมทั้งทดสอบสมมติฐาน 
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4. ผลการศึกษา และอภิปราย 
    DCC GEL RCI SCC SCCC SCP 

CR 
Coefficient 0.2645 - - - - - 
Prob. 0.1408 - - - - - 
Conclusion × - - - - - 

DE 
Coefficient - - -0.0385 - - - 
Prob. - - 0.8095 - - - 
Conclusion - - × - - - 

DEBT 
Coefficient - - - -517.7208 - - 
Prob. - - - 0.2580 - - 
Conclusion - - - × - - 

EPS 
Coefficient 1.3383 -8.2867 0.3421 6.7920 4.5165 0.0696 
Prob. 0.0000*** 0.2906 0.0102** 0.1755 0.1204 0.6606 
Conclusion ทิศทางเดียวกนั × ทิศทางเดียวกนั × × × 

INT 
Coefficient -0.3597 -0.5762 0.1917 62.5838 -0.8220 0.6522 
Prob. 0.0000*** 0.0044*** 0.4359 0.0000*** 0.8343 0.0000*** 
Conclusion ทิศทางตรงขา้ม ทิศทางตรงขา้ม × ทิศทางเดียวกนั × ทิศทางเดียวกนั 

PBV 
Coefficient 0.6174 0.0684 0.4851 71.5118 80.2810 - 
Prob. 0.0000*** 0.4186 0.0000*** 0.0002*** 0.0000*** - 
Conclusion ทิศทางเดียวกนั × ทิศทางเดียวกนั ทิศทางเดียวกนั ทิศทางเดียวกนั - 

QR 
Coefficient -0.1173 -0.0856 - - -5.5692 - 
Prob. 0.5734 0.7173 - - 0.5622 - 
Conclusion × × - - × - 

ROA 
Coefficient - 0.0882 - -4.4395 - 0.3270 
Prob. - 0.2548 - 0.2856 - 0.0000*** 
Conclusion - × - × - ทิศทางเดียวกนั 

ROE 
Coefficient 0.0333 - 0.0154 - -0.0231 -0.0069 
Prob. 0.0002*** - 0.0013*** - 0.9941 0.1829 
Conclusion ทิศทางเดียวกนั - ทิศทางเดียวกนั - × × 

TAT 

Coefficient - 6.7279 -0.0272 -73.8254 -70.1793 -7.1604 
Prob. - 0.0004*** 0.9709 0.3502 0.5236 0.0000*** 

Conclusion - ทิศทางเดียวกนั × × × 
ทิศทาง 
ตรงขา้ม 

R2   0.9870 0.5076 0.9677 0.7751 0.9574 0.9138 

หมายเหตุ   ระดบันยัส าคญั 10% แทนดว้ย  * 
    ระดบันยัส าคญั  5% แทนดว้ย  ** 

  ระดบันยัส าคญั  1% แทนดว้ย  *** 
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    TASCO TCMC TGCI TPIPL UMI VNG WIIK 

CR 
Coefficient - - - - - - - 
Prob. - - - - - - - 
Conclusion - - - - - - - 

DE 
Coefficient - - - - - - -0.0161 
Prob. - - - - - - 0.8671 
Conclusion - - - - - - × 

DEBT 

Coefficient - -1.5107 -2.3131 - 3.0172 - - 
Prob. - 0.0007*** 0.3270 - 0.0214** - - 

Conclusion - 
ทิศทาง 
ตรงขา้ม 

× - 
ทิศทาง
เดียวกนั 

- - 

EPS 

Coefficient -0.0924 -0.1803 -0.9643 - -1.0983 -0.2395 -1.1159 
Prob. 0.8256 0.0000*** 0.6055 - 0.0000*** 0.6014 0.0081*** 

Conclusion × 
ทิศทาง 
ตรงขา้ม 

× - 
ทิศทาง 
ตรงขา้ม 

× 
ทิศทาง 
ตรงขา้ม 

INT 

Coefficient -0.1961 -0.1442 - -0.4391 0.0598 -0.1839 -0.1008 
Prob. 0.4701 0.1423 - 0.0080*** 0.5713 0.0448** 0.071* 

Conclusion × × - 
ทิศทาง 
ตรงขา้ม 

× 
ทิศทาง 
ตรงขา้ม  

ทิศทาง 
ตรงขา้ม 

PBV 

Coefficient 11.7264 2.4144 1.1067 2.3698 2.1794 2.5253 1.5978 
Prob. 0.0000*** 0.0000*** 0.0014*** 0.0008*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

Conclusion 
ทิศทาง
เดียวกนั 

ทิศทาง
เดียวกนั 

ทิศทาง
เดียวกนั 

ทิศทาง
เดียวกนั 

ทิศทาง
เดียวกนั 

ทิศทาง
เดียวกนั 

ทิศทางเดียวกนั 

QR 
Coefficient -5.4305 - - -0.4199 - -0.2349 - 
Prob. 0.3603 - - 0.5629 - 0.1987 - 
Conclusion × - - × - × - 

ROA 
Coefficient - - - 0.0190 -0.0023 - 0.0360 
Prob. - - - 0.3090 0.8927 - 0.0015*** 
Conclusion - - - × × - ทิศทางเดียวกนั 

ROE 

Coefficient 0.0878 0.0078 - - -0.0010 - - 
Prob. 0.3944 0.0093*** - - 0.2750 - - 

Conclusion × 
ทิศทาง
เดียวกนั 

- - × - - 

TAT 

Coefficient 17.0701 -0.3395 - -7.1299 - 4.2344 0.1217 
Prob. 0.0002*** 0.2739 - 0.0252** - 0.0000*** 0.5860 

Conclusion 
ทิศทาง
เดียวกนั 

× - 
ทิศทาง 
ตรงขา้ม 

- 
ทิศทาง
เดียวกนั 

× 

R2   0.8844 0.9885 0.5869 0.8522 0.9957 0.9814 0.9548 

หมายเหตุ   ระดบันยัส าคญั 10% แทนดว้ย  * 
    ระดบันยัส าคญั  5% แทนดว้ย  ** 

  ระดบันยัส าคญั  1% แทนดว้ย  *** 
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  CR DE DEBT EPS INT PBV QR ROA ROE TAT R2 

DCC    + - +   +  0.9870 
GEL     -     + 0.5076 
RCI    +  +   +  0.9677 
SCC     + +     0.7751 
SCCC      +     0.9574 
SCP     +   +  - 0.9138 
TASCO      +    + 0.8844 
TCMC   - -  +   +  0.9885 
TGCI      +     0.5869 
TPIPL     - +    - 0.8522 
UMI   + -  +     0.9957 
VNG     - +    + 0.9814 
WIIK    - - +  +   0.9548 

     หมายเหตุ   +  หมายถึง  ตวัแปรอิสระท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัตวัแปรตาม 
          -  หมายถึง  ตวัแปรอิสระท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตวัแปรตาม 

     จากตารางสามารถสรุปได้ดังน้ี บริษัท ไดนาสต้ีเซรามิค จ ากัด (มหาชน) หรือ DCC มีค่า F-statistic เท่ากับ 
416.4491 (Sig = 0.0000) ค่า R2 เท่ากบั 0.9870 สามารถอธิบายสมการได ้98.7% ท่ีเหลือ 1.3% คือปัจจยัอ่ืนๆ โดยมี
ตวัแปรอิสระคือ ก าไรต่อหุน้, อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี และอตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุน้ มีอิทธิพล
ต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05  ในทิศทางเดียวกนั และอตัราส่วนหมุนเวียน
สินคา้คงเหลือ มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
     บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) หรือ GEL มีค่า F-statistic เท่ากบั 5.154212 (Sig = 0.0009) ค่า R2 
เท่ากบั 0.5076 สามารถอธิบายสมการได ้50.76% ท่ีเหลือ 49.24% คือปัจจยัอ่ืนๆ โดยมีตวัแปรอิสระคือ อตัราส่วน
หมุนเวียนสินทรัพย์ มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05  ในทิศทาง
เดียวกนั และอตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างอย่างมี
นยัส าคญัท่ี 0.05 ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
     บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) หรือ RCI มีค่า F-statistic เท่ากบั 164.7228 (Sig = 0.0000) 
ค่า R2 เท่ากับ 0.9677 สามารถอธิบายสมการได้ 96.77% ท่ีเหลือ 3.23% คือปัจจัยอ่ืนๆ โดยมีตัวแปรอิสระคือ 
อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี และอตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพย์
หมวดวสัดุก่อสร้างอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05  ในทิศทางเดียวกนั และก าไรต่อหุ้น มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพย์
หมวดวสัดุก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05  ในทิศทางเดียวกนั 
     บริษทั บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) หรือ SCC มีค่า F-statistic เท่ากบั 18.95189 (Sig = 0.0000) ค่า R2 
เท่ากบั 0.7751 สามารถอธิบายสมการได ้77.51% ท่ีเหลือ 22.49% คือปัจจยัอ่ืนๆ โดยมีตวัแปรอิสระคือ อตัราส่วน
ราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ทางบญัชี และอตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุ
ก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05  ในทิศทางเดียวกนั  
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     บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) หรือ SCCC มีค่า F-statistic เท่ากบั 123.5060 (Sig = 0.0000) ค่า R2 
เท่ากบั 0.9574 สามารถอธิบายสมการได ้95.74% ท่ีเหลือ 4.26% คือปัจจยัอ่ืนๆ โดยมีตวัแปรอิสระคือ อตัราส่วน
ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05  ใน
ทิศทางเดียวกนั  
     บริษทั ทกัษิณคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) หรือ SCP มีค่า F-statistic เท่ากบั 72.10633 (Sig = 0.0000) ค่า R2 เท่ากบั 
0.9138 สามารถอธิบายสมการได ้91.38% ท่ีเหลือ 8.62% คือปัจจยัอ่ืนๆ โดยมีตวัแปรอิสระคือ อตัราส่วนหมุนเวียน
สินคา้คงเหลือ และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างอย่างมี
นยัส าคญัท่ี 0.05 ในทิศทางเดียวกนั และ อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยมี์อิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวด
วสัดุก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05  ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
     บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) หรือ TASCO มีค่า F-statistic เท่ากบั 42.05711 (Sig = 0.0000) ค่า R2 
เท่ากบั 0.8844 สามารถอธิบายสมการได ้88.44% ท่ีเหลือ 11.56% คือปัจจยัอ่ืนๆ โดยมีตวัแปรอิสระคือ อตัราส่วน
ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี และอตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย ์มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุ
ก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05  ในทิศทางเดียวกนั  
     บริษทั อุตสาหกรรมพรมไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ TCMC มีค่า F-statistic เท่ากบั 474.5977 (Sig = 0.0000) ค่า 
R2 เท่ากบั 0.9885 สามารถอธิบายสมการได ้98.85% ท่ีเหลือ 1.15% คือปัจจยัอ่ืนๆ โดยมีตวัแปรอิสระคือ อตัราส่วน
ราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี และอตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุ
ก่อสร้างอย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05  ในทิศทางเดียวกนั และอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม, ก าไรต่อหุ้น มี
อิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
     บริษทั ไทย เยอรมนั เซรามิค อินดัสทร่ี จ ากัด (มหาชน) หรือ TGCI มีค่า F-statistic เท่ากับ 16.57557 (Sig = 
0.0000) ค่า R2 เท่ากบั 0.5869 สามารถอธิบายสมการได ้58.69% ท่ีเหลือ 41.31% คือปัจจยัอ่ืนๆ โดยมีตวัแปรอิสระ
คือ อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ทางบญัชี มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างอย่างมีนยัส าคญัท่ี 
0.05  ในทิศทางเดียวกนั  
     บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) หรือ TPIPL มีค่า F-statistic เท่ากบั 39.21652 (Sig = 0.0000) ค่า R2 เท่ากบั 
0.8522 สามารถอธิบายสมการได ้85.22% ท่ีเหลือ 14.78% คือปัจจยัอ่ืนๆ โดยมีตวัแปรอิสระคือ อตัราส่วนราคาปิด
ต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างอย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05  ในทิศทาง
เดียวกนั และอตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพยมี์อิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพย์
หมวดวสัดุก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 100% ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
     บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) หรือ UMI มีค่า F-statistic เท่ากบั 1264.212 (Sig = 0.0000) ค่า R2 
เท่ากบั 0.9957 สามารถอธิบายสมการได ้99.57% ท่ีเหลือ 0.43% คือปัจจยัอ่ืนๆ โดยมีตวัแปรอิสระคือ อตัราส่วน
ราคาปิดต่อมลูค่าหุน้ทางบญัชี และอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวด
วสัดุก่อสร้างอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05  ในทิศทางเดียวกนั ก าไรต่อหุน้ มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุ
ก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05  ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
     บริษทั วนชัย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ VNG มีค่า F-statistic เท่ากบั 359.1983 (Sig = 0.0000) ค่า R2 เท่ากับ 
0.9814 สามารถอธิบายสมการได ้98.14% ท่ีเหลือ 1.86% คือปัจจยัอ่ืนๆ โดยมีตวัแปรอิสระคือ อตัราส่วนราคาปิดต่อ
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มลูค่าหุน้ทางบญัชี และอตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย ์มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างอยา่งมี
นยัส าคญัท่ี 0.05  ในทิศทางเดียวกนั  
     บริษทั วิค แอนด์ ฮุคลนัด์ (มหาชน) หรือ  WIIK มีค่า F-statistic เท่ากบั 109.0215 (Sig = 0.0000) ค่า R2 เท่ากบั 
0.9548 สามารถอธิบายสมการได ้95.48% ท่ีเหลือ 4.52% คือปัจจยัอ่ืนๆ โดยมีตวัแปรอิสระคือ อตัราส่วนราคาปิดต่อ
มลูค่าหุน้ทางบญัชี และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างอย่าง
มีนยัส าคญัท่ี 0.05  ในทิศทางเดียวกนั และก าไรต่อหุน้, อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ มีอิทธิพลต่อราคาตลาด
หลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05  ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 

อภิปรายผล 

     ตวัแปรอิสระอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและมีความสมัพนัธ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
     อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Debt ratio) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพย์
บริษทั UMI และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทั TCMC อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานและเป็นไปตามทฤษฎีแนวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน  
     ก าไรต่อหุน้ (EPS) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทั DCC และ RCI ซ่ึงเป็นไป
ตามท่ีพรพิมล ป้ันบ ารุงกิจ (2553), รพีพรรณ แสงสานนท์ (2548) เจริญชยั ตั้งเจริญงามวงศ์ (2552) และสุภาวะดี 
รอดอ่อน (2550) ไดศึ้กษาไว ้และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทั TCMC, 
UMI และ WIIK อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานและเป็นไปตามทฤษฎีแนวคิดการวิเคราะห์
หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน  
     อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (INT) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทั SCC 
และ SCP ซ่ึงเป็นไปตามท่ีวนัวิสาข์ นนท์ปัญญา (2553) และเจริญชัย ตั้งเจริญงามวงศ์ (2552) ไดศึ้กษาไว ้และมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทั DCC, GEL, TPIPL และ WIIK อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานและเป็นไปตามทฤษฎีแนวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน  
     อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพย์
บริษทั DCC, RCI, SCC, SCCC, TASCO, TCMC, TGCI, TPIPL, UMI, VNG และWIIK อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ซ่ึงเป็นไปตามท่ี รพีพรรณ แสงสานนท์ (2548), พรพิมล ป้ันบ ารุงกิจ (2553), เจริญชัย ตั้ งเจริญงามวงศ์ (2552), 
สุวฒัน ์จรดล (2552), สุภาวะดี รอดอ่อน (2550) และวนัวิสาข ์นนทปั์ญญา (2553) ไดศึ้กษาไว ้
     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทั SCP 
และ WIIK อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปท่ีพรพิมล ป้ันบ ารุงกิจ (2553), ปุณยพฒัน์ กลัยาณคุณาวุฒิ (2551), 
เจริญชยั ตั้งเจริญงามวงศ ์(2552), น ้าผึ้ง อารีพิทกัษ ์(2553) และวนัวิสาข ์นนทปั์ญญา (2553) ไดศึ้กษาไว ้
     อตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น (ROE) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทั DCC, 
RCI และ TCMC อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามท่ีพรพิมล ป้ันบ ารุงกิจ (2553), เจริญชยั ตั้งเจริญงามวงศ ์
(2552), วนัวิสาข ์นนทปั์ญญา (2553), สุวฒัน ์จรดล (2552) และสุภาวะดี รอดอ่อน (2550) ไดศึ้กษาไว ้
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     อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย ์(TAT) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทั GEL, 
TASCO และ VNG และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทั SCP และ TPIPL 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานและเป็นไปตามท่ีปุณยพฒัน์ กลัยาณคุณาวุฒิ (2551) และน ้ าผึ้ง 
อารีพิทกัษ ์(2553) ไดศึ้กษาไว ้
 

ข้อเสนอแนะ 

     ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
1. อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุ

ก่อสร้างมากท่ีสุดคือ อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง ดงันั้นผูล้งทุนควรให้ความส าคญักบัอตัราส่วน
ทางการเงินน้ีมากกวา่อตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ 

2. อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กับราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างคือ อตัราส่วน
หน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ก าไรต่อหุน้ อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุน้
ทางบัญชี อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น และอตัรา ส่วนหมุนเวียน
สินทรัพย ์ซ่ึงจะสามารถช่วยใหน้กัลงทุนใชป้ระกอบการตดัสินใจในการเลือกลงทุน ลดความเส่ียง และ
สนบัสนุนการตดัสินใจในการลงทุนในหมวดวสัดุก่อสร้างไดดี้ยิ่งข้ึน  

3. ทุกอตัราส่วนทางการเงินท่ีน ามามีอย่างนอ้ย 1 อตัราส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุ
ก่อสร้าง ยกเวน้ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ และอตัราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างท่ีศึกษาในคร้ังน้ี 

     ขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาแค่ช่วงระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงในการศึกษาคร้ังหนา้อาจจะศึกษาช่วงระยะเวลาท่ีมากกว่า

น้ี เพ่ือใหข้อ้มลูมีความแม่นย  าและประเมินผลไดอ้ยา่งคลอบคลุม 
2. การศึกษาในคร้ังหน้าอาจขยายขอบเขตของการศึกษาหรือเปล่ียนแปลงปัจจยัพ้ืนฐานอ่ืนๆ ในการศึกษา 

นอกเหนือจากอตัราส่วนทางการเงิน เช่น ปัจจยัทางการเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือบริษทัท่ีเป็น
นโยบายการบริหาร เป็นตน้ หรือควรมีบทสมัภาษณ์จากผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้มาประกอบการท าวิจยั 
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เปรียบเทียบเคร่ืองมือวเิคราะห์ทางเทคนิคพืน้ฐาน  
กรณศึีกษากลุ่มหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

A COMPARISION ON BASIC TECHNICAL ANALYSIS,  
A STUDY MAI SECURITIES. 

อุบลวรรณ วุฒิพนัธ์ุ1 
Ubonwan Wuttiphan 

  

บทคดัย่อ 
วิธีวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นอีกวิธีหน่ึงในหลายวิธีท่ีนกัลงทุนเลือกใชใ้นการลงทุน ดงันั้น จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนของเคร่ืองมือทางเทคนิคในการลงทุน เพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคในตลาดหลกัทรัพยฯ์ การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคท่ีนิยมใชก้นั คือ 
Relative Strength Index (RSI) Moving Average Convergence Divergence (MACD ) แ ล ะ  Stochastic Oscillator 
(SO) มาทดสอบกบัขอ้มูลรายวนัของดชันีราคาหลกัทรัพย ์MAI 33 หลกัทรัพย ์ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2554 ถึง เดือน
ธนัวาคม 2557 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคในการพยากรณ์ราคาและปริมาณการซ้ือขาย
ของหลกัทรัพย ์ แสดงใหเ้ห็นวา่ ตลาด MAI  ยงัไม่สามารถยืนยนัไดว้า่เป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
The technical analysis is one of the several methods used by investors to invest in the stocks. Therefore, it should 
be beneficial if the technical tools are used to analyze the stocks. Apparently, This study would guide investors to 
select the most accurate and appropriate tools for investing in the SET. This study aims to test the technical tools 
i.e Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) and Stochastic Oscillator 
(SO) with daily data MAI market with 33 stocks from January 2011 to December 2014. The results show that the 
technical tools could be applied on the MAI market However, this study reveals that MAI market is not the 
efficient not to the lack of forecast ability of technical tools. 
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1. บทน า 
 
     ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ( Market for Alternative Investment – MAI ) เป็นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งท่ีสองของ
ประเทศไทย ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 และเปิดท าการซ้ือขายวนัแรกเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2544 มี
จุดประสงค์การท างานโดยทัว่ไป เหมือนกบั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) คือ ท าหนา้ท่ีเป็นตลาดทุน 
เพ่ือให้กิจการต่าง  ๆ สามารถระดมเงินทุนเพ่ิมเติมจากสาธารณะได ้แต่ตลาดใหม่น้ี จะเนน้ไปท่ีกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (เอสเอม็อี – SME) และกิจการเก่ียวกบันวตักรรม โดยไดผ้่อนผนัหลกัเกณฑต่์าง ๆ ลง เช่น ทุนช าระ
แลว้ขั้นต ่าของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกั คือ 200 ลา้นบาท ในขณะท่ีขั้นต ่าของตลาดใหม่ ลดลงเป็น 40 ลา้นบาท เป็น
ตน้ เพ่ือเปิดโอกาสให้กิจการขนาดเล็ก ท่ีไม่สามารถเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้ไดมี้หนทางในการ
ระดมทุน รวมทั้งสนบัสนุนอุตสาหกรรมการร่วมทุน (venture capital) เพ่ือเพ่ิมจ านวนบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์
     ดงันั้น ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จึงเป็นแหล่งส าคญัท่ีจะให้โอกาส ในการเติบโตของธุรกิจใหม่ ๆ เหล่านั้น
ไดรั้บการดูแล สนบัสนุน และส่งเสริมใหเ้ป็นธุรกิจ ขนาดใหญ่ไดใ้นท่ีสุด ซ่ึงการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวได้
จ าเป็นตอ้งไดรั้บความเช่ือมัน่จากทุกฝ่าย โดยตลาดจะตอ้งมีคุณลกัษณะของตลาดท่ีดีคือ ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
รวดเร็ว มีสภาพคล่องในการซ้ือขาย มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายต ่า และราคาหลกัทรัพยไ์ดมี้การสะทอ้นขอ้มูลต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว   
     การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) เป็นการวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์พ่ือหามูลค่าแทจ้ริง (Intrinsic 
Value) ของหลกัทรัพยโ์ดยการยอ้นกลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) การวิเคราะห์แนวทางน้ีตั้ งอยู่บน
พ้ืนฐานความเช่ือวา่ หลกัทรัพยแ์ต่ละตวัในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงจะมีมลูค่าท่ีแทจ้ริงในตวัมนัเอง โดยมลูค่าหรือราคา
ท่ีแทจ้ริงนั้นจะถกูก าหนดมาจากปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยน์ั้น 
     การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า วิธีวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นการ
วิเคราะห์หลกัทรัพยเ์พ่ือหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยท์ั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว โดยมุ่งหวงัการท าก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยการวิเคราะห์อุปสงคแ์ละอุปทานของหลกัทรัพยใ์น
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงดว้ยความเช่ือหรือสมมุติฐานท่ีว่า การกระท าของตลาด จะสะทอ้นทุกส่ิงออกมาเป็นราคาตลาด 
ท าให้ราคามีการเคล่ือนไหวไปตามแนวโน้ม และประวติัศาสตร์จะมีลกัษณะซ ้ ารอยคือ แนวโน้มราคามีโอกาส
หมุนเวียนกลบัมาเป็นอยา่งท่ีเคยเป็นในอดีต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
     1.เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือทางด้านเทคนิคพ้ืนฐาน ได้แก่ Relative Strength Index (RSI) 
Moving Average Convergence Divergence (MACD ) และ Stochastic Oscillator โดยพิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิ
รายวนั เน่ืองจากเคร่ืองมือดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย
ของนกัลงทุน 
     2.เพ่ือทดสอบลกัษณะการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม เอม็ เอ ไอ โดยใชห้ลกัสถิติ เพ่ือคาดการณ์ราคา
ท่ีน่าจะเป็นไปไดใ้นอนาคต เช่น จุดท่ีควรซ้ือ จุดท่ีควรขาย เป็นตน้ 
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ขอบเขตของการวจิยั 

     1.ในงานวิจัยฉบับน้ีเป็นการศึกษาหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดย
เปรียบเทียบวดัความสามารถและประสิทธิภาพจากเคร่ืองมือทางเทคนิคแต่ละวิธี คือ Relative Strength Index (RSI) 
Moving Average Convergence Divergence (MACD ) และ Stochastic Oscillator 
     2.ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต ่าสุดรายวนัของดัชนีราคาหลักทรัพย์ฯ และ
หลกัทรัพยท่ี์เลือกมาศึกษา โดยมีระยะเวลาศึกษา ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2554 ถึง เดือนธนัวาคม 2557 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.ท าให้ทราบถึงระดบัความมีประสิทธิภาพของการใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการตดั สินใจซ้ือ
ขายหลกัทรัพยฯ์ และมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนในรูปของผลต่างของราคา (Capital Gain) ท่ีได้จากการใช้
เค ร่ืองมือทางเทคนิค Relative Strength Index (RSI) Moving Average Convergence Divergence (MACD ) และ 
Stochastic Oscillator ในแนวโนม้ขาลง ตลาด Side Way แนวโนม้ขาข้ึน การลงทุนระยะสั้น การลงทุนระยะกลาง 
และการลงทุนระยะยาว เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจและเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคใหเ้หมาะสมในการลงทุน
ต่อไป 
     2.ท าให้ทราบว่า วิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใชใ้นการวิเคราะห์ดชันีราคาหลกัทรัพยฯ์ ในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ ไดห้รือไม่ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการวิเคราะห์หลกัทรัพยห์รือดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์ใชข้อ้มูลระดบัราคาหลกัทรัพย์
และปริมาณการซ้ือขายประกอบการวิเคราะห์ โดยแสดงเป็นแผนภูมิ (รูปกราฟ) ชนิดต่างๆ หรือค านวณเป็นค่าทาง
คณิตศาสตร์ต่างๆเพ่ือคาดการณ์ราคาและ/หรือแนวโนม้ของราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต โดยทัว่ไปวิธีวิเคราะห์ทาง
เทคนิคจะใชเ้พ่ือตดัสินใจเลือกจงัหวะเวลาในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งอาจใชเ้พ่ือดูการเคล่ือนไหวท่ีเป็นวฏัจกัร
ในระยะยาวไดอี้กดว้ย  
 
หลกัการพืน้ฐานของวธีิวเิคราะห์ทางเทคนิค 
     1.ทุกส่ิงทุกอยา่งถกูรวมและสะทอ้นอยูภ่ายในราคาในตลาด (Everything is Discounted and Reflected in Market 
Prices) นกัวิเคราะห์เช่ือวา่ ส่ิงท่ีรู้ทั้งหมดไดถู้กสะทอ้นอยูใ่นราคาปัจจุบนัแลว้ (โดยไม่ค านึงถึงปัจจยัพ้ืนฐาน 
เศรษฐกิจ การเมือง จิตวิทยาและอ่ืนๆ) เป็นเร่ืองปกติท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัจะมีราคาซ้ือ-ขายท่ีมากกวา่หรือต ่ากวา่
มลูค่าตามบญัชีต่อหลกัทรัพย ์นกัวิเคราะห์เช่ือวา่ ราคาปัจจุบนัไดส้ะทอ้นปัจจยัของปริมาณหลกัทรัพยท่ี์มีอยู ่(Supply) 
และความตอ้งการกลกัทรัพย ์(Demand) ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กนักบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ณ เวลาใดๆท่ีใหไ้ว ้
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     2.ราคาเคล่ือนท่ีอยูภ่ายในแนวโนม้และยงัคงยืนยนัท่ีจะด าเนินต่อไป (Prices Move in Trends and Trends Persist) 
ราคาท่ีมีการเคล่ือนทีเป็นผลสะทอ้นมาจากการเปล่ียนแปลงของปริมาณ Supply และ Demand ซ่ึงจะเป็นตวัก าหนด
ความสมดุลของแนวโนม้ในการเคล่ือนท่ีนั้น และแนวโนม้จะยงัคงด าเนินต่อไปจนกวา่จะถึงจุดส้ินสุด 
     3.ตลาดมีการกระท าเป็นลกัษณะของการท าซ ้ า (Market Action is Repetitive) พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุน
และนกัเทรดเดอร์จะสะทอ้นผลของการกระท าออกมาใหเ้ห็นในราคาตลาด ซ่ึงพฤติกรรมการลงทุนดงักล่าวจะมีแบบ
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นระยะเวลาสั้นๆ  
 
เคร่ืองมอืทางเทคนิค 
     1.เคร่ืองมือดชันีก าลงัสมัพทัธ์ (Relative Strength Index: RSI) เป็นเคร่ืองมือเพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบขนาดการ
เพ่ิมข้ึนของราคาหลกัทรัพย ์ กบัขนาดการลดลงของราคาหลกัทรัพย ์ และน าขอ้มลูเหล่านั้นมาแปลงเป็นตวัเลขท่ีมี
ขอบเขตระหวา่ง 0 ถึง 100 ช่วงเวลาท่ี Wilder แนะน าใหใ้ชใ้นการค านวณคือระยะเวลา 14 วนั แต่ปัจจุบนัไดมี้ผูนิ้ยม
ใชร้ะยะเวลา 9 วนั และ 25 วนัในการค านวณ RSI ดว้ย แสดงใหเ้ห็นวา่นกัลงทุนสามารถปรับใชจ้ านวนวนัในการ
ค านวณ RSI ไดต้ามความเช่ือของตวัเอง และข้ึนอยูก่บัลกัษณะการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
     ขอบเขตท่ีถือเป็นเขตระดบัท่ีมีการซ้ือมากเกินไป(Overbought) คือบริเวณร้อยละ 70 – 100 
     ขอบเขตท่ีถือเป็นเขตระดบัท่ีมีการซ้ือมากเกินไป(Oversold) คือบริเวณร้อยละ 0 – 30 
 

สูตรการค านวณค่า RSI 
 

 
     

 
ดงันั้น 
 

 
 

     เม่ือ U = Average of N Period’s Up Closes  
     D = Average of N Period’s Down Closes 
 
     สมการท่ี (1) แสดงการค านวณค่า RSI 
 
     2.ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีร่วมทางแยกทาง (Moving Average Convergence Divergence :MACD) เป็นเคร่ืองมือ
วิเคราะห์หุน้ทางเทคนิคท่ีสร้างข้ึน และพฒันาโดย Gerald Appel .ในปี ค.ศ 1979 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเคล่ือนท่ีไปใน
ทิศทางเดียวกบัราคา (Trend  Following) สามารถใชว้ดัระดบั (Degree) ตลาดวา่เป็น Bull หรือ ตลาด Bear 

(1) 

(2) 

(3) 
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สูตรที่ใช้ค านวณ MACD 

 
     เสน้ MACD สร้างข้ึนโดยใชค้วามต่างระหวา่งเสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 2 เสน้ โดยท่ีเสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีเส้นหน่ึงใช้
ระยะเวลาในการค านวณยาวกวา่เสน้ค่าเฉล่ียฯ อีกเสน้หน่ึง และเสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 2 เส้นน้ี นิยมใชเ้สน้ค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีแบบ Exponential ส่วนจ านวนวนัท่ีน ามาหาค่าเฉล่ีย กอ็าจเปล่ียนแปลงได ้แต่ท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปคือ 12วนั
และ 25 วนัมีขอ้สังเกตวา่เสน้ค่าเฉล่ียระยะยาวน้ีจะมีระยะเวลายาวนาน กวา่เสน้ค่าเฉล่ียระยะสั้นประมาณ 1เท่า 
การใหส้ญัญาณซ้ือขายท่ีนิยมวิธีหน่ึงของ MACD คือ การใชส้ญัญาณ(Signal Line) ตดักบัเสน้ MACD  
 

 
 

 
เม่ือ 

 
 

 
 

 
 

 
 
     สมการท่ี (2) แสดงการค านวณค่า MACD 
 
     3.Stochastic Oscillator เป็นดชันีวดัการแกวง่ตวัของราคาท่ีเปรียบเทียบใหรู้้วา่ ราคาปิดของหลกัทรัพย ์อยูใ่น
สภาพใดเม่ือเทียบกบัราคาในช่วงเวลาหน่ึง ๆ ท่ีท าการศึกษา โดยมาจากขอ้สงัเกตท่ีวา่ ถา้การสูงข้ึนของราคา
หลกัทรัพยน์ั้นมีแนวโนม้สูงข้ึนต่อไป ราคาปิดของหลกัทรัพยน์ั้นจะอยูใ่กลก้บัราคาสูงสุด  แต่ถา้ราคาของ
หลกัทรัพยมี์แนวโนม้ลดต ่าลง ราคาปิดจะอยูใ่นระดบัเดียวกบัราคาต ่าสุดของวนั ถา้หลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนทิศทางจาก 
“ข้ึน” เป็น “ลง” เรามกัจะพบว่าราคาในระหวา่งชัว่โมงการซ้ือขายอาจจะสูงข้ึน ตาราคาปิดจะอยูใ่กลเ้คียงกบัราคา
ต ่าสุดของวนั หากราคาหลกัทรัพยก์ าลงัจะเปล่ียนทิศทางจาก “ลง” เป็น “ข้ึน” ราคาปิดจะมีราคาใกลเ้คียงกบัราคา
สูงสุดของวนั แมว้า่ในระหวา่งชัว่โมงซ้ือขายราคาอาจจะลดต ่าลง 
 
การค านวณ Stochastic Oscillator 
 
     เคร่ืองมือ Stochastic ประกอบดว้ยเสน้ %K เป็นเสน้ Stochastic และเสน้ %D เป็นเสน้ค่าเฉล่ียของเส้น %K 
 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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     สมการท่ี (3) แสดงการค านวณค่า Stochastic Oscillator 

 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
     จิรวฒัน ์ชูก าเนิด (2545) ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ มีนกัลงทุนท่ีใชวิ้ธีวิเคราะห์ทางเทคนิคในการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยใหนิ้ยามนกัลงทุนท่ีมีพฤติกรรมการลงทุนท่ีไม่สมเหตุสมผล ท่ีท าการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย์
โดยใชวิ้ธีวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยอาศยัรูปแบบกราฟของราคาในอดีตเพ่ือคาดการณ์แนวโนม้ของราคาในอนาคตวา่
นกัลงทุนแมลงเม่า (Noise Traders) และการใชก้ารมีอยูข่องนกัลงทุนแมลงเม่าในตลาดหลกัทรัพยฯ์พิจารณาวา่นกั
ลงทุนมีการใชวิ้ธีวิเคราะห์ทางเทคนิคในการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือไม่ โดยสงัเกตจากปริมาณการซ้ือขายท่ี
เกิดข้ึนในวนัท่ีมีสญัญาณทางเทคนิคเกิดข้ึน ซ่ึงในรูปแบบราคา (Price Patterns) รูปแบบหวัและไหล่ รูปแบบสาม
ยอด/ฐาน รูปแบบสองยอด/ฐาน รูปแบบสามเหล่ียมลกัษณะชนัข้ึน รูปแบบสามเหล่ียมลกัษณะลาดลง และรูปแบบ
สามเหล่ียมสมมาตร เป็นตวัแทนวิธีวิเคราะห์ทางเทคนิค และเลือกพิจารณาหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นดชันี SET50 ระหวา่ง
เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธนัวาคม 2544 ผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่ ปริมาณการซ้ือขายโดยเฉล่ียในวนัท่ีเกิด
สญัญาณทางเทคนิคสูงกวา่ปริมาณการซ้ือขายโดยเฉล่ียในวนัอ่ืน จึงสรุปวา่มีนกัลงทุนท่ีใชปั้จจยัทางเทคนิคในการ
ซ้ือขายหรือมีนกัลงทุนแมลงเท่า และยงัพบวา่การซ้ือ  (ขาย) หลกัทรัพยฯ์ ของนกัลงทุนแมลงเม่า ไดส่้งผลให้
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) ในช่วงท่ีเกิดสญัญาณทางเทคนิค ซ่ึงผลตอบแทนจะมีการปรับตวัลดลง 
(เพ่ิมข้ึน) ในช่วงเวลาถดัมา กล่าวไดว้า่ การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนแมลงเม่าท าใหเ้กิดความผนัผวนในราคา
หลกัทรัพย ์
     ประเสริฐ วจันปราชญ ์(2540) ท าการศึกษาความเป็นไปไดข้องการใชว้ิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคในการท านายราคา
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์โดยใชข้อ้มลูรายวนั รายสปัดาห์ และรายเดือนของดชันีราคาหลกัทรัพยฯ์ระหวา่งปี 
2535-2538  วิเคราะห์ดว้ยการหา Serial Correlation Coefficient  ของการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยฯ์ใน
รูปแบบลอการิทึม ผลการศึกษาพบวา่วิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใชไ้ดก้บักลุ่มหลกัทรัพยบ์างกลุ่มเท่านั้น โดย
ใหข้อ้สรุปวา่ การท่ีวิเคราะห์ทางเทคนิคยงัไม่สามารถใชก้บัหลกัทรัพยทุ์กกลุ่มไดอ้าจเน่ืองมาจากวิธีวิเคราะห์ทาง
เทคนิคใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลทางดา้นราคา และปริมาณการซ้ือขายเป็นหลกัเพ่ือใชใ้นการท านายราคาหรือรูปแบบ
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดงันั้น หลกัทรัพยท่ี์จะใชวิ้ธีวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นควรท่ีจะมีสภาพคล่องสูง กล่าวคือ มี
ปริมาณการซ้ือขายท่ีมาก เพ่ือแสดงความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุนส่วนใหญ่

(10) 

(11) 
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     พรหมพิไล คุณาพนัธ์ุ (2552) ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่นกัลงทุนจะใชวิ้ธีวิเคราะห์ทางเทคนิคในการวิเคราะห์หลกัทรัพย์
ท่ีมีความมัน่คงปานกลางเท่านั้น กล่าวคือ วิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคยงัไม่สามารถใชไ้ดก้บัหลกัทรัพยทุ์กประเภท 
     วิบูลย ์กิตติลกัษณวงศ ์(2540) ไดศึ้กษาถึงผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางเทคนิคต่อดชันีราคา
หลกัทรัพยฯ์ (SET Index) โดยใชข้อ้มลูรายเดือนระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2539 ถึงเดือนกนัยายน 2538 มาวิเคราะห์
พบวา่ ดชันีราคาหลกัทรัพยฯ์เคล่ือนไหวโดยมีแบบแผนอยา่งมีนยัส าคญั โดยดชันีราคาหลกัทรัพยฯ์ลา้หลงัหน่ึง
เดือนมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อดชันีหลกัทรัพยปั์จจุบนั ซ่ึงแสดงวา่มีความเป็นไปไดท่ี้นกัลงทุนจะใชเ้คร่ืองมือ
ทางเทคนิคในการท านายหลกัทรัพย ์
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชข้อ้มูลทุติยภูมิในการรวบรวมตวัแปรท่ีเป็นตวัเลขทางสถิติโดยขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาจะ
เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุดของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในช่วง
ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2557 เพ่ือค านวณหาจุดซ้ือ จุดขายตามสัญญาณของ
หลกัทรัพยจ์ านวนทั้งส้ิน 33 หลกัทรัพย ์ซ่ึงมาจากการรวบรวมขอ้มูลจากมูลค่าตามราคาตลาดรวม คิดสัดส่วนของ
มลูค่าราคาตลาด เอม็ เอ ไอ 
 
     ปี 2554 คิดเป็นสดัส่วนของมลูค่าตลาดรวมร้อยละ 53 
     ปี 2555 คิดเป็นสดัส่วนของมลูค่าตลาดรวมร้อยละ 42 
     ปี 2556 คิดเป็นสดัส่วนของมลูค่าตลาดรวมร้อยละ 36 
     ปี 2557 คิดเป็นสดัส่วนของมลูค่าตลาดรวมร้อยละ 30 
 
     โดยในปี พ.ศ. 2557 ไดห้กั มูลค่าตลาดรวมของบริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) (EA) ออกเน่ืองจากเป็น
บริษทัใน ตลาด เอม็ เอ ไอ ท่ีมีมลูค่าราคาตลาดสูง เพ่ือไม่ใหเ้กิดค่าเบ่ียงเบนของหลกัทรัพยท่ี์เลือกมาท าการทดสอบ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     1.ศึกษาทฤษฎีและการใชเ้คร่ืองมือ RSI MACD และ Stochastic Oscillator 
     2.น าสญัญาณของเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่ละตวัมาวิเคราะห์เพ่ือหาสญัญาณการซ้ือ และสัญญาณการ
ขาย ตามสญัญาณทางเทคนิคแต่ละตวั โดยใชห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 
     RSI 30 – 70 
     สญัญาณการซ้ือ เม่ือเสน้ RSI ตดัเสน้ระดบัร้อยละ 30 ข้ึนไป 
     สญัญาณการขาย เม่ือเสน้ RSI ตดัเสน้ระดบัร้อยละ 70 ลงมา 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2472  
 

 

     MACD 

     สญัญาณการซ้ือ เม่ือเสน้ MACD มีค่าเป็นบวก และตดัเสน้สญัญาณข้ึนไป 
     สญัญาณการขาย เม่ือเสน้ MACD มีค่าเป็นลบ และตดัเสน้สญัญาณลงมา 
 
Stochastic Oscillator 
     สญัญาณการซ้ือ เม่ือเสน้ %K ตดัเสน้ %D ข้ึน ท่ีบริเวณระดบัสูงกวา่ระดบัร้อยละ 20 
     สญัญาณการขาย เม่ือเสน้ %K ตดัเสน้ %D ข้ึน ท่ีบริเวณระดบัต ่ากวา่ระดบัร้อยละ 80 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินและวิเคราะห์ความแม่นย  าของเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไดแ้ก่ 
Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence/Divergence (MACD), และ Stochastic Oscillator .
ในการศึกษาจะท าการทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากอตัราผลตอบแทนของดชันี
หลกัทรัพยเ์อ็ม.เอ.ไอ. ต่อปีโดยการซ้ือขายแบบวิเคราะห์ทางเทคนิคเปรียบเทียบกับอตัราผลตอบแทน ของดชันี
หลกัทรัพยเ์อม็.เอ.ไอ. ต่อปีโดยการซ้ือขายแบบ buy-and-hold ถา้ อตัราผลตอบแทนโดยการซ้ือขายแบบวิเคราะห์ทาง
เทคนิคไม่แตกต่างจากอตัราผลตอบแทน โดยการซ้ือขายแบบ buy-and-hold แสดงวา่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
     1.การซ้ือขายตามเทคนิค RSI ให้อตัราผลตอบแทนไม่แตกต่างจากการซ้ือขายแบบ buy and hold ในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็.เอ.ไอ. ในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา 
     2.การซ้ือขายตามเทคนิค MACD ให้อัตราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการซ้ือขายแบบ buy and hold ในตลาด
หลกัทรัพยเ์อม็.เอ.ไอ. ในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญั 
     3.การซ้ือขายตามเทคนิค Stochastic Oscillator  ใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการซ้ือขายแบบ buy and hold ใน
ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็.เอ.ไอ. ในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญั 
     จากการศึกษาคน้ควา้สรุปวา่ เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซ่ึง อาศยัการวิเคราะห์ขอ้มูลการเคล่ือนไหวของราคา
หลกัทรัพย ์และปริมาณการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็.เอ.ไอ. ในอดีตท่ีผ่านมา สามารถน าไปใชใ้นการท านาย
แนวโน้มดชันีตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม.เอ.ไอ.และจงัหวะการซ้ือ-ขาย โดยหากพิจารณาการซ้ือขายดว้ยกลยุทธการ
ลงทุนแบบ Passive Strategy ในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม.เอ.ไอ.ในช่วงเวลาท่ีทดสอบ แมจ้ะพบว่าอตัราผลตอบแทน
ส่วนมากเป็นบวกในช่วงระยะเวลาดงักล่าว แต่เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีใชใ้นการทดสอบบางชนิดก็สามารถ
ให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่า แสดงว่าตลาดไม่มีประสิทธิภาพเน่ืองจากการซ้ือ-ขายดว้ยเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค
สามารถ Outperform ดว้ยกลยทุธการลงทุนแบบ Passive Strategy ได ้ซ่ึงนกัลงทุนสามารถใชก้ารซ้ือขายดว้ยกลยทุธ์ 
Active Strategy พิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคนิคดังกล่าวเพ่ือท าก าไรในการซ้ือ-ขายหลกัทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็.เอ.ไอ. 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากสมมติฐานการศึกษาค้นควา้ อัตราผลตอบแทนโดยการซ้ือขายแบบวิเคราะห์ทางเทคนิคแตกต่างกับ
ผลตอบแทนโดยการซ้ือขายแบบ buy and hold อยา่งมีนยัส าคญั 
     การซ้ือขายตามเทคนิค RSI ให้อัตราผลตอบแทนไม่แตกต่างจากการซ้ือขายแบบ buy and hold ในตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม.เอ.ไอ. ในช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ท่ีระดบันยัส าคญั 10% ส่วนการซ้ือขายตามเทคนิค MACD 
และ Stochastic Oscillator   ใหอ้ตัราผลตอบแทนมากกวา่การซ้ือขาย แบบ buy and hold ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็.เอ.
ไอ.ในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา ท่ีระดบันยัส าคญั 10%  เน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีกล่าวมาเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะส าหรับตลาด
ท่ีมีการปรับตวัข้ึนหรือลงอยา่งชดัเจน ท าหมีประสิทธิภาพในการใชง้านและใหผ้ลตอบแทนมากกวา่การซ้ือขายแบบ 
buy and hold 
     จากผลการศึกษา การซ้ือขายตามเทคนิค RSI ใหอ้ตัราผลตอบแทนไม่แตกต่างจากการซ้ือขายแบบ buy and hold 
ในช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ท่ีระดบันัยส าคญั 10%  สามารถอธิบายไดว้่าเทคนิค RSI 14 เป็นเคร่ืองมือแกว่ง 
(Oscillator Indicator) ซ่ึงจะใช้ได้ดีในตลาดท่ีเป็น Side way แต่ช่วงเวลาท่ีได้ท าการศึกษาเป็นช่วงท่ีตลาดอยู่ใน
สภาวะ Up Trend การซ้ือขายแบบ buy and hold จึงใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่. 
     ผลการศึกษา การซ้ือขายตามเทคนิค  MACD และ Stochastic Oscillator เป็นเส้นท่ีสร้างข้ึนโดยความแตกต่าง
ระหว่างเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 2 เส้น ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีดูแนวโนม้ข้ึนหรือลงของราคาหลกัทรัพยน์ั้น ท าใหส้ามารถ
ใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกบันกัลงทุน แต่มกัเกิดสญัญาณหลอก จึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการลงทุน 
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ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

     พรหมพิไล พนัธ์ุรุ่งลกัษณ์. 2522. การศึกษาแบบแผนพฤติกรรมของผูล้งทุนและผูจ้ะลงทุนซ้ือ-ขายหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะรัฐศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

     ร้อยต ารวจเอก ล ้าพนัธ์ุ พรรธนประเทศ. 2541. วิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถท าก าไรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยหรือไม่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะพาณิชยแ์ละการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

     วรัญญา อ้ึงภากรณ์. 2547. การประเมินความแม่นย  าของสัญญาณการกลบัตวัหลกัของแผนภาพแท่งเทียนในการ

ท านายดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2475  
 

 

     วิบูลย ์กิตติลกัษณวงศ.์ 2540. การศึกษาผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางเทคนิคต่อดชันีราคาของ

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

     ศิขริณ อานมณี. 2547.  การประเมินความแม่นย  าของ Moving Average Convergence and Divergence ในการ

ท านายดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัทรัพยท่ี์มลูค่าสูง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

     สนธิ องัสนากลุ. 2547. มหศัจรรยแ์ห่งเทคนิค. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
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ผลกระทบของการก ากบัดูแลกจิการที่ดทีี่มีต่อมูลค่ากจิการของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

EFFECTS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON  
FIRM VALUE OF THE LISTED COMPANIES ON THE STOCK 

EXCHANGE OF THAILAND 
 พูลสิน  กลิน่ประทุม1 อภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์2และ มนตรี ช่วยชู3 

Poonsin Klinpratoom, Apisak Jaerlasukon and Montree Chuaychoo 
  

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างการก ากับดูแลกิจการท่ีดีกบัมูลค่ากิจการของบริษัท                     
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 398 บริษัท สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่                    
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
(Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดถู้กก าหนดให้เป็นตวัแปรอิสระท่ีมีต่อมูลค่ากิจการ ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ท าให้
ทราบถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีสามารถใชใ้นการพยากรณ์ต่อมลูค่ากิจการมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ: การก ากับดูแลกิจการท่ีดี, มลูค่ากิจการ 

Abstract 
The objective of this research was to assess effects of good corporate governance on firm value of the listed 
companies on the Stock Exchange of Thailand amount 398 company. Statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, multiple correlation analysis and multiple regression analysis.                          
The good corporate governance was regarded as independent variable that have relationships on firm value the 
study demonstrated the important variables effecting to the manage business and could use to predict on adding 
the most high value of business.   
  Keywords: Corporate Governance, Firm Value 
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1. บทน า 
 
     วิกฤตการณ์ทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ งการลม้ละลายของสถาบันการเงินตลอดจนภาคธุรกิจทั้ งใน
ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอ่ืนทัว่โลก อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการขาดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในบริษทั  ดงันั้นการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึงกลายเป็นประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนัท่ีเช่ือว่าหากมีบริษทั “การ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” ก็จะท าใหน้กัลงทุนไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยอ์ยา่งยติุธรรม และส่งผลให้
กิจการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ประชาชนทัว่ไป รวมไปถึงคู่คา้ของบริษทั (ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ,์ 2555) ดังนั้น การสร้างความเช่ือมัน่ให้นักลงทุนโดยการ
ส่งเสริมให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างย ัง่ยืน (ฉวีวรรณ ชูสนุก, 2555) และมี
ประสิทธิภาพแลว้ย่อมสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์ร อนัเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้
เสียขององคก์ร ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้และนกัลงทุนก็จ าเป็นท่ีตอ้งประเมินองค์กร เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจลงทุน การ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถช้ีวดัประสิทธิภาพ หรือเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัใหเ้กิดมลูค่ากิจการอีกดว้ย 
การท่ีจะประเมินการจัดล าดับของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีนั้ นจึงจ าเป็นต้องอาศัยตัวช้ีผลการด าเนินงาน 
(Performance Measures)  ท่ีสามารถเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นส่ิงผลกัดนัให้เกิดมูลค่า 
(Value) อีกดว้ย จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัมีผูคิ้ดคน้เทคนิคและวิธีต่างๆ ท่ีใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานต่างๆ 
มากมายไม่ว่าจะเป็นการวดัผลการปฏิบติังาน ท่ีเนน้เฉพาะตวัเลขทางบญัชีจากงบการเงิน ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทาง
การตลาดเขา้ดว้ยกนัท่ีเรียกว่า แนวคิด Tobin’s Q เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีผูบ้ริหารส่วนใหญ่น ามาใชใ้นการประเมินผล
การปฏิบัติงานหรือวดัมูลค่ากิจการ ซ่ึง แนวคิด Tobin’s Q เป็นแนวคิดท่ีน าเสนอโดย Professor James T. Tobin 
ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยั Yale แนวคิด Tobin’s Q เป็นตวัวดัผลงานท่ีเกิดจากแนวคิดการผสมผสานขอ้มูลจาก
งบการเงินและมูลค่าทางการตลาดของหุ้นท่ี โดยตวัเลขจะอยู่ในรูปของ Ratio Tobin’s Q ต่อมาไดพ้ฒันาการวดั
มลูค่ากิจการดว้ย Tobin’s Q โดยวดัจากมูลค่าทางบญัชีหน้ีสิน บวกมูลค่าทางการตลาดของหุน้สามญัหารดว้ยมูลค่า
ทางบัญชีของสินทรัพยร์วม ดงังานวิจยัของ Allanyannis และ Weston (2001) , Dan, Gu และ Xu (2005) (อจัฉรา 
เรืองสุวรรณ, 2549) 
 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่า การท่ีองคก์รจดัให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะมีผลกระทบกบัมูลค่ากิจการ
หรือไม่ และเป็นไปในทิศทางใด และสามารถเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัลงทุนไดห้รือไม่ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยั
สามารถน าไปเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการประกอบการตดัสินใจในการจดัให้มีการก ากบัดูแลกิจการในองค์กรท่ีดี
ต่อไป 
 
ค าถามในการวจิยั 
 จากสภาพปัญหาและความจ าเป็นดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงก าหนดค าถามการวิจยัไว ้ดงัน้ี 
 - ปัจจยัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใดท่ีมีต่อมลูค่ากิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  การวิจัย เร่ือง ผลกระทบของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูวิ้จยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 

- เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีต่อมูลค่ากิจการ  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลงานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งภาคภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อวงการ

วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ดงัน้ี 
1. ประโยชน์ดา้นวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการศึกษาท าการวิจยัในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือเป็น

แนวทางและพฒันาต่อไปในอนาคต  
2. ประโยชน์ดา้นวิชาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนกัลงทุนในการประเมินการก ากบัดูแลกิจการในการตดัสินใจ

ลงทุน และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีมีผลต่อตลาดทุนของ
ประเทศไทย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
การก ากบัดูแลกิจการ หรือ บรรษทัภิบาล มีผูใ้หค้  านิยาม ดงัน้ี 
การก ากบัดูแลกิจการ หมายถึง การบริหารจดัการบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และค านึงถึงผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2555)  
การก ากบัดูแลกิจการ หมายถึง ระบบท่ีจดัให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผูน้ าและการควบคุมของ

กิจการใหมี้ความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือรักษาเงินลงทุน
และเพ่ิมคุณค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาวภายในกรอบการมีจริยธรรมท่ีดีโดยรวม ดงันั้นการก ากบัดูแลกิจการเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนของบริษทั ในการท่ีจะ
ช่วยกนัสอดส่องดูแลผลการปฏิบติังานของบริษทั (สงัเวียน  อินทรวิชยั, 2548) 
การก ากบัดูแลกิจการ หมายถึง ระบบการก ากบัและควบคุมกิจการโดยการแบ่งแยกสิทธิ และหนา้ท่ีของผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ โดยก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในกรณีต่าง ๆ โดยวตัถุประสงค์ของกิจการเป็นส าคัญ (Organization for 
Economic Co-operation and Development Centre อา้งใน จนัทนา สาขากร และคณะ, 2554) 
จากความหมายต่าง ๆ ของก ากบัดูแลกิจการ ดงันั้นการก ากบัดูแลกิจการจึงเป็นระบบท่ีควบคุมการบริหารงาน

ของฝ่ายบริหารให้เกิดความโปร่งใสและค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผูถื้อหุ้น หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ขา้มา
บริหารงานกิจการ 
มลูเหตุส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการ คือปัญหาตวัการ ตวัแทน หรือแนวความคิดตวัแทน 
ทฤษฎีตวัแทน (Agency theory) โดยทฤษฎีตัวแทนมาจากแนวคิดของ  Jensen และ Meckling ซ่ึงพฒันาในปี 

ค.ศ.1976  โดยทฤษฎีน้ีแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ตวัการ (Principle) และ ตวัแทน (Agent) 
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ทฤษฎีตวัแทนมองวา่เจา้ของกิจการไม่สามารถบริหารงานเพียงผูเ้ดียวจึงตอ้งมีบุคคลเขา้มาช่วยในการบริหารงาน
แทนเจา้ของกิจการ โดยตวัการมอบอ านาจให้ตวัแทนเป็นผูบ้ริหารตดัสินใจลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนให้สูงสุด
ให้แก่ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นตวัการ ดังนั้นอาจเกิดปัญหาการเป็นตัวแทนข้ึน (Agency Problem) หากผลประโยชน์และ
วตัถุประสงคข์องผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารไม่สอดคลอ้งกนั (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2551) 
 การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความส าคญัต่อบริษทัจดทะเบียน เพราะแสดงใหเ้ห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และน าไปสู่ความมัน่คงเจริญกา้วหนา้ จึงกล่าวไดว้่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นเคร่ืองมือเพ่ือ
เพ่ิมมลูค่า และส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของบริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558 : เวบ็ไซต)์ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ลือกหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนดโดยองค์กรเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ให้บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปฏิบติั (สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2557 : เวบ็ไซต์) การก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีมีประโยชน์ทั้ งในระดับประเทศและระดับกิจการหลายมุมมอง เช่น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและการรายงานตามหน้าท่ี
ความ ท าใหฝ่้ายบริหารและคณะกรรมการองคก์ารมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีตอ้งรายงานต่อองคก์ารแตกต่างกนั การ
สร้างมลูค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุน้ ตลอดจนการสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (อุษณา  ภทัรมนตรี, 2552) 
พิรุณา  พลศิริ (2552) การก ากบัดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะช่วยลดปัญหาตวัแทนอนัเกิดจากการแบ่งแยก

ระหว่างความเป็นเจ้าของและอ านาจการควบคุม กลไกการก ากับดูแลกิจการในการพยายามท าให้ผูบ้ริหาร
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการท าให้ผลประโยชน์ของผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นมีความสอดคลอ้งตรงกัน  
กลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีไดมี้การศึกษาอย่างแพร่หลายยงัแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภทและหลายลกัษณะอ่ืนๆ 
โดยกลไกส าหรับการก ากบัดูแลกิจการออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่  
1. กลไกการก ากบัดูแลภายในกิจการ (Internal Governance Mechanisms) ประกอบดว้ย 
 1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั (Board Structure) ไดแ้ก่ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ (Board 

Independence) และกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร (Non-Executive Director)  
      1.2   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (Executive Compensation) หนา้ท่ีท่ีส าคญัประการหน่ึงของคณะกรรมการก็คือ 

การก าหนดโครงสร้างและจ านวนค่าตอบ-แทนของผูบ้ริหารระดบัสูงของกิจการ ค่าตอบแทนผูบ้ริหารถือเป็น
ส่ิงจูงใจแก่ผูบ้ริหารใหก้ระท าการท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิมแก่กิจการและผูถื้อหุน้ 
    1.3   โครงสร้างการถือหุ้น (Ownership Structure) สาเหตุหลกัประการหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดหลกัการเก่ียวกบัการ

ก ากบัดูแลกิจการนั้นมาจากโครงสร้างการถือหุน้ (Ownership Structure) ของกิจการ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ดา้นผล-ประโยชนร์ะหวา่ง 2 ฝ่าย  

 1.4   การก่อหน้ี (Use of Debt) 
 การมีเจา้หน้ีรายใหญ่ (Large Creditor) ก่อให้เกิดการตรวจสอบท่ีเพ่ิมข้ึนจากนกัลงทุนภายนอกท่ีมีแรงจูงใจ

และความสามารถในการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั เพ่ือป้องกนัเงินทุนของตน    
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2480  
 

 

2. กลไกการก ากบัดูแลภายนอกกิจการ (External Governance Mechanisms)  
 2.1 ตลาดเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการครอบครองกิจการ (Market for Corporate Control) กลไกการก ากับดูแล

กิจการท่ีส าคญัประเภทหน่ึง  ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการสร้างวินยัแก่ผูบ้ริหาร เคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดของ Market for 
Corporate Control ไดแ้ก่ การครอบง ากิจการ (Takeover)  

 2.2 สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปกป้องผูถื้อหุ้น (Shareholders’ Rights and Protection) การปกป้องสิทธิของ
นกัลงทุนทางกฎหมายของประเทศหน่ึงๆ และระดบัการบงัคบัใชก้ฎหมายเหล่านั้น  
ในการบริหารกิจการ กิจการตอ้งด าเนินงานโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัท่ีจะสร้างมูลค่าของกิจการใหอ้ยู่ในระดบัสูง

ท่ีสุด ในทางการเงินและการบริหารกิจการมูลค่าของกิจการหมายถึงมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด ซ่ึงกิจการ
สามารถสร้างไดจ้ากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (อญัญา  ขนัธวิทย,์ 2552) 
มลูค่ากิจการ (Firm Value) คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิรวมของกระแสเงินสดในอนาคต (Future Cash Flow) ส าหรับ

มูลค่าผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นมูลค่าสุทธิกิจการในอนาคตท่ีคิดจากกระแสเงินสดหักดว้ยมูลค่าตลาด  (โกศล ดีศีลธรรม, 
2552)  
มูลค่ากิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีจะใช้เพ่ือทดสอบสมมติฐานใน

งานวิจยัน้ี ใช ้Tobin’Q   คิดคน้โดยศาสตราจารย ์Tobin James โดยมีการก าหนดวิธีค านวณมูลค่าของกิจการจากการ
หารราคาตลาดของสินทรัพยข์องกิจการดว้ยราคาเปล่ียนแทนของสินทรัพย ์แต่ในทางปฏิบติัการค านวณหาราคา
เปล่ียนแทนของสินทรัพยท์ าไดค่้อนข้างยาก  จึงไดมี้การพฒันาให้สามารถค านวณได้ง่ายข้ึน เช่นงานวิจัยของ 
Chung and Pruitt (1994) ไดค้ านวณ Tobin’Q จากมูลค่าตามราคาตลาดของหุน้สามญับวกมูลค่าตามราคาตลาดของ
หุ้นบุริมสิทธิ บวกมูลค่าตามราคาตลาดของหน้ีสิน หารดว้ยมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย ์ และ Cummins, Lewis 
and Wei (2006) ไดค้  านวณ Tobin’Q จาก มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นสามญั บวกมูลค่าตามราคาตลาดของหน้ีสิน 
หารดว้ย มลูค่าทางบญัชีของสินทรัพย ์  
ดงันั้นการวดัมูลค่ากิจการโดยการใช ้Tobin’Q  สามารถน ามาประเมินผลการปฏิบติังานของกิจการได ้เน่ืองจาก

หากผล  Tobin’s Q มากกว่า 1 (Tobin’s Q  > 1)  แสดงว่ากิจการสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากมูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นสามญับวกมูลค่าตามราคาตลาดของหน้ีสินมากกว่ามูลค่าทาง
บญัชีของสินทรัพย ์ซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยมี์มูลค่าตามราคาตลาดมากกว่ามูลค่าตามบญัชี แต่หากนอ้ยกว่า 1 (Tobin’s 
Q  < 1) แสดงวา่กิจการท่ีไม่สามารถใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
 

ตารางที่ 1 สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ และมลูค่ากิจการ 
 

ผู้วจิยั ผลการวจิยั 
กิตติชยั สถิตยม์ัน่วิวฒัน ์(2548) ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลไก
ควบคุมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน  

1. สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของ
บริษทั ไม่สมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงาน  
2. ส่วนสัดส่วนของกรรมการท่ี เป็น เครือญาติใน
คณะกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัมูลค่า
กิจการ 
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ผู้วจิยั ผลการวจิยั 
ชนิศา เด่นกีรติ (2546) มูลค่าของบริษทักบัการก ากบัดูแล
กิจการ : การศึกษาจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีผลกระทบในเชิงบวกกับ
มลูค่ากิจการ 

ฉวีวรรณ  ชูสนุก (2555) อิทธิพลของกลไกการก ากับดูแล
กิจการต่อประสิทธิผลของการก ากบัดูแลกิจการและมูลค่า
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

1.ทักษะความรู้ของกรรมการมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ประสิทธิผลของการก ากบัดูแลกิจการ  
2.ค่าตอบแทนของกรรมการและฝ่ายบริหารมีอิทธิพล
ทางบวกต่อประสิทธิผลของการก ากบัดูแลกิจการ  
3.ค่าตอบแทนของกรรมการและฝ่ายบริหารมีอิทธิพล
ทางบวกต่อมลูค่าของบริษทั  
4.ประสิทธิผลของการก ากับดูแลกิจการมีอิทธิพล
ทางบวกต่อมูลค่าของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สัตยา  ตันจันทร์พงศ์ (2555) การก ากับดูแลกิจการ การ
บริหารก าไร และการวางแผนภาษีท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่า
กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

การก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีผลกระทบในเชิงบวกกับ
มลูค่ากิจการ 

Beiner, Drobetz, Schmid and Zimmermann (2004) Is 
Board Size an Independent Corporate Governance 
Mechanism? 

1.โครงสร้างการถือหุน้ท่ีวดัจากร้อยละของการถือหุน้มี
ความสมัพนัธ์กบัมลูค่าของกิจการ  
2.ขนาดของคณ ะกรรมการบ ริษัท  สั ด ส่ วนของ
คณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทั และระดบั
หน้ีสิน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมลูค่าของกิจการ 

Pham Suchard and Zein (2007) Corporate Governance and 
Alternative Performance Measures: Evidence from 
Australian Firms 

การก ากบัดูแลกิจการไม่มีผลกระทบกบัมลูค่ากิจการ 

 
 

กรอบแนวคิดการวจิยั 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องซ่ึงประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ การก ากับดูแลกิจการท่ีดี                   
ท่ีประกอบดว้ย 4 มิติตวัแปร (พิรุณา  พลศิริ, 2552)  คือ 1.โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ( BS)  2. ค่าตอบแทน
ผูบ้ริหาร (EC)   3. โครงสร้างการถือหุน้ (OS)  4. การก่อหน้ี (UD) ส าหรับตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ 1. ขนาดของกิจการ 
(SIZE)    2. ประเภทอุตสาหกรรม (TYPE)  ส าหรับตวัแปรตาม ไดแ้ก่ มูลค่ากิจการ (Firm Value) งานวิจยัน้ีเลือกใช ้
Tobin’s Q ซ่ึงเป็นตวัวดัผลการปฏิบติังานดา้นการตลาด(Market-Based Performance Measure) ท่ีมีการผสมผสาน
กนัระหวา่งตวัเลขทางบญัชีโดยระบุเส้นทางของความสมัพนัธ์และผลกระทบของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบัมูลค่า
กิจการ ดงัแสดงในรูปท่ี1 
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                                                      ตวัแปรอสิระ                                                                     ตวัแปรตาม  
                                           (Independent Variables)                                                (Dependent Variables) 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1   แสดงกรอบแนวคิดการวิจยัผลกระทบของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีต่อมูลค่ากิจการของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 จากรูปท่ี 1 ตวัแปรอิสระการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกอบดว้ยตวัแปร โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั( BS) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (EC) โครงสร้างการถือหุ้น (OS)  และการก่อหน้ี (UD) ตวัแปรควบคุม ประกอบดว้ยตวัแปร 
ขนาดของกิจการ (SIZE) และประเภทอุตสาหกรรม (TYPE) ตวัแปรตาม มลูค่ากิจการ(Firm Value) โดยสรุปการวดั
ค่าตวัแปรดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 สรุปการวดัค่าตวัแปร 

ตวัแปร  การวดัค่าตวัแปร ผู้วจิยั 

ตวัแปรอสิระ 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ      

บริษทั 
สดัส่วนกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด อญัชลี ทศันวงศ ์

2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ลอการิทึมของค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บั
กรรมการและฝ่ายบริหารตลอดทั้งปี  

ฉวีวรรณ  ชูสนุก 

3. โครงสร้างการถือหุน้ วดัค่าจากเปอร์เซ็นตก์ารถือหุน้ของผูถื้อหุน้
สูงสุด 5 อนัดบัแรกรวมกนั  

รสจรินทร์  กลุศรีสอน 

4. การก่อหน้ี วดัจากโครงสร้างหน้ีสิน  
             =    หน้ีสินระยะยาว    
                   ส่วนของผูถื้อหุน้ 

อจัฉรา เรืองสุวรรณ 

การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี                                                        
1.โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั (Board Structure : BS) 
2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (Executive Compensation : EC) 
3. โครงสร้างการถือหุน้ (Ownership Structure : OS) 
4. การก่อหน้ี (Use of Debt : UD) 

 

ตัวแปรควบคุม 
(Control Variables)  

1. ขนาดของกิจการ (SIZE) 
2. ประเภทอุตสาหกรรม (TYPE) 

มูลค่ากจิการ 
(Firm Value) 
- Tobin’s Q 
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ตวัแปร  การวดัค่าตวัแปร ผู้วจิยั 

ตวัแปรควบคุม 
1. ขนาดของกิจการ วดัค่าโดยใชค่้าลอการิทึมของสินทรัพยร์วม ธญัพร  ตนัติยวรงค ์
2. ประเภทอุตสาหกรรม แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม 7กลุ่ม 

 
ธญัพร  ตนัติยวรงค ์

ตวัแปรตาม 
1. มลูค่ากิจการ  Tobin’s Q 

 = (มูลค่าทางการตลาดของหุ้นสามัญ + 
มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน) /   มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพย ์

Bertinetti, Cavezzali and 
Gardenal. (2013) 

 
 ซ่ึงผูวิ้จยัไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยัรวมทั้งส้ิน 2 สมมติฐาน ดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 การก ากบัดูแลกิจการมีผลกระทบกบัมลูค่ากิจการ 
 สมมติฐานท่ี 2 ขนาดของกิจการ ประเภทอุตสาหกรรม มีผลกระทบกบัมลูค่ากิจการ 
 

3. วธิีการศึกษา  
 3.1 ประชากร  (Population) ท่ีใช้ในการวิจยั  ไดแ้ก่  บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
จ านวน 398 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 
3.2 ขอบเขตของการวิจัย ใช้ขอ้มูลบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 ทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรมยกเวน้กลุ่มธุรกิจการเงิน ประกอบดว้ยหมวดธนาคาร บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์บริษทัประกนัภยัและ
บริษทัประกนัชีวิต เน่ืองจากงบการเงินของกิจการในกลุ่มดงักล่าวมีการจดัประเภทรายการท่ีแตกต่างไป 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จาก
แหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้ ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีจะไดจ้ากส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ในระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SETSMART) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมทั้งแฟ้มขอ้มูลผลประกอบการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทท่ีปิดบัญชีในวนัท่ี                           
31 ธนัวาคม  ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินในปี 2556 ซ่ึงเป็นงบการเงินปีล่าสุดในขณะ
ท าวิจยั 
3.4 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 
  1.1  ร้อยละ (Percentage) 
  1.2   ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  1.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 2. สถิติท่ีใชท้ดสอบคุณลกัษณะของตวัแปร คือ การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Multicollinearity 
Test) โดยหาค่า Variance Inflation Factor (VIFs) 
 3. สถิติทดสอบสมมุติฐาน ไดแ้ก่ 
  3.1  การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Multiple Correlation Analysis) 
  3.2  การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัไดใ้ช ้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์พหุคูณ  
และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณในการทดสอบผลกระทบระหว่างกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีต่อ
มลูค่ากิจการซ่ึงเขียนเป็นสมการ ดงัน้ี 
 

 Firm Value = β0 + β1 BS + β2 EC  + β3 OS + β4 UD + β5 SIZE +  β6 TYPE +  
 

 โดยท่ี 
 Firm Value  = มลูค่ากิจการ 
 BS  = โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
 EC  = ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 OS  = โครงสร้างผูถื้อหุน้ 
 UD  = การก่อหน้ี 
 SIZE  = ขนาดของกิจการ 
 TYPE  =  ประเภทอุตสาหกรรม 

    = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแบบ 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย ผลการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คาดวา่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวด้งัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 การก ากบัดูแลกิจการมีผลกระทบกบัมลูค่ากิจการ 
 สมมติฐานท่ี 2 ขนาดของกิจการ ประเภทอุตสาหกรรม มีผลกระทบกบัมลูค่ากิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2485  
 

 

บรรณานุกรม 
 
กิตติชัย สถิตยม์ัน่วิวฒัน์. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกควบคุมตามหลักการก ากับดูแลกิจการกับผลการ

 ด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมิใช่สถาบันการเงิน.  

 คน้เม่ือ 1 กมุภาพนัธ์ 2558, จาก ฐานขอ้มลูวิทยานิพนธ์ฉบบัเตม็และเอกสารฉบบัเตม็ของเครือข่าย 

 หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั (ThaiLIS). 

โกศล ดีศีลธรรม. (2552). การบริหารเพ่ือสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์. วารสารTechnology Promotion, 36, 16-20. 

จนัทนา สาขากร นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร. (2548). การควบคุมภายในและการตรวจสอบ 

ภายใน. กรุงเทพฯ : ทีพีเอน็เพรส. 

ฉวีวรรณ ชูสนุก และ อัมพล ชูสนุก. (2555). อิทธิพลของกลไกการก ากับดูแลกิจการต่อประสิทธิผลของการ 

ก ากับดูแลกิจการและมลูค่าของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสาร 

บริหารธุรกิจศรีนครินทร์วิโรฒ ,3(1). 

ชนิศา เด่นกีรติ. (2546). มลูค่าของบริษัทกับการก ากับดูแลกิจการ : การศึกษาจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย.  

 คน้เม่ือ 1 กมุภาพนัธ์ 2558, จาก ฐานขอ้มลูวิทยานิพนธ์ฉบบัเตม็และเอกสารฉบบัเตม็ของเครือข่าย 

 หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั (ThaiLIS). 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ( 2558). บทบาทและหน้าท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย. (ออนไลน)์. เขา้ถึง 

ไดจ้าก:  http://www.set.or.th/th/about/overview/history_p1.html. (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29  มกราคม 2558). 

___________________________. (2558). หลักการก ากับดูแลกิจการท่ี ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555.

 (ออนไลน)์. เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.set.or.th/th/regulations/cg/files/2013/CGPrinciple2012Thai- 

Eng.pdf  (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29  มกราคม 2558). 

ธญัพร  ตนัติยวรงค.์ (2552). การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษีและความสัมพันธ์ระหว่างการ 

 วางแผนภาษีกับมลูค่าของกิจการ: หลกัฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

พิรุณา  พลศิริ. (2552). การก ากับดูแลกิจการเพ่ือสร้างมลูค่ากิจการ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชซ่ิง จ ากดั. 

รสจรินทร์ กลุศรีสอน. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นและคุณภาพก าไร.  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร.  (2551). ทฤษฎีบรรษัทภิบาล. วารบริหารธุรกิจ, 35, 1-3. 

________________.  (2552). กลไลบรรษัทภิบาลเพ่ิมมูลค่ากิจการจริงหรือ. วารบริหารธุรกิจ, 32, 1-6. 

________________ . ( 2555). คณะกรรมการ: กลไกของบรรษัทภิบาล. วารบริหารธุรกิจ, 35, 1-3. 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย.์ (2555). แนวทางธรรมาภิบาล ของก.ล.ต.(Code of  

Governance). (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก:  http://www.sec.or.th/TH/AboutUs/Documents/cgsec.pdf. 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/issue/view/556
http://www.set.or.th/th/about/overview/history_p1.html
http://www.set.or.th/th/regulations/cg/files/2013/CGPrinciple2012Thai-


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2486  
 

 

___________. (2556). การท าแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก:   

http://www.sec.or.th/TH/Documents/seminar/56_030956_02.pdf 

สงัเวียน  อินทรวิชยั. (2548) .  การก ากับดูแลกิจการท่ีดี : Corporate governance.  กรุงเทพฯ: 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ . 

สตัยา  ตนัจนัทร์พงศ.์ (2555). การก ากับดูแลกิจการ การบริหารก าไร และการวางแผนภาษีท่ีมีผลกระทบต่อมลูค่า 

 กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย .(ออนไลน)์. เขา้ถึงไดจ้าก:  

 http://www.annualconference.ku.ac.th/cd53/12_003_O11.pdf. 

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย. (2558). หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี. (ออนไลน)์ เขา้ถึงไดจ้าก: 

 http://theiiat.or.th/km/newsdesc.php?n=90210120907. 

อญัญา ขนัธวิทย ์ศิลปพร ศรีจัน่เพชร และเดือนเพญ็ จนัทร์ศิริศรี. (2552). การก ากับดูแลเพ่ือสร้างมลูค่ากิจการ.  

 กรุงเทพฯ: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.  

อจัฉรา เรืองสุวรรณ. (2555). ผลกระทบการใช้ตราสารอนุพันธ์อัตราแลกเปล่ียนทีมีต่อมลูค่าของกิจการก่อนและ 

 หลงัการรับรู้ ตราสารอนุพันธ์. วารสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2549. 

อุษณา  ภทัรมนตรี. (2552). การตรวจสอบภายในสมยัใหม่ แนวคิดและกรณีศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาการบญัชี  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  

อญัชลี ทศันวงศ.์ (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ.  

 คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยับูรพา. 
Allayannis, G. and J. Weston, (2001). The use of foreign currency derivatives and firm market value. 

Review of Financial Studies 14, 243-276. 
Beiner, Drobetz, Schmid and Zimmermann. (2004). Is Board Size an Independent Corporate Governance  

Mechanism? , Kyklos, 57,  3,  327–356. 
Bertinetti, Cavezzali and Gardenal. (2013). The effect of the enterprise risk management implementation on the  

firm value of European companies.  
Chung and Pruitt. (1994). A Simple Approximation of Tobin's Q. Financial Management, Vol. 23, No. 3. 
Cummins, Lewis and Wei. (2004). The Market Value Impact of Operational Risk Events for U.S. Banks and  

Insurers. 
Dan, C., Gu, H. and K. Xu. (2005). The Impact of Hedging on Stock Return and Firm Value: New Evidence from  

Canadian Oil and Gas Companies. Working paper, Dalhousie University. 
Jensen and Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior,  Agency Costs and Ownership Structure. 
Pham, Suchard and Zein. (2011). Corporate Governance and Alternative Performance Measures:  
              Evidence from Australian Firms. 

http://www.annualconference.ku.ac.th/cd53/12_003_O11.pdf
http://www.mt.buu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=530&catid=140:%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&Itemid=852&lang=th
http://www.mt.buu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=530&catid=140:%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&Itemid=852&lang=th
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/kykl.2004.57.issue-3/issuetoc


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2487  
 

 

ปัจจยัที่มีผลกบัปริมาณการใช้สินเช่ือกรุงไทยธนวฏัของบมจ.ธนาคารกรุงไทย  
และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตลาดพร้าว 

Factors Affecting KTB Tanawat Credit of Krungthai Bank PCL  
And Krungthai Bank PCL, Ladprao 

วราลกัษณ์ สังข์แก้ว1 และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2 
Waralak Sungkeaw and Prasit Mahamad  

 

บทคดัย่อ 
บทความน้ี  มีว ัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ี มีผลกับปริมาณการใช้สินเช่ือกรุงไทยธนวัฏของบมจ.
ธนาคารกรุงไทย และบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านกังานเขตลาดพร้าว โดยใชข้อ้มลูปริมาณสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัเป็น
รายเดือน จ านวน 60 ชุดข้อมูล ตั้ งแต่มกราคม  2552 ถึงธันวาคม  2556 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
(Quantitative Analysis) เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการเงินในการ
วิเคราะห์  ก าหนดค่าระดับความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกบัปริมาณการใช้สินเช่ือ
กรุงไทยธนวฏัของบมจ.ธนาคารกรุงไทย คือ หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ส่วนปัจจยัท่ีมีผลกบัปริมาณการใช้
สินเช่ือกรุงไทยธนวฏัของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตลาดพร้าว คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) และหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ผลการศึกษาเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีท่ีไดท้บทวนไว ้ 
ค าส าคัญ: สินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
 

Abstract 
     The objectives of the research to study about the factors affecting KTB Tanawat Credit of Krungthai Bank 
PCL and Krungthai Bank PCL, Ladprao through gathering the primary source by the design of KTB Tanawat 
Credit was 60 data series starting from January 2009 to December 2013.  The data analysis was done through the 
method of Quantitative Analysis using of financial analysis. Test and fixing at the statistical significance 0.05. 
From the research found that the factors affecting KTB Tanawat Credit of Krungthai Bank PCL was Non-
Performing Loan (NPL). And then, from the research found that the factors affecting KTB Tanawat Credit of 
Krungthai Bank PCL, Ladprao was Gross domestic product (GDP) and Non-Performing Loan (NPL). The study 
is based on a review of the theory.  
Keywords: KTB Tanawat Credit, Non-Performing Loan, Gross domestic product 
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บทน า 
 
     เศรษฐกิจไทยปี 2557 ในไตรมาสท่ี 2 เร่ิมมีการปรับตวัดีข้ึน ขยายตวัจากไตรมาสแรกของปี 2557 ร้อยละ 0.9 
ตามทิศทางการส่งออกท่ีคาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 2 การใชจ่้ายภาคครัวเรือนขยายตวัร้อยละ 0.2 ปรับตวัดีข้ึนจากการ
หดตวัร้อยละ 3 ในไตรมาสแรก การใชจ่้ายภาคเอกชนท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองเร่ิมมี
ความชดัเจน ภาคการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองเร่ิมปรับดีข้ึน การจา้งงานลดลงร้อยละ 0.8 
อตัราการวา่งงานอยู่ท่ีร้อยละ 0.9 ซ่ึงนบัวา่ยงัอยู่ในระดบัต ่า ดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุลตามการส่งออกท่ีขยายตวัและ
การน าเขา้ท่ีหดตวั โดยรวมดุลการช าระเงินขาดดุล (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) จากการวิเคราะห์เศรษฐกิจและ
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย สถานการณ์หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(Non-Performing Loan : NPL) ในระบบ
ปรับตวัดีข้ึน อตัราการเพ่ิมข้ึนของ NPL ลดลงในไตรมาส 2 ของปี 2557 ยอด NPL เพ่ิมข้ึน 3.8 พนัลา้นบาท จากไตร
มาสแรกท่ีมียอด NPL เพ่ิมข้ึน 1.41 หม่ืนลา้นบาท ซ่ึงปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(Non-Performing Loan : NPL) 
กลุ่มท่ีมีความเส่ียงท่ีสุด คือ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 พบว่า 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มียอดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) มากท่ีสุด 3.26 
หม่ืนลา้นบาท คิดเป็น 1.56% ของสินเช่ือรวม (ผูจ้ดัการออนไลน์,2557)  
     การบริการดา้นสินเช่ือบุคคลในปัจจุบนั มีทั้งการให้บริการโดยธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่างๆ ซ่ึงมี
การแข่งขันท่ีสูงมาก แต่หากกล่าวถึงสินเช่ือบุคคลประเภทสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่ม
ขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษทัท่ีท าขอ้ตกลง (MOU) กบัธนาคาร ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากว่าสินเช่ือบุคคลทัว่ไป 
ท าให้กลุ่มลูกค้าดังท่ีกล่าวมาข้างต้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่หลกัเกณฑ์การปล่อยสินเช่ือท่ีมีเง่ือนไข
ค่อนขา้งมาก จึงท าใหลู้กคา้สามารถเลือกใชสิ้นเช่ือบุคคลประเภทอ่ืนท่ีมีเง่ือนไขท่ีนอ้ยกวา่ ในสภาวะการแข่งขนัท่ี
รุนแรงข้ึนในปัจจุบนั ธนาคารจึงตอ้งรักษาฐานลูกคา้เดิม และจะตอ้งสร้างฐานลูกคา้รายใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงลูกคา้
สินเช่ือกรุงไทยธนวฏัของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้กลุ่มขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมี
ปัจจยัในการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ผูศึ้กษาในฐานะท่ีเป็นพนกังานธนาคารกรุงไทย สาขาศาลาวา่การ
กรุงเทพมหานคร 2 จึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกบัปริมาณสินเช่ือธนวฏัของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตลาดพร้าว ผลการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์
การตลาดและการพฒันาหลกัเกณฑ์การปล่อยสินเช่ือของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ให้เหมาะสมกบักลุ่ม
ลกูคา้ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด      
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
      
    1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการใช้สินเช่ือกรุงไทยธนวฏัของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตลาดพร้าว 
     2. เพ่ือศึกษาลกัษณะการใชสิ้นเช่ือกรุงไทยธนวฏัของของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตลาดพร้าว 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
     ธนาคาร หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
     ลูกค้า หมายถึง  บุคคลทัว่ไปท่ีมีเงินเดือนประจ า ท่ีหน่วยงานตน้สงักดัมีการท าขอ้ตกลง MOU ไวก้บัธนาคารและ
มาใชบ้ริการดา้นสินเช่ือกรุงไทยธนวฏักบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
     สินเช่ือกรุงไทยธนวฏั หมายถึง สินเช่ือบุคคลท่ีเป็นสวสัดิการส าหรับผูมี้เงินเดือนประจ า ท่ีหน่วยงานตน้สังกดัมี
การท าขอ้ตกลง MOU ไวก้บัธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงไทยจะใหเ้งินกูใ้นลกัษณะเป็นวงเงินเบิกเกินบญัชี ใน
ท่ีน้ีจะกล่าวถึงสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
     อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับลูกค้ารายย่อยช้ันดี (MRR) หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกูอ้า้งอิงท่ีธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ใชคิ้ดกบัลกูคา้สินเช่ือรายยอ่ยชั้นดี  
     อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน (Interest in fixed deposit) หมายถึง อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปีท่ีสถาบนั
การเงินจ่ายใหก้บัผูฝ้ากเงิน เพ่ือเป็นค่าตอบแทนท่ีผูฝ้ากน าเงินมาเปิดบญัชีเงินฝากไวก้บัสถาบนัการเงิน  
     หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดจากสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั (NPLT) หมายถึง สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดท่ี้เกิดจาก
สินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ลกูหน้ีเงินกูสิ้นเช่ือกรุงไทยธนวฏัของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงไม่สามารถจะช าระ
ดอกเบ้ียและเงินตน้คืนใหธ้นาคารเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 3 เดือนข้ึนไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด และ ทฤษฎี 
 
     ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) คือ มลูค่าการผลิตสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยของประเทศในช่วงระยะ 
เวลาหน่ึง ซ่ึงมีค่าเท่ากบัมลูค่าเพ่ิม (Value Added) จากกิจกรรมการผลิตภณัฑสิ์นคา้และบริการทุกประเภทใน
ขอบเขตพ้ืนท่ีของประเทศและเป็นส่วนหน่ึงในการค านวณรายไดป้ระชาชาติ (National Income) ซ่ึงการค านวณท า
ได ้3 ดา้นคือ รายได ้รายจ่าย และภาคการผลิต โดยไม่วา่จะค านวณดา้นใดจะไดมู้ลค่าท่ีเท่ากนัเสมอ 
     ทฤษฎีอตัราดอกเบีย้ของเคนส์ ช้ีใหเ้ห็นวา่ ปริมาณเงินออมไม่ไดข้ึ้นกบัอตัราดอกเบ้ีย แต่ข้ึนอยูก่บัรายได ้ ส่วน
อตัราดอกเบ้ียกเ็ป็นเพียงกลไกท่ีท าใหอุ้ปสงคข์องเงินเท่ากบัอุปทานของเงิน ไม่ใช่กลไกท่ีท าใหก้ารลงทุนเท่ากบั
การออม   
     อตัราเงนิเฟ้อ หมายถึง ภาวะท่ีระดบัราคาสินคา้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถแบ่งลกัษณะของเงินเฟ้อได ้ 3 
ลกัษณะ คือ ภาวะเงินเฟ้ออยา่งอ่อน รุนแรง ขั้นสุดยอด 
     ทฤษฎีปริมาณเงนิให้กู้ กล่าววา่ อตัราดอกเบ้ียโดยแทจ้ริงแลว้ไม่ไดจ่้ายเพ่ือการออม แต่เป็นการจ่ายส าหรับการให้
กู ้ดงันั้น อตัราดอกเบ้ียจึงถกูก าหนดโดยอุปสงคต่์อเงินกู ้และอุปทานของเงินใหกู้ ้ 
     หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPL) คือ หน้ีท่ีธนาคารคาดการณ์วา่ตอ้งมีการตั้งส ารองเพ่ือรองรับความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีท่ีจดัชั้นในแต่ละประเภท 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
     สิทธิพงษ ์หลวงอุโมงค ์(2552) ศึกษาปัจจยัส่งผลต่อการช าระคืนสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าพนู ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสมัพนัธ์ต่อการคา้งช าระเงิน ไดแ้ก่ อาย ุ ประสบการณ์ท างาน การ
รับภาระการเล้ียงดู และวงเงินกู ้ 
     นภดล วิเศษสุด (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัก าหนดอุปสงคก์ารใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของบมจ.ธนาคารกรุงไทย
ในจงัหวดันครสวรรค ์ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั บมจ.ธนาคาร 
กรุงไทย ในจงัหวดันครสวรรค ์ มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ โดยการลดดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม การ
ใหบ้ริการของพนกังาน วงเงินกูท่ี้อนุมติ และระยะเวลาในการอนุมติัสิเช่ือ ซ่ึงทุกปัจจยัยกเวน้อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัอุปสงคสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
ค าป่ิน พิมพพ์ร (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหสิ้นเช่ือของธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหสิ้นเช่ือของธนาคาร ไดแ้ก่ ปริมาณเงินกูย้ืมภายใน 
ประเทศ ซ่ึงสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั
กบัปริมาณสินเช่ือ 
     ตรีนุช ตั้งพนูผลวิวฒัน์ (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเป็นหน้ีคา้งช าระส าหรับสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั 
กรณีศึกษา : ขา้ราชการครูสงักดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาทางดา้นผูกู้ ้ พบวา่ ผูกู้ท่ี้มีภาระหน้ีคา้งช าระกบั
ธนาคาร สาเหตุท่ีมีหน้ีคา้งช าระ ส่วนมากมกัจะใชเ้งินผิดวตัถุประสงค ์รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย ใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย 
และลกูหน้ีมีหน้ีสวสัดิการตน้สังกดั ส่วนผลการศึกษาทางดา้นธนาคารผูป้ล่อยกู ้พบวา่ เจา้หนา้ท่ีขาดการติดตามทวง
ถาม ขาดผูรั้บผิดชอบในการแกไ้ข และติดตามหน้ี ความไม่รัดกมุของหลกัเกณฑ ์และนโยบายในการใหสิ้นเช่ือ และ
ผลการศึกษาทางดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณยอดหน้ีคา้ง
ช าระในช่วงท่ีศึกษา เพราะการประกาศอตัรา ดอกเบ้ียเงินกูสิ้นเช่ือท่ีเพ่ิมข้ึน เห็นไดว้า่ยอดหน้ีคา้งช าระกเ็พ่ิมข้ึนดว้ย 
     สมพงษ ์ มหิงสหพนัธ์ุ และอฐพล แกว้เพช็ร์ (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใหสิ้นเช่ือธนาคารพาณิชย์
ไทยขนาดกลางของไทย ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใหสิ้นเช่ือของธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาด
กลาง ไดแ้ก่ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดกลาง (DEP), ปริมาณเงินกูย้ืมของธนาคารพาณิชยไ์ทย
ขนาดกลาง (BO), อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ (MLR) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการใหสิ้นเช่ือธนาคาร
พาณิชยไ์ทย ขนาดกลาง และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน (FDR) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
ปริมาณการใหสิ้นเช่ือของธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดกลาง  
     Robert J. Barro (2013) ศึกษาอตัราเงินเฟ้อและการเติบโตของเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบวา่ ถึงแมอ้ตัราเงินเฟ้อจะ
มีการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ย ในระยะยาวแลว้จะส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการใชชี้วิตของประชากรในประเทศ 
และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ GDP และการลงทุนอีกดว้ย 
     Mohammad Shamsuddoha (2009) ศึกษาเร่ืองสินเช่ือบุคคล: การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งธนาคารพาณิชย์
ทัว่ไปและธนาคารพาณิชยต่์างชาติในประเทศบงัคลาเทศ ผลการศึกษาพบวา่ สินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไดรั้บความนิยมมา
ในกลุ่มลกูคา้ท่ีมีรายไดป้านกลาง-ต ่า แสดงใหเ้ห็นวา่ธนาคารพาณิชยต่์างชาติมีการใหบ้ริการท่ีดีกวา่เม่ือเทียบกบัธนาคาร 
พาณิชยท์ัว่ไป 
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กรอบแนวคิด 
 

กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยัเพ่ือ “การประเมินน ้าหนกัความสมัพนัธ์” 

 
 

การเขียนสมการ 
 

     ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชแ้บบจ าลองในรูปแบบการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) ดงัน้ี 
 

 
 

     สมการท่ี (1) แสดงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการใชสิ้นเช่ือกรุงไทยธนวฏั ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย  
 

  

     สมการท่ี (2) แสดงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใชสิ้นเช่ือกรุงไทยธนวฏั ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านกังาน
เขตลาดพร้าว 
     โดยก าหนดให ้  
KTBT หมายถึง ปริมาณสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย 
KTBT_Ladprao หมายถึง  ปริมาณสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านกังานเขตลาดพร้าว 
a หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 
a1,2,3,4,5,6 หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ 
GDP หมายถึง  ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
INF หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ 
MRR หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ าหรับลกูคา้รายยอ่ยชั้นดี 
FD หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน 
NPL หมายถึง  หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
NPLT หมายถึง  หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้เกิดจากสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั 
e หมายถึง  ค่าความคลาดเคล่ือน 

ตวัแปรต้นท่ีจะศกึษา (ข้อมลูเชิงปริมาณ) 

1. ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

2. อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MRR 

3. อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

4. อตัราเงินเฟ้อ 

5. สภาพคล่องของธนาคาร 

6. หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) 

 

ปริมาสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัของบมจ.ธนาคารกรุงไทย 

และบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านกังานเขตลาดพร้าว 

 

ตวัแปรตามท่ีจะศกึษา (ข้อมลูเชิงปริมาณ) 

(1) 

(2) 
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วธิีการศึกษา 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ปริมาณการใชสิ้นเช่ือกรุงไทยธนวฏัของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตลาดพร้าว โดยใชข้อ้มูลปริมาณสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัเป็นรายเดือน 
จ านวน 60 ชุดขอ้มูล เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึงธันวาคม 2556 โดยมีตวัแปรท่ีจะใชศึ้กษา ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้
หรือตวัแปรอิสระ คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ าหรับ
ลูกคา้รายย่อยชั้นดี (MRR) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน (FD) หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) หน้ีท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายไดท่ี้เกิดจากสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั (NPLT) ส่วนตวัแปรตาม คือ ปริมาณสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตลาดพร้าว 
     การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis) โดยสร้างสมการถดถอย
เชิงซ้อน เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นตวัแปรอิสระ กบัปริมาณการใชสิ้นเช่ือกรุงไทยธนวฏั 
ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตลาดพร้าว โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการเงินในการวิเคราะห์ ผูศึ้กษาไดก้ าหนดค่าระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. พิจารณาหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทั้งหมดตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนั (Correlation) โดยตรวจสอบ
ค่าความสัมพนัธ์โดยใชวิ้ธี Correlation Matrix หากค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระคู่ใดมีค่ามากกว่า 0.8 
จะถือวา่เกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงตอ้งตดัตวัแปรตวัใดตวัหน่ึงออก 
2. สร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยการน าตวัแปรทั้ง 5 ท่ีผา่นการทดสอบ
ปัญหา Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการ 
3. ค านวณหาค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ และตรวจสอบความน่าเช่ือถือดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบก าลงัสอง
นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ทดสอบ F-Test และ t-Test และค่า R Square (R2)  โดย F-Test จะใชเ้พ่ือ
ตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งสมมติฐานการทดลอง 
4. ทดสอบปัญหาความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) โดยวธีิ White’s Heteroskedasitcity test 

 ถา้ Prob.ของ F - statistic > 0.05 แสดงวา่ สมการถดถอยน้ี  ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity   

 ถา้ Prob.ของ F - statistic < 0.05 แสดงวา่ สมการถดถอยน้ี  มีปัญหา Heteroskedasticity 
5. ทดสอบปัญหาสหสมัพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยใชว้ิธีการทดสอบของ Breuch-Godfrey 
Serial Correlation LM test  
             ถา้ Prob.ของ F - statistic > 0.05 แสดงวา่ สมการถดถอยน้ี  ไม่มีปัญหา Autocorrelation  
             ถา้ Prob.ของ F - statistic < 0.05 แสดงวา่ สมการถดถอยน้ี  มีปัญหา Autocorrelation  
 การแกปั้ญหาเม่ือเกิดปัญหา Autocorrelation และ Heteroskedasticity 
      - กรณีเกิดปัญหา Autocorrelation อยา่งเดียว แกปั้ญหาดว้ยวิธี Newey - West 
      - กรณีเกิดปัญหา Heteroskedasticity อยา่งเดียว แกปั้ญหาดว้ยวิธี White 
      - กรณีเกิดปัญหา Autocorrelation และ Heteroskedasticity แกปั้ญหาดว้ยวิธี Newey - West  
6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลกบัปริมาณการใชสิ้นเช่ือกรุงไทยธนวฏัของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตลาดพร้าว 
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ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกบัปริมาณการใช้สินเช่ือกรุงไทยธนวฏัของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตลาดพร้าว พิจารณาความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ โดยการทดสอบ
ปัญหา Multicollinearity ใช้ Correlation Matrix ในการตรวจสอบ ผลการทดสอบ พบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ า 12 เดือน (FD) มีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ส าหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) และหน้ีท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได ้(NPL)  ดงันั้น ตอ้งตดัตวัแปรตวัใดตวัหน่ึงออก โดยดูจากค่า Centered VIF ท่ีมีค่าสูงสุด ซ่ึงพบว่า 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน (FD) มีค่า Centered VIF สูงสุด เท่ากบั  32.72 ดงันั้น อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ า 12 เดือน (FD) จึงเป็นปัจจยัท่ีถกูตดัออกจากการพิจารณา  
     พิจารณาปัจจยัท่ีมีผลกบัปริมาณการใช้สินเช่ือกรุงไทยธนวฏัของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยการ
ทดสอบปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation พบวา่ มีปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation จึง
แกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการ Newey-West จากการทดสอบพบวา่  
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการแกไ้ขปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation ดว้ยวิธีการ Newey-West  

 
     จากการตรวจสอบและการแกไ้ขปัญหาของสมการถดถอย ทดสอบ R2 ดงัน้ี 
 H0: R2 = 0 (a1 = 0 และ a2 = 0 และ a3 = 0 และ a4 = 0 และ a5 = 0) 

H1: R2 ≠ 0 (a1 ≠ 0 หรือ a2 ≠ 0 หรือ a3 ≠ 0 หรือ a4 ≠ 0 หรือ a5 ≠ 0) 
     โดยตั้ งสมมติฐานว่า มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ปัจจัย ท่ีตวัแปรอิสระไม่เท่ากับ 0 จากการทดสอบ พบว่า ค่า R2 = 
0.950648 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่มีอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยั ท่ีตวัแปรอิสระไม่เท่ากบั 0 จึงทดสอบสมมติฐานหลกั
แต่ละปัจจยั ดงัน้ี 
     GDP และ MRR ไม่มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) 
     INF มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานหลกั 
     NPL มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม เป็นไปตามสมมติฐานหลกั 
     NPLT มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานหลกั 

     พิจารณาปัจจยัท่ีมีผลกบัปริมาณการใชสิ้นเช่ือกรุงไทยธนวฏัของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขต
ลาดพร้าว โดยการทดสอบปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation พบว่า มีปัญหา Heteroskedasticity และ 
Autocorrelation จึงแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการ Newey-West จากการทดสอบพบวา่  
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการแกไ้ขปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation ดว้ยวิธีการ Newey-West  

 
จากการตรวจสอบและการแกไ้ขปัญหาของสมการถดถอย ทดสอบ R2 ดงัน้ี 
 H0: R2 = 0 (a1 = 0 และ a2 = 0 และ a3 = 0 และ a4 = 0 และ a5 = 0) 

H1: R2 ≠ 0 (a1 ≠ 0 หรือ a2 ≠ 0 หรือ a3 ≠ 0 หรือ a4 ≠ 0 หรือ a5 ≠ 0) 
     โดยตั้ งสมมติฐานว่า มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ปัจจัย ท่ีตวัแปรอิสระไม่เท่ากับ 0 จากการทดสอบ พบว่า ค่า R2 = 
0.950648 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่มีอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยั ท่ีตวัแปรอิสระไม่เท่ากบั 0 จึงทดสอบสมมติฐานหลกั
แต่ละปัจจยั ดงัน้ี 
     GDP และ MRR มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั เป็นไปตามสมมติฐานหลกั 
     INF มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานหลกั 
     NPL มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม เป็นไปตามสมมติฐานหลกั 
     NPLT มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานหลกั 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
ตารางท่ี 3 ตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อปริมาณการใช้สินเช่ือกรุงไทยธนวฏัของ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) 

ตวัแปรอสิระ ค่าสัมประสิทธ์ิ ทศิทางความสัมพนัธ์ ผลการศึกษา สรุป 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ - + - X 

อตัราเงินเฟ้อ - + - X 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ าหรับลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี - + - X 

หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ -0.620962 - -  
หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้เกิดจากสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั - - + X 

     สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลกบัปริมาณการใชสิ้นเช่ือกรุงไทยธนวฏัของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) 
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ตารางท่ี 4 ตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อปริมาณการใช้สินเช่ือกรุงไทยธนวฏัของ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตลาดพร้าว 
 

ตวัแปรอสิระ ค่าสัมประสิทธ์ิ ทศิทางความสัมพนัธ์ ผลการศึกษา สรุป 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 2.921334 + +  
อตัราเงินเฟ้อ - + - X 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ าหรับลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี - + - X 
หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 0.003825 - -  
หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้เกิดจากสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั - - + X 
 
     ปัจจยัท่ีมีผลกบัปริมาณการใชสิ้นเช่ือกรุงไทยธนวฏัของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขต ลาดพร้าว 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) และหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 
 
     การศึกษาปัจจัยท่ี มีผลกับปริมาณสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏของธนาคารกรุงไทย จ ากัด  (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ส านักงานเขตลาดพร้าว ในคร้ังน้ี มีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัปริมาณสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน)  ส านกังานเขตลาดพร้าว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนโยบายของทางธนาคารท่ีใหค้วามส าคญักบัการลดหน้ีท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ส่งผลให้ปริมาณสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงผลการศึกษาก็
เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีท่ีไดท้บทวนไว ้แต่เน่ืองจากในช่วงท่ีผ่านมา (ปี 2556) ประเทศไทยมีปัญหาการเมือง
ภายในและเศรษฐกิจมีความผนัผวนมาก ธนาคารจึงตอ้งระมดัระวงัและทบทวนเกณฑก์ารปล่อยสินเช่ือ เพราะอาจ
ท าใหห้น้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) เพ่ิมสูงข้ึน และธนาคารจะเสียประโยชนใ์นท่ีสุด ส่วน ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ม วล รวม
ภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานเขตลาดพร้าว เน่ืองจากในช่วงปี 2555-2556 ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) มีแนวโนม้ลดลง
เร่ือยๆ ส่งผลให้ปริมาณสินเช่ือลดลงเช่นกัน ทั้ งน้ีอาจเป็นผลมาจากการท่ีธนาคารและลูกค้าไม่มัน่ใจในภาวะ
เศรษฐกิจท่ีมีความผนัผลและมีปัญหาการเมืองภายในประเทศในช่วงเวลาดงักล่าว ดงันั้นธนาคารควรติดตามขอ้มูล
ดา้นเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ด และสนบัสนุนใหล้กูคา้ใชจ่้ายอยา่งระมดัระวงั  
 

     ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
 
     การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้ าสินเช่ือบุคคลเพียงประเภทเดียวของธนาคารมาท าการศึกษา ซ่ึงหากตอ้งการดู
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือบุคคลรวมของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งน าปัจจยัท่ี
เป็นทั้งตวัแปรตน้และตวัแปรตามมาพิจารณาเพ่ิมเติมดว้ย เช่น ปริมาณสินเช่ืออเนกประสงค์ ปริมาณเงินฝาก ดชันี
ราคาผูบ้ริโภค และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหผ้ลการศึกษามีความถกูตอ้ง แม่นย  าและน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 
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การวเิคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย์ที่ใช้กลยุทธ์ความ
แปรปรวนต า่ที่สุด และเทคนิค Value-at-Risk ส าหรับการลงทุน 

Analysis of Return and Risk of the Securities in Stock Exchange of Thailand  
by Minimum Variance and Value-at-Risk Technique for Investment 

ฉัตรวชิช์ ภัทรศิลสุนทร1 และ ดร.ธฤตพน อู่สวสัดิ์2 
Chatravich Patrasinsuntorn and Dr.Thitapon Ousawat  

บทคดัย่อ 
               การคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มหลกัทรัพย์โดยประยุกต์ใช้เคร่ืองมือวดั
มูลค่าความเส่ียง Value-at-Risk (VaR) ส าหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการลงทุนส าหรับกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีวิธีการบริหารการลงทุนท่ีแตกต่างกนั โดยอาศยัหลกัทรัพยต์าม
รายช่ือท่ีปรากฏในดชันี SET50 Index รวม 50 หลกัทรัพย ์ในการสร้างกลุ่มหลกัทรัพยส์ าหรับการลงทุนในระหวา่งวนัท่ี 1 
พฤษภาคม 2554 ถึง 30 เมษายน 2555 โดยผลการศึกษาสรุปไดว้่า กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการปรับน ้ าหนกัการลงทุนในแต่ละ
หลกัทรัพยมี์มูลค่าความเส่ียงนอ้ยกว่า และมีประสิทธิภาพการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ดีกว่ากลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีการ
ปรับน ้ าหนักการลงทุนในแต่ละหลกัทรัพย ์นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการปรับน ้ าหนักการลงทุนในแต่ละ
หลกัทรัพยท่ี์ไดป้ระยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือวดัมูลค่าความเส่ียง Value-at-risk (VaR) ในการบริหารการลงทุน มีมูลค่าความเส่ียง
นอ้ยกว่าและมีประสิทธิภาพการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ดีกว่ากลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการปรับน ้ าหนกัการลงทุนในแต่ละ
หลกัทรัพยทุ์ก 3 เดือน 
 

ค าส าคัญ: มลูค่าความเส่ียง, การปรับน า้หนักการลงทุน, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

Abstract 
              This research study aims to describes  the management of portfolio which was applied financial method called 
Value-at-Risk (VaR) to measure the risk of loss in The Stock Exchange of Thailand (SET). Meanwhile this study also 
clarifies the comparison of investment in each portfolio with different methods of risk management. The analysis methods 
concern with component stock of SET50 Index, which including separated 50 securities, to create a back-test portfolio in 
stock investment during the period from May 1st 2011 to April 30th 2012. The study concludes that, portfolio weight 
which was adjusted has reveal at low risk and become more efficient than portfolio weight which was not adjusted. In 
addition, the portfolio weight which was not adjusted, measured by Value-at-Risk (VaR) has become less risk along with 
high efficiency, contrary to portfolio weight that was adjusted in every 3 months. 
Keywords: Value-at-Risk (VaR), portfolio weight, The Stock Exchange of Thailand (SET) 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัการลงทุนผ่านตลาดหลกัทรัพยก์ าลงัไดรั้บความนิยมมากข้ึน เน่ืองจากมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูง
และไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการครอบครองแต่ละหลกัทรัพย ์แต่ก็แลกมาดว้ยความเส่ียงท่ีเพ่ิมมากข้ึน
เช่นกนั ถึงกระนั้นหากจะเลือกลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล หรือ การฝากเงินในสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีความเส่ียงต ่ากว่า
การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์แต่ก็ไม่อาจสร้างผลตอบแทนไดม้ากเท่ากบัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ช่นกนั 
อย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่เหมือนลงทุนในผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ เน่ืองจาก
โอกาสจากผลตอบแทนท่ีไม่แน่นอน อาจท าใหไ้ดรั้บผลตอบแทนมาก หรือ นอ้ย กระทัง่ขาดทุน ซ่ึงลว้นไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดการณ์ไวท้ั้งส้ิน ซ่ึงเรียกวา่ “ความเส่ียง” ซ่ึงลว้นส่งผลกระทบต่อการปรับตวัข้ึน หรือ ปรับตวัลง ของราคา
หลกัทรัพยโ์ดยรวมในตลาดหลกัทรัพย ์ปัจจยัภายนอก อาทิ วิกฤตการณ์การเงิน วิกฤตเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมือง 
การสนบัสนุนของภาครัฐ  เป็นตน้ ปัจจยัภายในองคก์ร อาทิ ผลประกอบการ การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร เป็นตน้ ลว้น
เป็นความเส่ียงท่ีมีโอกาสกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงนกัลงทุนตอ้งเผชิญ ดงันั้น ผูท่ี้สามารถจดัการกบัความเส่ียง
ไดดี้จะน ามาซ่ึงผลตอบแทนท่ีมัน่คงและยัง่ยืนกว่านกัลงทุนซ่ึงไม่มีการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน จึงเป็นท่ีมาของ
การวิจยัในคร้ังน้ี “นักลงทุนจะสามารถจ ากดัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัพอร์ตการลงทุนให้น้อยลงไดอ้ย่างไร” โดย
การศึกษาความสมัพนัธ์ของ 2 ปัจจยัหลกัของการลงทุน ไดแ้ก่ ผลตอบแทน และความเส่ียง  
     การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาการบริหารจดัการกลุ่มหลกัทรัพยโ์ดยประยุกต์ใชเ้คร่ืองมือวดั
มูลค่าความเส่ียง Value-at-Risk (VaR) ส าหรับการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการลงทุนส าหรับกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีวิธีการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ย 3 วิธี ไดแ้ก่ การลงทุน
แบบซ้ือแลว้ถือยาว การปรับน ้ าหนกัการลงทุนใหม่ทุก 3 เดือน และการปรับน ้ าหนกัการลงทุนเม่ือถึงระดบัความ
เสียหายท่ีก าหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 5 ของเงินทุนแรกเร่ิมของพอร์ตลงทุน ทั้งน้ี คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้จะ
ศึกษาจะต่อสามารถใชเ้ทคนิคมูลค่าความเส่ียง (Value at Risk) เป็นแนวทางในการศึกษาการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย์
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถวดัและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลงทุนของ
หลกัทรัพยใ์นความครอบครองได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ชูศกัด์ิ เอ้ือธรรมมิตร, (2551) ไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบการจดัมูลค่าความเส่ียงระหว่างการลงทุนแบบไม่ปรับ
พอร์ตการลงทุนและการลงทุนแบบปรับพอร์ตการลงทุน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 ร้อยละ 95 และร้อยละ 
99 โดยเลือก 5 หุ้นสามัญท่ีระดับความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนหน่ึงจากจ านวน 40 หลักทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพย ์MAI ระหว่างวนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ.2544 ถึง 30 ธนัวาคม พ.ศ.2548 ผลการวิจยัพบวา่ การจดัความเส่ียง
โดยการปรับพอร์ตการลงทุน เม่ือความเส่ียงเกินกวา่ท่ีก าหนดนั้นจะช่วยลดความเส่ียงจากการขาดทุนไดจ้ริง 
     ธรรมรัตน์ เฉลิมพลประภา, (2551) ไดศึ้กษาการวดัมูลค่าความเส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยต์ามดชันี 
SET50 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยเคร่ืองมือ Value-at-Risk (VaR) ใน 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีการจ าลองโดย
ใช้ขอ้มูลในอดีต (Historical) วิธีเดลตาแบบปกติ (Delta-normal method) และวิธีจ าลองแบบมอลติคาร์โล (Monte 
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Carlo) ของการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยก์ารลงทุนตามดชันี SET50 จากการศึกษาวิธีการค านวณมูลค่าความเส่ียง
โดยวิธีการจ าลองแบบมอนติคาร์โลให้ประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากมีความแม่นย  าในการจ าลองรูปแบบการแจก
แจงของอตัราผลตอบแทนมากท่ีสุด โดยระดบัความเช่ือมัน่ท่ีมากข้ึนจะส่งผลใหม้ลูค่าความเส่ียงสูงข้ึนไปดว้ย  
     ไพโรจน์ ค  าพิทูรย,์ (2551) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและประสิทธิภาพการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย์
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีความถ่ีในการปรับพอร์ตลงทุนแตกต่างกนั โดยประยุกตใ์ช ้Single 
Index ของ Sharpe และแบบจ าลองในการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน
ท่ีมีความถ่ีในการปรับพอร์ตลงทุนทุก 3 เดือน ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่า 6 เดือน และ 1 ปี เม่ือเปรียบเทียบดว้ย
ดชันี Sharpe และ ดชันี Treynor แสดงใหเ้ห็นวา่การปรับพอร์ตลงทุนทุก 3 เดือนมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
     Rajesh Kondapaneni, (2005) ได้ศึกษาเพ่ืออธิบายการประมวลวิธีเดลตาแบบปกติ ในการหา Value-at-Risk 
(VaR) รวมถึงเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียกบัวิธีการจ าลองโดยใช้ขอ้มูลในอดีต และวิธีจ าลองแบบมอลติคาร์โล 
โดยกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ประกอบดว้ยหลกัทรัพยจ์ านวน 10 หลกัทรัพย ์ในแต่ละช่วงเวลา ผลการศึกษาพบว่า วิธีเดลตา
แบบปกติ เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการประเมิน VaR ในสภาวะการกระจายตวัของผลตอบแทนอยา่งปกติและเป็น
เส้นตรง โดยผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจะแสดงผลท่ีดีกว่า VaR ในวิธีอ่ืน ยกเวน้บางช่วงเวลาวิธีจ าลองแบบมอลติ
คาร์โล อาจใหผ้ลลพัธ์ดีกวา่ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลหลกัทรัพยต์ามรายช่ือท่ีปรากฏในดชันี SET50 Index ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยจ านวนทั้งส้ิน 50 หลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการคดัเลือกโดยพิจารณาหลกัทรัพยท่ี์มี
มลูค่าตามราคาตลาดสูง และการซ้ือขายมีสภาพสูงอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีการกระจายของผูถื้อหลกัทรัพยร์ายย่อย
อยา่งเหมาะสม 
 
3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลาเป็นรายวนั ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 
เมษายน 2554 ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET 
index) เก็บขอ้มูลจากฐานขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต www.setmart.com ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้มูล
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารพาณิชย ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ส าหรับใช้เป็นตวัแทน
อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate) 
 
3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     การก าหนดน ้ าหนักลงทุนของแต่ละหลกัทรัพย์ของพอร์ตการลงทุนท่ีใช้กลยุทธ์การกระจายการลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พ่ือลดความเส่ียงให้ต ่าท่ีสุด โดยน าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและเมตริกความแปรปรวนร่วมของทั้ง 

(1) 
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50 หลกัทรัพย ์มาค านวณด้วยโปรแกรม Minimum Variance.xls ซ่ึงเขียนข้ึนโดย อญัญา ขันธวิทย ์(2547) ทั้ งน้ี 
โปรแกรมดงักล่าวเขียนข้ึนดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel จากสมการ ดงัต่อไปน้ี 
 

 
     เง่ือนไข          
 
     สมการท่ี (1) แสดงการค านวณน ้ าหนกัของกลุ่มหลกัทรัพยโ์ดยใชก้ลยุทธ์การกระจายการลงทุนในหลกัทรัพย์
เพ่ือลดความเส่ียงใหต้ ่าท่ีสุด  
 
     การลงทุนจะใชเ้ทคนิค VaR เป็นเคร่ืองมือในการวดัมูลค่าความเส่ียง และประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการก าหนด
กิจกรรมการปรับน ้าหนกัพอร์ตการลงทุนใหม่เพ่ือใหมี้ความเส่ียงนอ้ยลง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 โดยการ
วดัมลูค่าความเส่ียงมีสมการดงัน้ี 
 

 
 

 
     สมการท่ี (2) แสดงการค านวณอตัราของมลูค่าความเส่ียง 
     สมการท่ี (3) แสดงการค านวณมลูค่าความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัพอร์ตการลงทุน 
 
     การวดัประสิทธิภาพการลงทุนของกลุ่มหลกัทรัพยด์ว้ยอตัราส่วนชาร์ป (Sharpe Ratio)  
 

 

 
     สมการท่ี (4) แสดงการค านวณประสิทธิภาพการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน 
     ผลการค านวณท่ีได ้หากมีค่าท่ีสูง หรือเป็นบวกแสดงว่าผลการด าเนินงานอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี ความเส่ียงต ่า และเม่ือ
ความเส่ียงจากการวดัผลด าเนินงานต ่า หรือเป็นลบแสดงวา่ผลการด าเนินงานอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่ดี 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการสร้างกลุ่มหลกัทรัพย์ลงทุน และการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย์ลงทุน 
 
     การเลือกกลุ่มหลกัทรัพยต์ามรายช่ือท่ีประกอบอยูใ่นดชันี SET50 Index ในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาระหวา่งวนัท่ี 1 
พฤษภาคม 2554 ถึง 30 เมษายน 2555  ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นตวัแทนตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ป็นอย่างดี เพ่ือน ามาท า
การวิเคราะห์และก าหนดน ้ าหนักของหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนดว้ยกลยุทธ์การกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือลด

(2) 
(3) 

(4) 
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ความเส่ียงให้ต ่าท่ีสุด (Minimum Variance) ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดพ้บว่า (1) กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการบริหารการลงทุนดว้ย
วิธีการลงทุนแบบซ้ือแลว้ถือยาว มีอตัราผลตอบแทนรายวนัเฉล่ียของพอร์ตลงทุนร้อยละ -0.008 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน หรือ ความเส่ียงในอตัราร้อยละ 3.42 นอกจากน้ี ยงัพบว่ามีจ านวนสปัดาห์ท่ีมลูค่าความเส่ียงจากเงินลงทุน
เกินท่ีก าหนดไวท่ี้อตัราร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินลงทุน จ านวน 22 สัปดาห์ จากทั้งหมด 52 สัปดาห์ หรือ คิดเป็นร้อย
ละ 44.2 ของจ านวนสัปดาห์ท่ีมีการลงทุนทั้งหมด (2) กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการ
ปรับน ้ าหนักลงทุนใหม่ทุก 3 เดือน มีอตัราผลตอบแทนรายวนัเฉล่ียของพอร์ตลงทุนร้อยละ 0.023 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือ ความเส่ียงในอตัราร้อยละ 1.98 นอกจากน้ี ยงัพบว่ามีจ านวนสปัดาห์ท่ีมูลค่าความเส่ียงจาก
เงินลงทุนเกินท่ีก าหนดไวท่ี้อตัราร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินลงทุน จ านวน 7 สัปดาห์ จากทั้งหมด 52 สัปดาห์ หรือ คิด
เป็นร้อยละ 13.5 ของจ านวนสัปดาห์ท่ีมีการลงทุนทั้งหมด (3) กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน
ดว้ยการปรับน ้าหนกัลงทุนหากพบว่ามูลค่าความเส่ียงจากเงินลงทุนเกินท่ีก าหนดไวท่ี้อตัราร้อยละ 5  ของมูลค่าเงิน
ลงทุน มีอตัราผลตอบแทนรายวนัเฉล่ียของพอร์ตลงทุนร้อยละ 0.19 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือ ความเส่ียง
ในอตัราร้อยละ 1.89 นอกจากน้ี ยงัพบว่ามีสัปดาห์ท่ีมูลค่าความเส่ียงจากเงินลงทุนเกินท่ีก าหนดไวท่ี้อตัราร้อยละ 5 
ของมูลค่าเงินลงทุน ซ่ึงท าใหต้อ้งมีการปรับน ้าหนกัลงทุนใหม่ จ านวน 8 สัปดาห์ จากทั้งหมด 52 สัปดาห์ หรือ คิด
เป็นร้อยละ 15.3 ของจ านวนสปัดาห์ท่ีมีการลงทุนทั้งหมด   
 
4.2 ผลการสร้างกลุ่มหลกัทรัพย์ลงทุน และการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย์ลงทุน 
 
     จากตารางท่ี 1 พบว่า ในช่วงเวลาท่ีมีการลงทุนดงักล่าว กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ย
การปรับน ้าหนกัลงทุนหากพบว่ามลูค่าความเส่ียงจากเงินลงทุนเกินท่ีก าหนดไวท่ี้อตัราร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินลงทุน 
มีอตัราผลตอบแทนรายวนัเฉล่ียร้อยละ 0.19 สูงท่ีสุด ซ่ึงค่าท่ีไดม้ากกว่าผลตอบแทนจากดชันี SET50 Index ท่ีมี
อตัราผลตอบแทนรายวนัเฉล่ียร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.14 โดยรองลงมาคือ กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับ
น ้ าหนักลงทุนใหม่ทุก 3 เดือน อตัราผลตอบแทนรายวนัเฉล่ียร้อยละ 0.02 และกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยวิธีการ
ลงทุนแบบซ้ือแลว้ถือยาว อตัราผลตอบแทนรายวนัเฉล่ียร้อยละ -0.01 โดยในดา้นความเส่ียง หรือ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน พบวา่ ช่วงเวลาท่ีมีการลงทุนดงักล่าว หากพบวา่มลูค่าความเส่ียงจากเงินลงทุนเกินท่ีก าหนดไวท่ี้อตัราร้อย
ละ 5  ของมูลค่าเงินลงทุน มีค่าความเส่ียงนอ้ยกวา่กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์บริหารการลงทุนดว้ยวิธีอ่ืน โดยมีค่าความเส่ียง
ในอตัราร้อยละ 1.89 รองลงมาคือกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับน ้ าหนกัลงทุนใหม่ทุก 3 เดือน มีค่าความเส่ียง
ในอตัราร้อยละ 1.98 และสุดทา้ยคือ กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยวิธีการลงทุนแบบซ้ือแลว้ถือยาว มีค่าความเส่ียงใน
อตัราร้อยละ 3.42 อย่างไรก็ตามทั้ ง 3 กลุ่มหลกัทรัพย์มีค่าความเส่ียง หรือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกว่าดัชนี 
SET50 Index ท่ีค่าความเส่ียงในอตัราร้อยละ 1.50  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสถิติเชิงพรรณนาและมลูค่าความเส่ียงของแต่ละกลุ่มหลกัทรัพย ์
 

 
PORT 1 PORT 2 PORT 3 SET50 

 Mean -0.0001 0.0002 0.0019 0.0005 
 Median -0.0015 -0.0001 0.0009 0.0000 
 Maximum 0.1252 0.0869 0.0869 0.0674 
 Minimum -0.1990 -0.0711 -0.0624 -0.0568 
 Std. Dev. 0.0342 0.0198 0.0189 0.0150 
 Skewness -0.3640 0.1214 0.3070 0.1953 
 Kurtosis 7.5549 5.1276 5.3119 6.0337 
 Jarque-Bera 215.4346 46.4294 57.9327 94.7262 
 Probability 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Sum -0.0206 0.0547 0.4724 0.1254 
 Sum Sq. Dev. 0.2836 0.0949 0.0869 0.0544 
 Observations 243 243 243 243 
 Value-at-risk (95%) -56,370 -32,353 -29,227 -24,154 
 
     โดยท่ี  Port 1 คือ  กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยวิธีการลงทุนแบบซ้ือแลว้ถือยาว 
  Port 2  คือ  กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับน ้าหนกัลงทุนใหม่ทุก 3 เดือน 
  Port 2  คือ  กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับน ้าหนกัลงทุนหากมีระดบัความเสียหายเกินก าหนด 
 SET50  คือ  ดชันี SET50 index จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
     นอกจากน้ี การเปรียบเทียบมูลค่าความเส่ียงของพอร์ตท่ีท าการลงทุนดว้ยวิธีท่ีแตกต่างกนั พบวา่ กลุ่มหลกัทรัพย์
ท่ีมีการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับน ้าหนกัลงทุนหากมีระดบัความเสียหากเกินก าหนด มีมูลค่าความ
เส่ียงเท่ากบั -29,227 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของเงินลงทุนแรกเร่ิม ซ่ึงมีมูลค่าความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบั กลุ่ม
หลกัทรัพยล์งทุนด้วยการปรับน ้ าหนักลงทุนใหม่ทุก 3 เดือน มีมูลค่าความเส่ียงเท่ากับ -32,353 บาท และกลุ่ม
หลกัทรัพยล์งทุนดว้ยวิธีการลงทุนแบบซ้ือแลว้ถือยาว มีมูลค่าความเส่ียงเท่ากบั -56,370 บาท อยา่งไรก็ตามยงัพบว่า 
ทั้ง 3 กลุ่มหลกัทรัพย ์มีมลูค่าความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวา่ดชันี SET50 Index ซ่ึงมีค่าเท่ากบั -24,154 บาท 
 
4.3 ผลการวดัประสิทธิภาพของพอร์ตลงทุนด้วยอตัราส่วนชาร์ป (Sharpe Ratio)  

     ผลจากการค านวณดว้ยสมการท่ี (4) ปรากฏผลลพัธ์ดงัรูปท่ี 1 โดยกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับน ้ าหนัก
ลงทุนหากมีระดบัความเสียหายเกินก าหนด มีค่าอตัราส่วนชาร์ป Sharpe ratio ร้อยละ 9.80 สูงท่ีสุด และมีค่าเป็น
บวกแสดงถึงผลการด าเนินงานอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี เช่นเดียวกนักลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับน ้าหนกัลงทุนใหม่ทุก 
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3 เดือน มีอตัราส่วนร้อยละ 0.70 ยกเวน้กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยวิธีการลงทุนแบบซ้ือแลว้ถือยาว อตัราส่วนชาร์ปมี
ค่าเป็นลบดว้ยอตัราร้อยละ -0.50 แสดงถึงผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑไ์ม่ดี อย่างไรก็ตามส าหรับกลุ่มหลกัทรัพย์
ลงทุนดว้ยการปรับน ้าหนกัลงทุนใหม่ทุก 3 เดือน และกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยวิธีการลงทุนแบบซ้ือแลว้ถือยาว ทั้ง 
2 กลุ่มหลกัทรัพยน้ี์ มีอตัราส่วนชาร์ปน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบกับอตัราส่วนชาร์ปจากดัชนี SET50 Index ท่ีมี
อตัราส่วนร้อยละ 2.80 แสดงถึงผลการด าเนินงานต ่ากว่าการลงทุนตามดชันี SET50 Index ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 

 
 
รูปที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบค่าอตัราส่วนชาร์ป (Sharpe ratio) รายวนัของแต่ละกลุ่มหลกัทรัพย ์
 

 

รูปที่ 2 แผนภาพการกระจายแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนและความเส่ียง 

 
     จากรูปท่ี 2 อตัราผลตอบแทนของแต่ละกลุ่มหลกัทรัพยม์าเปรียบเทียบกบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชเ้งินฝาก
ประจ า 1 ปี เฉล่ีย 5 ธนาคารพาณิชยใ์หญ่ในประเทศไทยเป็นอตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง พบว่า มีเพียงกลุ่ม
หลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับน ้ าหนักลงทุนหากมีระดับความเสียหายเกินก าหนดเท่านั้นท่ีอยู่เหนือเส้นตลาด
หลกัทรัพย ์แสดงใหเ้ห็นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด ณ ระดบัความเส่ียงท่ีเท่ากบัเส้น
ตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีดชันี SET50 Index มีต าแหน่งอยูใ่กลเ้คียงกบัตลาดหลกัทรัพย ์แต่ต าแหน่งดงักล่าวอยูใ่ตเ้ส้น
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ตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ีกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยวิธีการลงทุนแบบซ้ือแลว้ถือยาวและกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน
ดว้ยการปรับน ้าหนกัลงทุนใหม่ทุก 3 เดือน ลว้นมีต าแหน่งอยูใ่ตเ้สน้ตลาดหลกัทรัพยเ์ช่นเดียวกนั 
 

 
รูปที่ 3 แผนภูมิเสน้แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย ์52 สปัดาห ์

 
     จากรูปท่ี 3 แผนภูมิเส้นแสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยร์ายสัปดาห์ ระหว่างวนัท่ี 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยเป็นการลงทุนในสภาวะท่ีตลาดหลกัทรัพยมี์ความผนัผวน
เน่ืองจากอยู่ในช่วงเกิดเหตุการณ์อุทกภยัระหว่างปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนมกราคม (สัปดาห์ท่ี 13 ถึง 38) 
พบวา่ กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับน ้าหนกัลงทุนหากมีระดบัความเสียหายเกินก าหนด ใหอ้ตัราผลตอบแทน
สะสมสูงกว่าการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยด์ว้ยวิธีอ่ืน และยงัมากกว่าอตัราผลตอบแทนสะสมจากการลงทุนตามดชันี 
SET50 Index ดว้ย ในช่วงระยะเวลาท่ีเกิดอุทกภยัใหญ่ไดส่้งผลให้ดชันี SET50 กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับ
น ้าหนกัลงทุนใหม่ทุก 3 เดือน และกลุ่มหลกัทรัพยก์ารบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยวิธีการลงทุนแบบซ้ือแลว้
ถือยาวมีอตัราผลตอบแทนลดลง นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับน ้ าหนกัลงทุนหากมีระดบั
ความเสียหายเกินก าหนด มีการปรับน ้ าหนักตามสัญญาดงักล่าวจ านวน 5 คร้ัง ไดแ้ก่ สัปดาห์ท่ี 14, 16, 22, 30, 32 
โดย 4 ใน 5 คร้ัง ไดแ้ก่ สปัดาห์ท่ี 16, 22, 30, 32 เป็นการแสดงสญัญาเม่ืออตัราผลตอบแทนสะสมมีแนวโนม้ลดลง 
 
4.3 อภิปรายผล 
 
     ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับน ้าหนกัลงทุนหากมีระดบัความเสียหายเกินก าหนด มีอตัรา
ผลตอบแทนสูงกวา่การบริหารกลุ่มหลกัทรัพยด์ว้ยวิธีอ่ืน เน่ืองจากมีการวดัค่าความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือมาค านวณเป็น
มูลค่าความเส่ียงส าหรับใชเ้ป็นสัญญาในการแสดงภาวะท่ีมีโอกาสขาดทุนเกินมูลค่าท่ีก าหนดไวใ้นอตัราร้อยละ 5 
ของเงินลงทุน ซ่ึงผลลพัธ์เป็นไปตามแนวทางท่ี บริษทั หลกัทรัพย ์เอบีเอน็ แอมโรเอเชีย จ ากดั (มหาชน) (2542: 4-
8) ท่ีว่า Value-at-Risk เป็นตวัเลขวดัความเส่ียงของการขาดทุนโดยอาศยัส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นเคร่ืองมือวดั
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชูศกัด์ิ เอ้ือธรรมมิตร (2551) ท่ีว่า การปรับพอร์ตดว้ย
การประยกุตใ์ชเ้ทคนิค Value-at-Risk จะท าใหม้ลูค่าความเส่ียงจากการขาดทุนลดลงได ้ 
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     โดยในส่วนของผลการวดัและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย ์พบว่า การบริหารกลุ่ม
หลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับน ้ าหนักลงทุนหากมีระดบัความเสียหายเกินก าหนด ซ่ึงมีการปรับน ้ าหนักในการ
ลงทุนจ านวน 8 คร้ัง มีอตัราส่วนชาร์ปสูงท่ีสุดในอตัราร้อยละ 9.80 รองลงมาคือกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับ
น ้าหนกัลงทุนใหม่ทุก 3 เดือน ซ่ึงมีการปรับน ้ าหนกัในการลงทุนจ านวน 4 คร้ัง มีอตัราส่วนชาร์ปร้อยละ 0.7 และ
กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยวิธีการลงทุนแบบซ้ือแลว้ถือยาว อตัราส่วนชาร์ปร้อยละ -0.50 โดยผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงให้
เห็นถึงความถ่ีในการปรับน ้ าหนกัจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยสู์งข้ึน โดยเป็นแนวทาง
เดียวกับ ไพโรจน์ ค าพิทูรย์ (2551) ซ่ึงพบว่า พอร์ตท่ีมีความถ่ีในการปรับน ้ าหนักมากข้ึนจะส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนสูงข้ึนและประสิทธิภาพสูงข้ึน 
     ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่าการจดัการความเส่ียงโดยการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับน ้ าหนัก
ลงทุนหากมีระดบัความเสียหายเกินก าหนดโดยประยุกต์ใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าความเส่ียงดว้ย Value-at-Risk ใน
หลกัทรัพยต์ามดชันี SET50 Index จะสามารถลดความเส่ียงของผลขาดทุนในการลงทุนท่ีเกิดข้ึนส าหรับการลงทุน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยสู์งข้ึนดว้ยเช่นกนั 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากผลกวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า การบริหารกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยการปรับน ้ าหนักลงทุนเม่ือถึงระดบัความ
เสียหายท่ีก าหนด ดว้ยการใชเ้ทคนิค Value-at-Risk ในการค านวณมูลค่าความเสียหายสามารถลดความเส่ียงของผล
ขาดทุนในการลงทุนไดจ้ริง ซ่ึงจากผลการวิจยัคร้ังน้ีนักลงทุนสามารถใชผ้ลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยทุธ์ส าหรับลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้ซ่ึงจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีกวา่การลงทุนโดยไม่มีการ
ปรับน ้ าหนักลงทุน หรือ มีการปรับน ้ าหนักลงทุนทุก 3 เดือน อีกทั้ ง แนวทางการลงทุนดังกล่าวยงัสามารถ
ประยุกตใ์ชใ้นการลงทุนช่วงเวลาท่ีตลาดมีประสบปัญหาในภาวะต่างๆ อาทิ เหตุการณ์อุทกภยั ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีใช้
ในการด าเนินการวิจยัไดอี้กดว้ย นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัสามารถวดัและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลงทุนของ
หลกัทรัพยไ์ดต้ามแนวทางของการวิจยัในคร้ังน้ี อยา่งไรกต็ามในการน าแนวทางดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นการลงทุน
จริงนั้น ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและสถานการณ์ในปัจจุบนันั้น เช่น การเมือง เศรษฐกิจ นโยบาย
รัฐบาล ในการประกอบการตดัสินใจในการลงทุน เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีถกูตอ้งมากยิ่งข้ึน 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1. ควรน าปัจจยัภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนัของช่วงเวลาท่ีจะท าการลงทุนมาพิจารณาและวิเคราะห์ประกอบการ
ลงทุน อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล และภยัธรรมชาติ เป็นตน้ รวมถึงปัจจยัภายในของบริษทั เช่น งบ
การเงิน วิสัยทัศน์ของบริษัท ทีมผู ้บริหาร ฯลฯ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีมีส่วนส าคัญต่อการเคล่ือนไหวของ
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชนจ์ากหลกัทรัพย ์
     2. การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเนน้การใชเ้คร่ืองวดัมลูค่าความเส่ียง Value-at-Risk ในการค านวณมูลค่า
ความเส่ียงและบ่งช้ีความเหมาะสมในการปรับน ้าหนกัหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนเท่านั้น ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควร
ค านึงถึงเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีส าหรับใชเ้ป็นสญัญาในการปรับน ้าหนกัหลกัทรัพย ์เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพทั้งดา้นความอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 
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     3. การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางความเป็นไปในการประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือต่างๆ ในการลงทุน
และวดัประสิทธิภาพ ซ่ึงมิได้น าผลประโยชน์จากการมีหลกัทรัพยไ์วใ้นครอบครอง เช่น สิทธ์ิท่ีได้จากการซ้ือ
หลกัทรัพยเ์พ่ิมทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมการซ้ือชาย และอตัราดอกเบ้ียจากการกูย้ืมหลกัทรัพยเ์พ่ือใชใ้นการขาย 
     4. ในการค านวณมูลค่าความเส่ียงดว้ยเคร่ืองมือ Value-at-Risk ในคร้ังน้ีเป็นการใชรู้ปแบบ Delta normal เพียงวิธี
เดียวเท่านั้น ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรพิจารณารูปแบบการทดสอบอ่ืน อาทิ Historical Simulation Method, 
Monte Carlo Simulation Method เป็นตน้ 
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ผลกระทบของการควบรวมธุรกจิที่มีต่อผลประกอบการของบริษทัจดทะเบียน 
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Impact of Acquisition on Business Profits of The Companies Listed  
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จิราภรณ์  แสงใส1 และ มนตรี  ช่วยชู2 
Jiraporn  Saengsai  and Montree  Chuaychoo  

 
บทคัดย่อ 

           การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของการควบรวมธุรกิจท่ีมีต่อผลประกอบการของบริษัท            
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ขอ้มูลค่าความนิยมของบริษทัท่ีแสดง
รายการค่าความนิยมท่ีเกิดจากการควบรวมธุรกิจ จ านวน 62 บริษทั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 1) สถิติ 
Descriptive Analysis เพ่ืออธิบายลักษณะของตัวแปรต้น 2) สถิติ T-test เพ่ือวิ เคราะห์ความแตกต่างของผล
ประกอบการของบริษทั 3) สถิติ Multiple Regression Analysis เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมท่ีเกิด
จากการควบรวมธุรกิจกบัผลประกอบการของบริษทั ผลการวิจยัท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือ การควบรวมธุรกิจมีผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของบริษทัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงจะเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจของผูป้ระกอบธุรกิจใน
การก าหนดกลยทุธ์การควบรวมธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และเป็นแนวทางส าหรับนกัลงทุน 

ค าส าคัญ: การควบรวมธุรกิจ, ผลประกอบการ, อัตราส่วนทางการเงิน 
 

Abstract 
 This research has objectives to study the impact of acquisition on business profits of the companies listed in 
the stock exchange of Thailand. The population were used in this research was information about the goodwill of 62 
companies which present their goodwill as a result of the acquisition. The statistics were used to analyze the data were 
1) Descriptive Analysis in order to describe the characteristics of the independent variables, 2) T-test to analyze the 
difference in business profits between the companies, 3) Multiple Regression Analysis in order to test the relationship 
between the goodwill resulting from acquisition and the business profits of the companies. The research is mainly 
expected to know that the acquisition has an impact on business profits, which it is apparent on statistics. By observing 
these statistics, these can be used for entrepreneurs for planning their acquisition strategies which can enhance their 
abilities to compete with others. Moreover, this can be the guideline for other investors as well.  
Keywords: Acquisition, business profits, financial ratio 
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1. บทน า 
      
           ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกบัประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนไร้
พรมแดนท่ีเพ่ิมมากข้ึน (Free Trade) ส่งผลกระทบท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นสังคม ดา้นการเมือง ดา้นประเพณี และดา้นวฒันธรรม อีกทั้ง การเปล่ียนแปลงดงักล่าวยงัก่อให้เกิดผลกระทบ  
ท่ีซบัซอ้นในหลายมิติจากหลายปัจจยั โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทางดา้นเศรษฐกิจ อาทิเช่น ความกา้วหนา้
ทางดา้นเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ตน้ทุนการติดต่อส่ือสารท่ีลดต ่าลง ตลาดสินคา้ท่ีขยายกวา้งข้ึนจากตลาด
ภายในประเทศไปสู่ตลาดระหว่างประเทศ การแข่งขนัท่ีรุนแรงในทุกระดบั ทั้งในระดบัประเทศ ในระดบัภูมิภาค 
และในระดบัโลก หรือแมก้ระทัง่ปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ เช่น วิกฤติการทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของโลก ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีก่อใหเ้กิดแรงกดดนั ท าใหธุ้รกิจต่างๆ ตอ้งปรับตวัใหท้นัและพร้อมรับมือกบัการแข่งขนั
และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ในอีกมุมหน่ึงการเปิดเสรีทางการคา้ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ถือเป็น
โอกาสอนัดีท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัธุรกิจและถือเป็นความทา้ทายในการแข่งขนั ธุรกิจจึงจ าเป็นตอ้งใชก้ลยุทธ์ท่ี
จะสร้างความแขง็แกร่งและเพ่ิมขีดความสามารถ เพ่ือความอยูร่อดและน าไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงกลยุทธ์หน่ึง
ท่ีธุรกิจทัว่โลกใช้ คือ การควบรวมธุรกิจ (Mergers and Acquisitions: M&A) (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
2555) 
          กระแสการควบรวมธุรกิจไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะในประเทศไทย หากแต่ในต่างประเทศ การควบรวมธุรกิจ
เกิดข้ึนบ่อยคร้ังจนกลายเป็นเร่ืองปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว อย่างเช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญ่ีปุ่น และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (European Union: EU) ซ่ึงการ
ควบรวมธุรกิจไม่ไดจ้ ากดัแต่เพียง การควบรวมธุรกิจในประเทศหน่ึงๆ เท่านั้น แต่ยงัสามารถควบรวมธุรกิจขา้มชาติ 
(Cross-border M&A) ได้อีกด้วย (กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ, 2549) ซ่ึงถือว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและบริษทัหลายแห่งทั้งในประเทศไทยรวมไปถึงบริษทัในต่างประเทศนิยมใชก้ลยุทธ์น้ีใน
การขยายกิจการโดยบริษทัเขา้ควบรวมธุรกิจกบับริษทัอ่ืน (External Growth) แทนการเจริญเติบโตภายในกิจการเอง
ซ่ึงอาจใชร้ะยะเวลานาน (กิติพงศ์  อุรพีพฒันพงศ์ และคณะ, 2459) การขยายกิจการจากภายนอกจะท าให้กิจการมี
การขยายตวัอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนงานท่ีดีรวมทั้งการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการควบรวมธุรกิจตอ้ง
มีความชัดเจนโดยตอ้งก าหนดให้มีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของบริษทั อีกทั้ งการควบรวมธุรกิจ
จะตอ้งมีการก าหนดขั้นตอนท่ีเหมาะสมในการคดัเลือกบริษทัท่ีจะท าการควบรวมและตอ้งมีแผนการรองรับภายหลงั
จากท่ีไดมี้การควบรวมธุรกิจแลว้  ซ่ึงหากขั้นตอนดงักล่าวมีความผิดพลาดในจุดใดก็อาจจะท าใหก้ารควบรวมธุรกิจ
ลม้เหลวได ้(อญัญา  ขนัธวิทย,์ 2540) 
          ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดร้วบรวมขอ้มูลการควบรวมธุรกิจ
โดยการท าค าเสนอซ้ือในปี 2553 ถึงปี 2556 พบว่า ในปี 2553 มีบริษทัท่ีถูกเสนอซ้ือหุ้น จ านวน 21 บริษทั คิดเป็น
มูลค่าหุน้ท่ีเกิดรายการซ้ือขายจริง 6.3 หม่ืนลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการถูกเสนอซ้ือหุน้ของธนาคารนครหลวงไทย
โดยมีมลูค่าตอบรับค าเสนอซ้ือ 3.5 หม่ืนลา้นบาท ในปี 2554 มีบริษทัท่ีถูกเสนอซ้ือหุน้ จ านวน 22 บริษทั มีมลูค่าหุน้
ท่ีเกิดรายการซ้ือขายจริง 3.5 หม่ืนลา้นบาท โดยมูลค่าการเสนอซ้ือหุ้นส่วนใหญ่เกิดจากค าเสนอซ้ือหุ้นบริษัท
โพสโค-ไทยน๊อคซ์ สแตนเลส จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีมูลค่าค าเสนอซ้ือ 1.3 หม่ืนลา้นบาท และบริษทั เสริมสุข จ ากดั 
(มหาชน) ถูกเสนอซ้ือมูลค่า 9.9 พนัลา้นบาท ปี 2555 มีบริษทัท่ีถูกเสนอซ้ือ จ านวน 15 บริษทั มีมูลค่าหุ้นท่ีเกิด
รายการซ้ือขายจริง 2.4 หม่ืนลา้นบาท และในปี 2556 มีบริษทัท่ีถูกเสนอซ้ือ จ านวน 11 บริษทั มีมูลค่าหุ้นท่ีเกิด
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รายการซ้ือขายจริง 2.3 แสนลา้นบาท โดยเป็นผลมาจากการท า ค าเสนอซ้ือขายธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงมีมูลค่าถึง 
1.7 แสนลา้นบาท ท าให้เห็นได้ว่ากระแสการควบรวมธุรกิจและการเข้าซ้ือหุ้นของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น บริษทัท่ีมีเป้าหมายในการควบรวมธุรกิจเพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจจึงจ าเป็นจะตอ้งศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น วิธีการควบรวมธุรกิจท่ีเหมาะสมกบั
กิจการเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความลม้เหลวในการควบรวมธุรกิจ 
           ดังนั้ น เป็นท่ีน่าสนใจว่าเม่ือมีการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจความสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุนในประเทศไทยและโอกาสท่ีธุรกิจไทยออกไปซ้ือหรือควบรวมธุรกิจกับ
ต่างประเทศ ท่ามกลางความเส่ียงในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นวฒันธรรม รวมถึงความทา้ทายในการแข่งขนั 
กลยุทธ์การควบรวมธุรกิจจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัหรือไม่ ประกอบกบัยงัไม่มีผลการศึกษา
ผลกระทบของการควบรวมธุรกิจท่ีมีต่อผลประกอบการของบริษทัภายใตส้ภาพแวดลอ้มของตลาดทุนไทย จึงเป็น
แนวคิดใหผู้วิ้จยัสนใจศึกษาผลกระทบของการควบรวมธุรกิจท่ีมีต่อผลประกอบการของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยใ์นประเทศไทยเพ่ือเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจของผูป้ระกอบธุรกิจในการก าหนดกลยุทธ์การ
ควบรวมธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และเป็นแนวทางส าหรับนกัลงทุนในการวิเคราะห์ คาดการณ์
ในการลงทุนเพ่ือผลตอบแทนท่ีดียิ่งข้ึนในอนาคต 
 
กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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 2.  ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
 3.  ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจผลกระทบต่ออตัราก าไรขั้นตน้ 
 4.  ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิ 
 5.  ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการควบรวมธุรกจิ 
           มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ ไดใ้ห้ความหมายของการรวม
ธุรกิจไวว้่า  “การรวมธุรกิจ หมายถึง รายการหรือเหตุการณ์อ่ืนใดซ่ึงท าใหผู้ซ้ื้อไดอ้  านาจ ในการควบคุมธุรกิจหรือ
กลุ่มธุรกิจ รายการซ่ึงเป็นการควบรวมจริง หรือเทียบเท่าการควบรวมถือเป็นการรวมธุรกิจ” ซ่ึงกระบวนการการ
ควบรวมธุรกิจ มีหลายวิธี ไดแ้ก่ 
           1) การควบกิจการ (Merger) คือ กลยุทธ์ท่ีบริษทัสองบริษทัตกลงกนัท่ีจะรวมการด าเนินงานบนพ้ืนฐานของ
การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน (Michael A. Hitt, R. Duane Irelansd and Robert E. Hoskisson  
เอกชยั  อภิศกัด์ิกุล และ ทรรศนะ  บุญขวญั, แปล, 2551) เพ่ือรวมอ านาจในการบริหารงาน และการด าเนินกิจการ
ของบริษทัทั้งสองบริษทัใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั ท าใหเ้กิดการครอบครองทั้งทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดของบริษทัท่ี
รวมธุรกิจกนั (สารัฐ  ไตรปิยะวงษ,์ 2550) 
          2) การรวมกิจการ (Consolidation หรือ Amalgamation) คือ การรวมตวักนัของกิจการตั้งแต่สองบริษทัข้ึนไป
แลว้เกิดบริษทัใหม่ข้ึนมา โดยบริษทัเดิมจะส้ินสภาพนิติบุคคลไป (ไตรรัตน ์ ธนะประกอบกรณ์, 2545) การควบรวม
ธุรกิจวิธีน้ีไม่เป็นท่ีนิยมเพราะยุ่งยากซับซ้อนและใชเ้วลานาน เน่ืองจากตอ้งจดทะเบียนตั้งกิจการข้ึนมาใหม่ ตอ้งมี
การขออนุญาตประกอบการส าหรับธุรกิจเฉพาะ แต่ขอ้ดีของการรวมธุรกิจวิธีน้ี คือ การลา้งส่ิงท่ีไม่ดีของธุรกิจทั้ง
สองและเร่ิมด าเนินกิจการใหม่แต่ภายใตป้ระสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิม (ลคันา  พนูทรัพย,์ 2555) 
         3) การซ้ือกิจการ (Acquisition) คือ การท่ีบริษทัหน่ึงซ้ือหรือแลกเปล่ียนทรัพยสิ์น (Asset Acquisition) หรือหุน้ 
(Share Acquisition) กบัอีกบริษทัหน่ึง โดยท่ีบริษทัทั้งสองยงัคงสภาพเป็นนิติบุคคลคือไม่มีบริษทัใดตอ้งหายหรือ
ถูกยุบไปรวมกับบริษัทอ่ืนและบริษัทท่ีถูกซ้ือกิจการยังคงด าเนินการแยกออกจากกันเช่นเดิม (ไตรรัตน ์               
ธนะประกอบกรณ์, 2545) 
           4) การซ้ือสินทรัพย ์(Acquisition of Assets) คือ การท่ีกิจการหน่ึงเขา้ไปซ้ือสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการหน่ึง ซ่ึง
การซ้ือคร้ังน้ีไม่รวมการซ้ือหุ้น แต่ไดร้วมการซ้ือค่าความนิยมดว้ย ในกรณีท่ีบริษทัผูซ้ื้อจะรับโอนเฉพาะสินทรัพย์
เท่านั้น โดยไม่ถือว่ากิจการผูซ้ื้อและผูข้ายสินทรัพยเ์ป็นบริษทัใหญ่และบริษทัย่อย หรือไม่เป็นบริษทัร่วม (ลคันา  
พลูทรัพย,์ 2555) 
          Rehana Kouser and Irum Saba (2011) ศึกษาผลของการควบรวมธุรกิจการด าเนินงาน: กรณีศึกษากลุ่ม
ธนาคารพาณิชยจ์ากประเทศปากีสถาน ผลการวิจยัพบว่า ผลการด าเนินงานภายหลงัการควบรวมธุรกิจของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศปากีสถานลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ไตรรัตน ์ ธนะประกอบกรณ์ (2545) ไดศึ้กษา
การควบกิจการของธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ช่วงปี พ.ศ. 2538-2541 โดยใชข้อ้มูลของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีถูกเสนอซ้ือและเกิดการควบกิจการในช่วงปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 
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2541 ผลการศึกษาพบว่า ราคาหุน้มีแนวโนม้ปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วงก่อนการควบรวมธุรกิจและภายหลงั
การควบรวมธุรกิจราคาหุ้นมิไดป้รับตวัสูงข้ึน และมีการปรับตวัลดลงในลกัษณะชะลอตวั ซ่ึงตรงขา้มกนักบัผล
การศึกษาของ สุพจน์  เจนประเสริฐ (2539) ซ่ึงศึกษาพฤติกรรมการครอบง ากิจการ (Takeover) บริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงใช้ข้อมูลรายการท่ีมีการท าค าเสนอซ้ือ (Tender Offer) จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2537 พบวา่ ราคาหุน้มีความแตกต่าง
กนัระหว่างช่วงก่อนและหลงัถูกควบรวมธุรกิจปรับตวัสูงข้ึนอย่างเห็นไดช้ัด ขณะท่ีมีอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมช่วงก่อนและหลงัถูกควบ
รวมธุรกิจมีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วรเชษฐ  วานิชสุขสมบัติ (2548) ซ่ึงได้ศึกษาการวดั
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใตก้ารควบ
รวมกิจการ เพ่ือวดัและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยท่ี์มีการควบรวมธุรกิจ โดยได้
ศึกษาจากธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีควบรวมธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2542 – 2547 
รวมทั้งส้ิน 7 แห่ง วดัประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) ผลการวิจยัพบว่า 
การวดัและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีมีการควบรวมธุรกิจมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานดีข้ึนตามล าดับและมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ส่วนธนาคารพาณิชยแ์ต่ละขนาดมีประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั ส่วนในเร่ืองการถือหุ้นโดย
ชาวต่างชาตินั้นไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั                   
แนวคิดเกีย่วกบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ 
          การเขา้ควบรวมธุรกิจสามารถด าเนินการไดห้ลายวิธีการดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ถือหุ้น เพ่ือครอบง า
กิจการ การซ้ือสินทรัพย ์หรือการควบรวมเขา้เป็นกิจการเดียวกนั ซ่ึงในกรณีการเขา้ควบรวมธุรกิจ โดยการเขา้ถือ
หุ้นจนท าให้บุคคลนั้นมีอ านาจควบคุมบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ดงักล่าว ในสัดส่วนท่ีมีนยัส าคญั (Substantial Control) พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
ในเร่ืองการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการจะเขา้มามีบทบาทในการก ากบัดูแล โดยมีหลกัส าคญัประการหน่ึง
มุ่งให้ความคุม้ครองผูถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการอนัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ไดโ้อกาสตดัสินใจว่าประสงค์จะถือ
หลกัทรัพยข์องกิจการต่อไปภายใตก้ารควบคุมและการบริหารงานของผูถื้อหุ้นใหญ่รายใหม่หรือไม่ ซ่ึงหากผูถื้อ
หลกัทรัพยร์ายใดไม่ประสงคจ์ะถือหลกัทรัพยข์องกิจการต่อไป ผูถื้อหุน้ใหญ่รายใหม่กจ็ะตอ้งมีช่องทางในการเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นอย่างเป็นธรรม หลกัส าคญัอีกประการหน่ึง คือ การเอ้ืออ านวยให้การควบรวมธุรกิจมีช่องทาง
ด าเนินการไดโ้ดยสะดวก (Facilitating Market for Corporate Control) เพ่ือกระตุน้ให้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ
และผูบ้ริหารของกิจการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั (ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2556)  
           ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดใหผู้เ้สนอซ้ือหรือกระท าการอ่ืนใด
อนัเป็นผลใหเ้ป็นผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกิจการรวมกนัถึงร้อยละยี่สิบหา้ข้ึนไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น
ใหถื้อวา่เป็นการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ โดยใหค้ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีอ านาจประกาศก าหนด 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ โดยบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลท่ีร่วมกนั
จดัท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ 
แนวคิดเกีย่วกบัค่าความนิยม 
           ค่าความนิยมเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีรับรู้ไดจ้ากการควบรวมธุรกิจ (Business Combinations) โดยวดัมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัซ้ือ ซ่ึงมูลค่าของค่าความนิยมค านวณไดจ้ากผลต่างของราคาจ่ายซ้ือกิจการและมูลค่าตลาดของ
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สินทรัพยสุ์ทธิ เป็นผลต่างระหว่างตน้ทุนท่ีจ่ายไปกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสามารถวดัมูลค่าได้
อย่างแน่นอน ณ วนัท่ีซ้ือ สามารถประมาณไดจ้ากมูลค่าปัจจุบนัของก าไรส่วนเกินหรือผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดข้ึนจากความมีประสิทธิภาพภายหลงัการรวมธุรกิจกนั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วรลกัษณ์  
โรจนรัตน์ (2550) ซ่ึงไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัราคาหลกัทรัพยแ์ละก าไรในอนาคต 
ผลการวิจยัพบว่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทั้งท่ีระบุไดแ้ละระบุไม่ได ้(ค่าความนิยม) ท่ีมีการรับรู้และแสดงอยู่ในงบ
การเงิน ณ งวดปัจจุบันมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี
ก าหนดว่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความส าคญัเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการก าหนดราคาหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัก าไรในอนาคต โดยค่าความนิยมซ่ึงเป็นสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนประเภทไม่สามารถระบุไดจ้ะสามารถอธิบายผลตอบแทนของกิจการไดต้ลอดทั้ง 3 ปี ภายหลงัจากท่ีมีการ
น าเสนอขอ้มูล เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ศนัสนีย ์ สุริยเชิดชูสกุล (2548) ซ่ึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ค่าความนิยมกบัผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการในอนาคตของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายใตแ้นวคิดว่า การควบรวมธุรกิจจะก่อใหเ้กิดผลดีในรูปแบบต่าง ๆ แก่องคก์ร โดยค่าความนิยม
ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการจ่ายไปเพ่ือคาดหวงัถึงก าไรส่วนเกินหรือผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต พบว่า ค่า
ความนิยมท่ีรับรู้และแสดงอยู่ในงบการเงิน ณ งวดปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานในอนาคต
ทั้ง 3 ปี ซ่ึงวดัโดยการเปล่ียนแปลงของก าไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย แต่ค่าความนิยมจะไม่มีความสัมพนัธ์กบักระแสเงินสดในอนาคต ท่ีวดัดว้ยการเปล่ียนแปลงของกระแสเงิน
สดจากการด าเนินงานตลอด 3 ปี ดงันั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนในวนัรวมธุรกิจ ซ่ึงท าการตดัจ าหน่ายตามระยะเวลา
ของผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ ถือเป็นการรับรู้ผลประโยชนท่ี์มิไดแ้สดงไวเ้ป็นตวัเงินตามกระแสเงินสด 
แนวคิดเกีย่วกบัผลประกอบการของบริษทั 
           วิทูร  เจียมจิตต์ตรง (2553) ระบุว่า ผลประกอบการขององค์การ (Organizational Performance) คือ การวดั
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององค์การท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตวัวดัท่ีสามารถน ามา
ช้ีใหเ้ห็นถึงความแตกต่างขององคก์ารต่างๆ ภายใตต้วัช้ีวดัท่ีเป็นท่ียอมรับและเขา้ใจโดยทัว่ไป ผลประกอบการท่ีดี
จะช่วยท าใหกิ้จการมีความพร้อมท่ีจะท าการขยายตวั มีก าไร สามารถใหผ้ลตอบแทนท่ีดีแก่พนกังาน และมีส่วนเกิน
ท่ีน ามาตอบแทนสังคมได ้และเม่ือมองในทางกลยุทธ์ ผลประกอบการของวิสาหกิจดูไดจ้ากความส าเร็จ (Success) 
หรือ ความลม้เหลว (Failure) ในการด าเนินงานของตวักิจการวิสาหกิจตามแผนด าเนินการ นอกจากน้ี วิทูร  เจียมจิตตต์รง 
(2553) ยงักล่าวอีกว่าโดยทั่วไปแล้ว ค าว่าความส าเร็จจะมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับการบรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ซ่ึงในทางธุรกิจ ความส าเร็จหมายถึงการบริหารงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของ
องค์การท่ีก าหนดไว ้และความส าเร็จน้ีมกัจะวดักนัดว้ยผลการประกอบการดา้นการเงิน (Financial Performance) 
เป็นหลกั ซ่ึงผลประกอบการดา้นการเงินจะแสดงถึงความสามารถขององค์การในการสร้างรายไดใ้นช่วงเวลาท่ี
ก าหนด ซ่ึงตวัช้ีวดั ท่ีใชใ้นการวดัผลประกอบการทางการเงินขององคก์ารนั้นมีหลายประเภท เช่น อตัราส่วนแสดง
ความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) อตัราส่วนคุณภาพสินทรัพย ์(Asset Quality Ratio) 
เป็นตน้ 
แนวคิดเกีย่วกบัอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
          ความสามารถในการท าก าไรของกิจการเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีสะทอ้นจากขอ้มูล
การด าเนินงานในอดีตของกิจการท่ีผูบ้ริหารหรือนกัลงทุนน ามาใชเ้พ่ือพยากรณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตของ
กิจการนั้นๆ ซ่ึงผูบ้ริหารหรือนกัลงทุนสามารถใชอ้ตัราส่วนในการวดัความสามารถในการท าก าไรในการวิเคราะห์
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แนวโนม้ของผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัท่ีจะลงทุนว่าบริษทัมีประสิทธิภาพในการท าก าไรมากน้อย
เพียงใดเพราะนัน่แสดงถึงผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บจากการลงทุนซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนกัลงทุนคาดหวงัสูงสุดในการ
ตดัสินใจลงทุนซ่ึงอตัราส่วนท่ีนิยมใชว้ดัความสามารถในการท าก าไรและผลประกอบการของกิจการท่ีมีการควบ
รวมธุรกิจมีดงัน้ี 
          1)  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Assets: ROA) 
          ไตรรัตน์  ธนะประกอบกรณ์ (2545) ไดศึ้กษาการควบรวมกิจการของธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ช่วงปี พ.ศ. 2538-2541 พบวา่ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยใ์นช่วงก่อนการควบรวมธุรกิจจะสูงกว่าช่วงท่ีท า
การควบรวมธุรกิจ และภายหลงัจากมีการควบรวมธุรกิจอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยมี์การปรับตวัเพ่ิมข้ึน แสดง
ให้เห็นว่าการควบรวมธุรกิจท าใหกิ้จการมีความสามารถในการบริหารงานไดดี้ข้ึน เช่นเดียวกบั Divyang Patel and 
Nikita Kagalwala (2013) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบก่อนและหลงัการควบรวมธุรกิจในประเทศอินเดีย พบว่า อตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึง ตรงกนัขา้มกบัผลการวิจยัของ Tajalli Fatima and 
Amir Shehzad (2014) ซ่ึงศึกษาผลกระทบของการควบรวมธุรกิจและการเขา้ซ้ือกิจการกบัประสิทธิภาพทางการเงิน
ของธนาคาร กรณีศึกษาประเทศปากีสถาน พบว่า ค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยก่์อนและหลงัการควบ
รวมธุรกิจไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นการควบรวมธุรกิจจึงไม่มีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
           2) อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin: GPM) 
 ศิรดา  นวลประดิษฐ์ (2547) ซ่ึงไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจและ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลงบการเงิน
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543-2546 พบว่า บริษทัท่ีมีค่าความนิยมท่ีเกิด
จากการควบรวมธุรกิจมากจะท าให้มีอตัราก าไรขั้นต้นท่ีมากกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงตรงกันข้ามกับ
ผลการวิจยัของ Rehana Kouser and Irum Saba (2011) ท่ีศึกษาผลของการควบรวมธุรกิจการด าเนินงาน: กรณีศึกษา
กลุ่มธนาคารพาณิชยจ์ากประเทศปากีสถาน โดยใชเ้คร่ืองมือทดสอบทางสถิติแบบ t-test เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างก่อนและหลงัการควบรวมธุรกิจ ผลการวิจยัพบว่าผลการด าเนินงานหลงัการควบรวมธุรกิจมีอตัราก าไร
ขั้นตน้ลดลงแต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
  3) อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin)  
           Onaolapo Adekunle Abdul-Rahman and AJALA Oladayo Ayorinde (2013) ไดศึ้กษาการด าเนินงานภายหลงั
การควบรวมธุรกิจของธนาคารในประเทศไนจีเรีย ซ่ึงผลการศึกษาผลการด าเนินงานก่อนและหลงัการควบรวม
ธุรกิจและการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ของธนาคารท่ีจดทะเบียนในประเทศไนจีเรียรวม 15 แห่ง พบวา่ ภายหลงัการควบ
รวมธุรกิจท าให้อตัราก าไรสุทธิของธนาคารเพ่ิมข้ึน ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัผลการวิจยัของ Rehana Kouser and Irum 
Saba (2011) ศึกษาผลของการควบรวมธุรกิจการด าเนินงาน: กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชยจ์ากประเทศปากีสถาน 
ผลการวิจบัพบวา่ ภายหลงัการควบรวมธุรกิจมีอตัราก าไรสุทธิลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
          4) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Total Equity: ROE)  
          Onaolapo Adekunle Abdul-Rahman and AJALA Oladayo Ayorinde (2013) ซ่ึงไดศึ้กษาการด าเนินงานหลงั
การควบรวมธุรกิจของธนาคารในประเทศไนจีเรีย ซ่ึงผลการศึกษาผลการด าเนินงานก่อนและหลงัการควบรวม
ธุรกิจและการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ของธนาคารท่ีจดทะเบียนในประเทศไนจีเรียรวม 15 แห่ง พบว่า การควบรวม
ธุรกิจมีผลกระทบอย่างส าคญัต่อผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของธนาคารในประเทศไนจีเรีย เช่นเดียวกบัการ
วิจยัของ Tajalli Fatima and Amir Shehzad (2014) ท่ีไดศึ้กษาการวิเคราะห์ผลกระทบของการควบรวมธุรกิจและการ
เข้าซ้ือกิจการทางการเงินของธนาคาร: กรณีศึกษาประเทศปากีสถาน ผลการศึกษาพบว่า การควบรวมธุรกิจมี
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ผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และผลการวิจยัของ ไตรรัตน์  ธนะ
ประกอบกรณ์ (2545) ไดศึ้กษาการควบรวมกิจการของธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 3538-
2541 พบว่า โดยเฉล่ียอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ภายหลงัการควบรวมธุรกิจแสดงใหเ้ห็นว่าการควบรวม
ธุรกิจท าให้กิจการมีความสามารถในการบริหารงานดีข้ึน นอกจากน้ี Juanjuan Wang (2007) ได้ศึกษาเก่ียวกับ
แรงจูงใจและผลกระทบของการควบรวมธุรกิจและการเขา้ซ้ือกิจการ ผลการวิจยัพบว่า ภายหลงัการควบรวมธุรกิจ
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
3. วธิีการศึกษา 
      
ประชากร 
           การวิจยัน้ีผูวิ้จยัรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย             
ในรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2556 โดยรวบรวมจากขอ้มูลบริษทัท่ีแสดงรายการค่าความนิยม 
ท่ีเกิดจากการควบรวมธุรกิจ ซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินและขอ้มูลค่าความนิยมของบริษทัท่ีมีการเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จ านวน 62 บริษทั 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
           ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมขอ้มูลค่าความนิยมท่ีเกิด
จากการควบรวมธุรกิจจากฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set Smart)  ซ่ึงผูว้ิจยั
รวบรวมขอ้มูลงบการเงิน ระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2556 เพ่ือมาวิเคราะห์ความมีอิทธิพลโดยอาศยัอตัราส่วน
ทางการเงิน (Financial Ratios) ประกอบด้วย  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets: ROA) อตัราก าไร
ขั้นต้น (Gross Profit Margin: GPM) อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ           
ผูถื้อหุน้ (Return on Total Equity: ROE)  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
            การวิจยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษาผลกระทบของการควบรวมธุรกิจท่ีมีผลต่อผลประกอบการของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย ดงันั้น เพ่ือให้สามารถสรุปผลการวิจยัในเร่ืองดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชว้ิธีทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) ในการ
ประมวลผลขอ้มลู โดยสถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย 
           1. สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)   
           ผูวิ้จยัใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบลกัษณะโดยทัว่ไปของ
ตวัแปรท่ีเก็บรวบรวมได ้โดยจะน าเสนอข้อมูลท่ีศึกษาดว้ย ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือน ามาวิเคราะห์และอธิบายถึงลกัษณะการแจกแจงหรือ
การกระจายของตวัแปรท่ีท าการศึกษา 
          2. สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
          ผูว้ิจยัใช้สถิติการวิเคราะห์แบบที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลประกอบการของบริษทั
ก่อนการควบรวมธุรกิจและหลงัการควบรวมธุรกิจและใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ซ่ึงเป็นการน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์ในขั้นสูงเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมท่ีเกิดจาก
การควบรวมธุรกิจกบัผลประกอบการของบริษทั  
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
      
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของการควบรวมธุรกิจท่ีมีต่อผลประกอบการของบริษัท        
ซ่ึงผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะได้รับจะเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย คือ ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการควบรวมธุรกิจมี
ผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไร
สุทธิ และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงผูวิ้จยัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากการ
วิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 1.  เป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจของผูป้ระกอบธุรกิจในการก าหนดกลยุทธ์การควบรวมธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัในยคุท่ีมีการแข่งขนัสูงและการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
  2.  เป็นแนวทางส าหรับนกัลงทุนในการวิเคราะห์ คาดการณ์ในการลงทุนเพ่ือผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคต
ไดดี้ยิ่งข้ึน 
  3.  เป็นแนวทางในการท าวิจยัเก่ียวขอ้งกบัการควบรวมธุรกิจต่อไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างกลไกการก ากบัดูแลกจิการกบัต้นทุนเงนิทุนส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 The Relationship between Corporate Governance Mechanisms                                   

and Cost of Equity  
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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกลไกการกบัดูแลกิจการกบัตน้ทุนเงินทุนส่วนของผูถื้อ
หุน้ ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยศึกษาและเก็บขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลตลาด
หลกัทรัพย ์ และแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี (56-1) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยท่ีมีผลการด าเนินงานต่อเน่ืองและมีรอบระยะเวลาบญัชีส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จ านวน  386 
บริษทั  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผูวิ้จยัคาดว่าผลการศึกษาจะเป็นแนวทางใหน้กัลงทุนรวมถึงผูท่ี้สนใจ
น าไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจในลงทุนในหลกัทรัพย ์ต่อไป  
 

ค าส าคัญ: กลไกการก ากับดูแลกิจการ, ต้นทุนของเงินลงทุนส่วนของผู้ถือหุ้น  
 

Abstract 
This paper aimed to study on the relationship between the corporate governance mechanisms and the cost of 
equity of listed companies in Stock Exchange of Thailand (SET). This study collected data from the SETSMART 
database and Annual Report (Form 56-1) of listed companies in SET that continuously operations for the year 
ended 31 December of 2013 with a total of 386 companies. Percentage, Mean, Standard Deviation, Multiple 
Regression Analysis and One-Way ANOVA were used to analyze and test the hypothesis. The researchers 
expected that the results will be useful information for investors and others. 
Keywords: Corporate Governance Mechanisms, Cost of Equity  
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1. บทน า 
 
      การลม้เหลวทางดา้นการบญัชีและการลม้ละลายของบริษทัใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2544 –
พ.ศ. 2545 ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทัเอนรอน บริษทัเวิลด์คอม และส านกังานสอบบญัชี อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน การลม้ลาย            
ของบริษทัดงักล่าว ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศทัว่โลก จนท าใหอ้งคก์รหลายองคก์ร 
หันมาให้ความส าคญัและต่ืนตัวในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือเรียกความเช่ือมัน่จากนักลงทุน รวมทั้งความ
น่าเช่ือถือในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท (จันทนา  สาขากร และคณะ , 2550) ส าหรับประเทศไทย โดย
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
โดยมีการรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ืองใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละองคก์รต่างๆในตลาดการเงิน ใหมี้ระบบ                       
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558)  
     การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง ระบบการควบคุมหรือการใชอ้  านาจของบริษทัท่ีดี ถูกตอ้ง ภายในกรอบการมี
จริยธรรมท่ีดีโดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม  ให้เป็นน่าท่ีเช่ือถือ ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่ใจและ
ความน่าเช่ือถือแก่ผูล้งทุนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือรักษา
เงินทุนและเพ่ิมคุณค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว (จนัทนา  สาขากร และคณะ, 2550) ดงันั้นท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายในองค์กรโดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูง จะตอ้งควบคุมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้มีอยู่ตลอดเวลา เพราะเป็น
ปัจจยัหลกัในการเสริมสร้างใหอ้งคก์รมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ มีความน่าเช่ือถือ โปร่งใส และเป็นพ้ืนฐานของการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยืน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 
     นอกจากน้ีการก ากบัดูแลกิจการยงัเป็นกลไกในการก าหนดวตัถุประสงค์และวิธีท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์กร ซ่ึงการประเมินกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ว่ามีระดบัของการก ากบัดูแลในระดบัใดนั้นท าไดด้ว้ยการ
ตรวจสอบ จ านวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการบริหาร จ านวนของกรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้นของ
กรรมการ การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการกบัประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายจดัการ และค่าตอบแทนกรรมการ  
(ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2551) ซ่ึงหากมีกลไกการก ากบัดูแลกิจการดีจะสามารถส่งผลต่อการบริหารจดัการตน้ทุนของ
เงินลงทุนของกิจการให้มีตน้ทุนท่ีต ่าลง อนัเป็นผลจากการท่ีคณะกรรมก ากับ ควบคุม ดูแลการด าเนินงานของ
ตวัแทน (Agent) ใหมี้ประสิทธิภาพ ส่วนการวิเคราะห์ตน้ทุนเงินทุนส่วนของผูถื้อหุน้พิจารณาจาก อตัราส่วนตน้ทุน
การกูย้ืม อตัราการจ่ายเงินปันผล อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพยห์มุนเวียน และอตัราส่วนกระแสเงินสดต่อ
หน้ีสินรวม (กานตแ์กว้  กลุวานิช, 2550) 
     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษากลไกการก ากบัดูแลกิจการว่ามีความความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนของเงิน
ลงทุนส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ โดยท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากงบการเงินปี พ.ศ. 2556 ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยกเวน้กลุ่มธุรกิจ
การเงิน โดยผูวิ้จยัคาดว่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาจะสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ในการตดัสินในลงทุน
ในหลกัทรัพย ์ต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
     2.1 กลไกการก ากบัดูแลกจิการ 
     การบริหารจดัการองค์กร ท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายและการเติบโตอย่างย ัง่ยืน ผูบ้ริหารรวมถึงสมาชิกทุกคนใน
องค์กรจะตอ้งมีความเขา้ใจองค์รวมของหลกัการก ากบัดูแลท่ีดีอย่างถ่องแท ้และปลูกฝังใหเ้กิดจิตส านึกในองค์กร 
ให้ตระหนกัถึงและน าไปปฏิบติัเป็นประจ า เพ่ือช่วยยกระดบัประสิทธิภาพการด าเนินงานและสร้างความเช่ือมัน่
ให้กบันักลงทุน รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558)  ซ่ึงในการบริหารจดัการ
องค์กร มีเป้าหมายคือการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการ(Value of Firm) โดยมีผูบ้ริหาร (ตวัแทน (Agency)) ท า
หน้าท่ีในการบริหารกิจการแทนผูถื้อหุ้น (ตัวการ (Principal)) จึงมีความเป็นไปได้ท่ีอาจบริหารงานเพ่ือสร้าง
ประโยชน์ส่วนตวัมากกว่าสร้างมูลค่าสูงสุดใหก้บักิจการ ดงันั้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยควบคุม
ใหผู้บ้ริหารบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
จึงหมายถึง  กระบวนการก ากบัดูแลการบริหารองค์กรของผูบ้ริหาร หรือตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินการ
แทนตวัการ ใหมี้ความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส สร้างผลประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือ
เป็นการยกระดบัผลการด าเนินงาน และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน 
     ในงานวิจยัท่ีผ่านมาได้ช้ีให้เห็นว่ากลไกการก ากับดูแลกิจการ ซ่ึงวดัจากสัดส่วนของกรรมการท่ีเป็นอิสระ 
สัดส่วนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารต่อกรรมการทั้งหมด ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ จ านวนคร้ังการ
ประชุม ความถ่ีในการประชุมของคณะกรรมการบริษทั จะส่งผลต่อผลการด าเนินงาน (Vefeas, 1999) และมูลค่าเพ่ิม
ของกิจการ (Black & Khanna, 2007; ภทัราพร พาณิชสุสวสัด์ิและศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2551) นอกจากน้ีส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไดท้ าการส ารวจระดบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจด
ทะเบียนปี พ.ศ. 2557 เป็นการน าเสนอขอ้มูลในมุมมองของบุคคลภายนอก ต่อมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัจดทะเบียน พบว่า อยู่ในระดบัดีเลิศ จ านวน 29 บริษทั ระดบัดีมาก จ านวน 108 บริษทั ระดบัดี จ านวน 171 
บริษทั ระดบัดีพอใช ้จ านวน 242 บริษทั รวมทั้งส้ิน 550 บริษทั (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย,์  2558) จากการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ เป็นการกระตุน้ใหมี้การต่ืนตวัและพฒันาระบบการก ากบั
ดูกิจการอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั จะช่วยเพ่ิมมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ใหก้บักิจการ  อีกทั้งยงัเป็นขอ้มลูใหก้บันกัลงทุน
สามารถน าผลการประเมินมาเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนต่อไป จะเห็นไดว้่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะส่งผล
ให้กิจการมีระบบการบริหารจดัการ ท่ีจะน าไปสู่ความเติบโต ความรุ่งเรือง และความผาสุก ซ่ึงสอดคลอ้งกับ                   
ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ (2557) กล่าวว่า  การก ากบัดูแลกิจการเป็นปัจจยัส าคญัต่อผลการด าเนินงาน การลงทุน และ
การพฒันาการก ากบัดูแลกิจการการ  ผูน้ ารวมถึงสมาชิกทุกคนในองคก์รจะตอ้งมีความเขา้ใจองคร์วมของการก ากบั
ดูแลท่ีดี อยา่งชดัเจน (กณุฑีรา  อาษาศรี, 2552) ซ่ึงจะน ามาซ่ึงความน่าเช่ือถือในรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั  
     ตามมาตรฐานสากลโดยองคก์ารเพ่ือความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-
operation and Development-OECD) ไดก้ าหนดใหก้ารก ากบัดูแลกิจการ น ามาใชเ้ป็นบรรทดัฐานในหลายประเทศ
รวมทั้ งประเทศไทยด้วย ซ่ึงหลกัการก ากบัดูแลกิจการของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) 
ประกอบดว้ย 1. การสร้างความมัน่ใจในการมีกรอบโครงสร้างของการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล 2. สิทธิของ
ผูถื้อหุน้และหนา้ท่ีท่ีส าคญัของผูเ้ป็นเจา้ของ 3. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 4. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ในการก ากับดูแลกิจการ 5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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นอกจากน้ี เพ่ือให้มีความชัดเจนในการส่ือสารถึงแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดอ้นุมติันโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงเน้ือหาแบ่งออกเป็น 
3 หมวด (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2558) ไดแ้ก่ 
          1. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียควรไดรั้บการดูแลจากบริษทัตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการควรพิจารณาใหมี้กระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ในการสร้างความมัง่คัง่ทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการ โครงสร้างของผูถื้อหุ้นตอ้งมีความชดัเจน มีการจดั
กระบวนการประชุมผูถื้อหุน้ในลกัษณะท่ีสนบัสนุน ใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  
      2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  โดยการวดัระดบัความรับผิดชอบของคณะกรรมการวดั
ไดจ้าก 1) จ านวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการบริหาร บริษทัควรก าหนดการประชุมไวล่้วงหนา้เป็นประจ า 
กรรมการมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ และควรเปิดเผยจ านวนคร้ังท่ี
กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในรายงานประจ าปีดว้ย  2) จ านวนของกรรมการอิสระ ขนาดของ
คณะกรรมการ ในโครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี  3) สดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการ จะท าใหท้ราบวา่บริษทัมีความเป็นกลางต่อผูถื้อหุน้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด มีการ
กระจุกตวัของผูถื้อหุน้เพ่ือตอ้งการมีอ านาจในการบริหารหากกิจการสูญเสียความเป็นกลางเน่ืองจากอิทธิพลในการ
บริหารจดัการจากผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ีถือเสียงขา้งมาก ดงันั้นคณะกรรมการบริหารฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ควรขจดัปัญหา
ความขดัแยง้ของผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี 4) การ
ควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการ จะสะทอ้นถึงอ านาจในการบริหารกิจการซ่ึงมีส่วนส าคญัต่อการด าเนินงานของ
กิจการ โดยการแสดงการรายงานทางการเงินท่ีไม่สะทอ้นผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากผูบ้ริหารมีอิสระใน
การเลือกใชน้โยบายทางดา้นบญัชีและการน าเสนอรายงานทางการเงินรวมทั้งวิธีการประมาณค่าใชจ่้ายต่างตาม
เกณฑ์คงคา้ง ซ่ึงอาจส่งผลต่อรายงานทางการเงินท่ีสะทอ้นฐานะทางการเงิน (ภานุพงษ ์โมกไธสง , 2557) และ 5) 
ค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง จึงควรด าเนินการดว้ยความโปร่งใส
และไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คณะกรรมการควรเปิดเผยถึงนโยบายค่าตอบแทน และจ านวนค่าตอบแทนของ
กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงตามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใน
รายงานประจ าปี ระดับและองค์ประกอบค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษทัควรเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษา
กรรมการท่ีมีคุณภาพตามตอ้งการ แต่ควรหลีกเล่ียงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีเกินสมควร (ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2558) 
          3. บทบาทด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทัเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทั อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนั
และน่าเช่ือถือ คณะกรรมการควรจดัท ารายงานอธิบายถึง ความรับผิดชอบของตนในการจดัท ารายงานทางการเงิน 
โดยแสดงควบคู่ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี 
     เน่ืองจากบทบาทของของผูมี้ส่วนไดเ้สีย บทบาทของคณะกรรมการและการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ซ่ึง
เป็นตวัแทนการก ากบัดูแลกิจการ  จะมีความสัมพนัธ์ท่ีช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการ โดยวดัจากการเพ่ิมข้ึนของ
ก าไร และผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของบริษทั (Ira M. Millstein 
and Paul W. MacAvoy, 1998; Vafeas, 1999; Bauer, Gunster, 2004; Beiner et al, 2004; Chi, 2005; ภทัราพร พาณิช
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สุสวสัด์ิและศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2551) และช่วยลดตน้ทุนของกิจการและท าให้ผลตอบแทนในส่วนของผูถื้อหุ้น
เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากผูถื้อหุ้นช่วยปกป้องการครอบง ากิจการ การเปิดเผยบรรษทัภิบาลและโครงสร้างหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษทั 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัประเมินกลไกการก ากบัดูแลกิจการจากระดับความรับผิดชอบของคณะกรรมการซ่ึง
ประกอบดว้ย  จ านวนคร้ังการประชุม สัดส่วนของกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด สัดส่วนการถือหุ้นของ
กรรมการ การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 
 
     2.2 แนวคิดเกีย่วกบัต้นทุนเงนิลงทุน 
  ตน้ทุนเงินลงทุน หมายถึง ผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีเจา้ของทุน ทั้งผูถื้อหุน้และผูใ้หกู้ต้อ้งการ (มูลนิธิสถาบนัวิจยั
นโยบายเศรษฐกิจการคลงั, 2549) โดยโครงสร้างของเงินทุนท่ีเหมาะสม เป็นการผสมผสานระหว่างตน้ทุนเงิน
ลงทุนส่วนของผูถื้อหุ้น (Cost of equity) ไดแ้ก่ หุ้นบุริมสิทธ์ิ และหุ้นสามญั และในส่วนของ ตน้ทุนของเงินกูย้ืม 
(Cost of debt) ไดแ้ก่  หน้ีสิน  ท่ีกิจการก าหนดเป้าหมายไวเ้พ่ือจดัหาเงินทุนในอนาคต จะตอ้งท าให้ราคาหุ้นสูงสุด 
และมีตน้ทุนของเงินลงทุนต ่าสุด  
     ตน้ทุนเงินลงทุนส่วนของผูถื้อหุน้ (Cost of equity) เป็นอัตราผลตอบแทนท่ีนักลงทุนต้องการจากการลงทุน     
โดยงานวิจยัเก่ียวกบัตลาดทุน ในการประมาณค่าของตน้ทุนเงินทุนส่วนของผูถื้อหุน้จากแบบจ าลองของ O’Hanlon 
& Steele (2000) กบัตวัแปรแบบจ าของ Fama และ French (1992) ซ่ึงค านวณจากค่า เบตา้ มูลค่าทางการบัญชีต่อ
มูลค่าตลาด และขนาดบริษทั พบว่า ค่าประมาณตน้ทุนเงินทุนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าบญัชีต่อมูลค่าตลาด 
และตน้ทุนเงินทุนส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัขนาดบริษทั  และงานวิจยัของ Feltham & Ohlson 
(1995) ไดท้ าการศึกษาและพฒันาการวิจยัเก่ียวกบัตลาดทุน โดยท าการสร้างแบบจ าลองมีช่ือว่า Feltham-Ohlson 
Framework ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพยแ์ละขอ้มูลการบญัชี (กานต์แกว้   กุลวา
นิช, 2550) ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชก้ารประมาณค่าตน้ทุนเงินทุนส่วนของผูถื้อหุน้จากอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
      1. อัตราส่วนต้นทุนการกู้ยืม   หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้ืม การก่อหน้ีสินทางการเงินของกิจการ
เพ่ือท่ีจะน าเงินท่ีกูย้ืมมาใชใ้นการด าเนินกิจการ รวมถึงดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการเบิกเกินบญัชี และจากการกูย้ืมระยะสั้น
และระยะยาวรวมทั้งภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้าก  

อตัราส่วนตน้ทุนการกูย้ืม(BC) = 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินสุทธิ  

X 100% หน้ีสินทางการเงินสุทธิ 

          2. อัตราการจ่ายเงินปันผล หมายถึง แสดงถึงการจ่ายเงินปันผลของกิจการ เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิของ
กิจการ ถา้อตัราการจ่ายเงินปันผลของกิจการมีค่าสูง  แสดงว่า กิจการสามารถท าก าไรไดเ้พียงพอท่ีจะน าก าไรไป
จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้การศึกษาของ Beaver (1993) พบว่า อตัราการจ่ายเงินปันผล มีความสัมพนัธ์เชิงลบ
กบัความเส่ียง  นั้นแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัท่ีท าการกบักบัดูแลกิจการท่ีดี ส่งผลใหค้วามเส่ียง ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัลดลง
และท าใหผ้ลการด าเนินงานดีข้ึน  ซ่ึงหากมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จะส่งผลท าใหบ้ริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีดี มี
การจดัการก าไรท่ีดี มีก าไรสูงท าใหมี้อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีสูงตามมาดว้ย  ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้าก  

อตัราการจ่ายเงินปัน (DP) = 
เงินปันผล 

X 100% 
ก าไรสุทธิ 
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                    3. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง  อตัราส่วนท่ีแสดงถึงสภาพคล่องของ
กิจการ วดัถึงความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้น รวมทั้งแสดงใหเ้ห็นว่า เม่ือกิจการน าสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีมีอยู่
ไปช าระหน้ีสินหมุนเวียนแลว้ จากการศึกษาของ Ohlson (1995) พบว่า อตัราเงินทุนหมุนเวียน มีความสัมพนัธ์เชิง
ลบกบัความน่าจะเป็นท่ีจะประสบปัญหาการลม้ละลาย หากการด าเนินงานมีความไม่แน่นอนในส่วนของเงินทุน
หมุนเวียนท่ีเพียงพอในการช าระหน้ีสินระยะยาวหรือซ้ือสินทรัพยม์าใชใ้นการด าเนินงาน จะส่งผลต่อผลตอบแทน
ของผูถื้อหุน้ท่ีจะไดรั้บดว้ย ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้าก  

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
ต่อสินทรัพยห์มุนเวียน(WC) = 

สินทรัพยห์มุนเวียน-หน้ีสินหมุนเวียน 
X 100% 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
          4. อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อห นี้ สินรวม  หมายถึง ความสามารถในการช าระห น้ีของกิจการ                                   
หากความสามารถในการช าระหน้ีสูง แสดงถึงผลการด าเนินงานท่ีดี ถา้ความสามารถในการช าระหน้ี แสดงว่า         
ผลการด าเนินงานของกิจการไม่ดี จากผลการวิจยัของ Klapper and Love (2002) ท่ีท าการศึกษาการกบัดูแลกิจการ
กบัผลการด าเนินงานในทางตรงกนัขา้มหากมีความสามารถในการช าหน้ีต ่าจะแสดงถึงผลการด าเนินกิจการท่ีไม่ดี 
อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหน้ีสินรวมจึงเป็นตวัท่ีสะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารของบริษทัท่ี ซ่ึงสามารถ
ค านวณไดจ้าก 

อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหน้ีสินรวม (CF) = 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

X 100% 
หน้ีสินรวม 

 
กรอบแนวคิดการวจิยั   
                              ตวัแปรอสิระ            ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              ตัวแปรควบคุม 
 
 
 
 

รูปที่  1    กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

กลไกการก ากบัดูแลกิจการ (ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร,  2550)    
     1. จ านวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการบริหาร  
     2. จ านวนของกรรมการอิสระ 
     3. สดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการ 
     4. การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการ 
     5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

ต้นทุนของเงนิลงทุนส่วนของผู้ถือหุ้น  (กานตแ์กว้              

กลุวานิช, 2550) 

     1. อตัราส่วนตน้ทุนการกูย้ืม 

     2. อตัราการจ่ายเงินปันผล 
     3. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพยห์มุนเวียน 
     4. อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหน้ีสินรวม 

1. กลุ่มอุตสาหกรรม 
2. สินทรัพยร์วม   
3. ทุนจดทะเบียน 

4.  
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3. วธิีการศึกษา 

     3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
     บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 597 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
2558) ยกเวน้บริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างฟ้ืนฟกูารด าเนินงาน บริษทัท่ีถกูเพิกถอน เขา้ข่ายถกูเพิกถอน บริษทัท่ีอยู่
ระหว่างการฟ้ืนฟูการด าเนินงาน และบริษทัท่ีจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพยฯ์ ระหว่างปี บริษทัท่ีมีข้อมูลไม่
ครบถว้น และบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงิน 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวมรวมขอ้มูลจากบริษทัทั้งส้ิน 300 บริษทั โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง บริษทัท่ีมีขอ้มูลเป็นไปตามขอบเขตของประชากรท่ีก าหนด ซ่ึงจากการวดัขนาดกลุ่มตวัอย่างตาม
วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มอย่างของ Yamane (1973) มีขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเพียงพอของประชากร ตาม
หลกัวชิาการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวนบริษัท 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 597 
     หัก  บริษทัท่ีขอ้มูลไม่ครบถว้นตามเง่ือนไข 297 
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 300 

 
ตารางที่ 1  ประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม 
ประชากร 
(บริษัท) 

บริษัททีข้่อมูลไม่
ครบถ้วนตาม
เงื่อนไข 

กลุ่มตัวอย่าง 
งบการเงินที่
สมบูรณ์ 

1.  กลุ่มการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร       55 9 46 
2.  กลุ่มทรัพยากร 46 20 26 
3.  กลุ่มเทคโนโลย ี 48 25 23 
4.  กลุ่มบริการ 125 63 62 
5.  กลุ่มวตัถุดิบและสินคา้อุตสาหกรรม 113 61 52 
6.  กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค 49 30 19 
7.  กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 161 89 72 

รวม 597 297 300 

     3.2 ขอบเขตด้านเนือ้หาหรือตวัแปร 
 การทดสอบความสัมพนัธ์ของกลไกการก ากบัดูแลกิจการกบัตน้ทุนของเงินลงทุนส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  กลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 ตวัแปรตาม    ไดแ้ก่   ตน้ทุนของเงินลงทุนส่วนของผูถื้อหุน้   
 

3.3  เคร่ืองมอืการวจิยั 
     เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากงบการเงิน ฯ ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี  2556 
ท่ีมีผลการด าเนินงานต่อเน่ืองและมีรอบระยะเวลาบญัชีส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม ในแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี 
(56-1) จากฐานข้อมูล SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และ
ทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
     สมมติฐานท่ี 1 กลไกการก ากบัดูแลกิจการมีความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนเงินลงทุนส่วนของผูถื้อหุน้โดยรวม                    
 สมมติฐานท่ี 2 กลไกการก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินลงทุนส่วนของผูถื้อหุ้น  ด้านอตัราส่วน
ตน้ทุนการกูย้ืม  
 สมมติฐานท่ี 3 กลไกการก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินลงทุนส่วนของผู ้ถือหุ้น  ด้านอัตรา               
การจ่ายเงินปันผล  
 สมมติฐานท่ี 4 กลไกการก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินลงทุนส่วนของผูถื้อหุ้น ด้านอัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพยห์มุนเวียน  
 สมมติฐานท่ี 5 กลไกการก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินลงทุนส่วนของผูถื้อหุ้น  ด้านอตัราส่วน
กระแสเงินสดต่อหน้ีสินรวม 
 สมมติฐานท่ี 6 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีกลุ่มอุตสาหกรรม  สินทรัพย์รวม               
ทุนจดทะเบียน แตกต่างกนั  มีกลไกการก ากบัดูแลกิจการ แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 7 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมี กลุ่มอุตสาหกรรม สินทรัพยร์วม ทุนจด
ทะเบียน แตกต่างกนั มีตน้ทุนเงินลงทุนส่วนของผูถื้อหุน้ แตกต่างกนั 

3.4 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

     1. สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)   
          การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดของกิจการ  มูลค่าสินทรัพย์รวม                    
และค านวณหาค่าของตวัแปร ไดแ้ก่  กลไกการก ากบัดูแลกิจการและตน้ทุนเงินลงทุนส่วนของผูถื้อหุน้ โดยก าหนด                 
การวดัค่าเป็นร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
     2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inference statistic)  
          ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) และวิเคราะห์เปรียบเทียบกลไกการก ากบัดูแลกิจการและตน้ทุนเงินทุนส่วนของผูถื้อหุ้น จ าแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน มลูค่าสินทรัพยร์วม ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance:  ANOVA)  
 
4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  
     1. ใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจน ากลไกการก ากบัดูแลไปใชใ้นการวิเคราะห์ระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
     2. ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีส าคญัท่ีน าไปใชเ้ป็นแนวทางในตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการตน้ทุนของเงินลงทุนของ
กิจการใหมี้ตน้ทุนท่ีต ่าลง 
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บทคัดย่อ 
     บทความน้ี เป็นแนวคิดในการวิจัยซ่ึ งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ื อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
1. ประสิทธิภาพการวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ และ 2. ความได้เปรียบทางการแข่งขันท่ีมีต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ บริษทัจ ากดัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างจ านวน 380 บริษทั โดยวิธีสุ่ม
ตวัอย่างอย่างง่าย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ
พหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ อธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการ
วางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีมีต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และความส าเร็จในการด าเนินงาน  
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการวางแผนภาษี, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, ความส าเร็จในการด าเนินงาน 

 

Abstract 
     This article is a concept in conducting quantitative research aiming to study the relationship between effective 
1. strategic tax planning and 2. the competitive advantage on the performance success by using questionnaire. The 
samples were 380 limited companies with simple random sampling. The data obtained were analyzed in terms of 
percentage, mean and standard deviation, multiple correlation and regression analysis. The expected results are: 
the explanation of how strategic tax planning and competitive advantages affect the performance success of the 
companies, and being a guideline for improving and increasing proficiency of strategic tax planning, competitive 
advantages, and successful performance.         
Keywords: Effective strategic tax planning, Competitive advantage, Performance success 
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1. บทน า 
 
     การแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนั เป็นท่ีทราบว่าการด าเนินธุรกิจทุกขนาดต่างตอ้งด าเนินการอยูท่่ามกลางกระแส
ความรุนแรงของการแข่งขนัไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลง หรือการพฒันาอย่างรุนแรงและต่อเน่ืองของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ รวมถึงการเกิดนวตักรรมใหม่ ๆ ทางด้านการผลิต การให้บริการ และความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นผลใหธุ้รกิจเกิดการ
ปรับตวัโดยไม่สามารถยึดยุทธ์ศาสตร์หรือกรอบแนวคิดแบบเดิม ๆ ไดอี้กต่อไป (ดวงมณี โกมารทตั และคณะ, 
2545) ธุรกิจจึงมีการวางแผนล่วงหนา้ เพ่ือใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดความส าเร็จแก่องคก์ร และกา้ว
ทนัตามสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในระยะยาว ซ่ึงการวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการหน่ึงใน
การบริหารธุรกิจเช่นกนั การวางแผนภาษีเชิงกลยทุธ์มีลกัษณะทัว่ไปเช่นเดียวกบัการวางแผนในการบริหารงานของ
ธุรกิจเพ่ือให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับภาษีอากรทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาวเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน  
ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดไว ้(กฤตกร มัน่สุวรรณ, 2555) 
     จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คณะผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการวางแผนภาษี
เชิงกลยุทธ์ และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีมีต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของบริษทัจ ากดัในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยั สามารถน ามาเป็นขอ้มูลในการวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และน าไปใช้เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัจ ากดัอนัจะก่อให้เกิด
ความส าเร็จในการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     ตอนที่ 1 แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพการวางแผนภาษเีชิงกลยุทธ์           

 การวางแผนภาษี หมายถึง กระบวนการในการตดัสินใจเตรียมการเพ่ือการปฏิบติัในอนาคตเก่ียวกบัภาษี

อากรทั้ งระบบท่ีกิจการตอ้งเส่ียงในระยะสั้ นและระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเสียภาษีอากรและการปฏิบัติ

เก่ียวกบัภาษีอากรขององคก์รใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งและครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น

กฎหมายภาษีอากรทุกประเภท และเสียภาษีอากรเป็นจ านวนนอ้ยท่ีสุดหรือประหยดัท่ีสุดและเป็นการลดตน้ทุนใน

การประกอบธุรกิจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (รัตนา เลิศภิรมย์ลกัษณ์, 2548) การวางแผนภาษี 

หมายถึง การเตรียมการเพ่ือเสียภาษีใหถ้กูตอ้งครบถว้นและประหยดั การท าใหเ้สีย ไม่ตอ้งเสียหรือเสียภาษีนอ้ยท่ีสุด  

โดยวิธีการท่ีไม่ผิดกฎหมาย การจดัการธุรกิจหรืองานส่วนตวัเพ่ือช่วยให้เสียภาษีน้อยท่ีสุด (ชยัสิทธ์ิ ตราชูธรรม, 
2548) การวางแผนภาษี หมายถึง การตดัสินใจเตรียมการเพ่ือการปฏิบติัในอนาคตเก่ียวกบัภาษีอากรทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้การเสียภาษีอากรและการปฏิบติัเก่ียวกบัภาษีอากรขององค์กรเป็นไปโดย
ถูกตอ้งและครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายภาษีอากรและตอ้งเสียภาษีอากร 
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เป็นจ านวนท่ีนอ้ยท่ีสุดหรือประหยดัท่ีสุดโดยไม่อาศยัการทุจริตหลีกเล่ียงภาษีอากร (สุเทพ พงษพิ์ทกัษ,์ 2545)  
การวางแผนภาษี หมายถึง การก าหนดแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษีอากร โดยมีเจตนาท่ีจะเสียภาษีอากรเป็น
จ านวนนอ้ยท่ีสุดหรือประหยดัท่ีสุดอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายภาษีอากร และในกรณีท่ีตอ้งอาศยัการตีความกฎหมาย
ภาษีอากร กจ็ะตีความสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีอากรเป็นการกระท าท่ีถกูกฎหมายภาษีอากรและมี
จริยธรรม (กลัยาณี กิตติจิตต,์ 2549) 
          ดงันั้นผูวิ้จยัจึงใหค้วามหมาย การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ (Strategic Tax Planning) หมายถึง กระบวนการใน
วางแผนและการตดัสินใจเก่ียวกบัการเสียภาษีอากรของระบบของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอ้มของกิจการท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยมีการเสียภาษีใหน้อ้ยท่ีสุดและถกูตอ้งตาม
กฎหมายภาษีอากรทุกประเภทสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ayers, Jiang และ Laplante (2009) ไดศึ้กษาการประเมิน
สมรรถภาพของกิจการ ซ่ึงเป็นผลกระทบมาจากการวางแผนภาษี (Tax Planning) และคุณภาพก าไร (Earnings 
Quality) พบวา่ ความสมัพนัธ์ในขอ้มลูรายการเงินไดสุ้ทธิระหวา่งการวางแผนภาษีอากรกบัคุณภาพก าไร หากมีการ
วางแผนภาษีอากรท่ีดีจะส่งผลใหเ้งินไดสุ้ทธิต ่าลง และหากมีคุณภาพก าไรท่ีต ่าจะส่งผลใหเ้งินไดสุ้ทธิสูงข้ึน ซ่ึงการ
ท่ีการวางแผนภาษีอากรกบัคุณภาพก าไรต ่าลงแตกต่างกนันั้น เป็นผลกระทบต่อขอ้มูลรายการเงินไดสุ้ทธิ ช่วยให้
สามารถประเมินสมรรถภาพของกิจการได ้ 

Stolz (2010) ไดศึ้กษาการวางแผนภาษีอากรส าหรับช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอนเพ่ือสร้างโอกาส ความยืดหยุน่ตาม
สถานการณ์ และมุมมองในระยะยาวของกิจการในสหรัฐอเมริกาพบวา่ นกัวางแผนดา้นการเงินในสหรัฐอเมริกามี
บทบาทในการวางแผนภาษีทั้งระยะสั้นและระยะยาวในเร่ืองของการขายหุน้ ซ่ึงการขายหุน้แก่ผูบ้ริหารนั้นมีทางเลือก
ในการวางแผนภาษีอากรโดยการวางแผนการขายหุน้จาก 2 ทางคือ ราคาใชสิ้ทธิ (ISOs) และราคาตลาด (Market 
Price) การขายหุน้ในราคาใชสิ้ทธินั้นเป็นการใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ของผูบ้ริหารในราคาท่ีต ่ากว่าราคาตลาด ซ่ึงส่วนต่าง
ราคานั้นถือเป็นก าไรท่ีผูบ้ริหารจะไดรั้บ อาจเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานใหก้บักิจการ อยา่งไรกต็าม
ก าไรดงักล่าวย่อมมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัภาษีอากร ส่งผลใหก้ารขายหุน้ในราคาใชสิ้ทธิและราคาตลาดนั้นมีการช าระภาษีท่ี
แตกต่างกนั ท าใหก้ารวางแผนภาษีอากรจากทางเลือกทั้ง 2 ทางนั้นแตกต่างดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงหากตอ้งการวางแผนภาษี
อากรใหไ้ดรั้บประโยชนสู์งสุดนั้น ผูว้างแผนดา้นการเงินควรศึกษาถึงอตัราการช าระภาษี การเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัทาง
ภาษี และวางแผนภาษอากรโดยการมองภาพในระยะยาว  เพ่ือช่วยใหผู้เ้สียภาษีไดรั้บประโยชน์สูงสุด Weihuan (2011) 
ไดศึ้กษาการวางแผนภาษีอากรในธุรกิจขนาดยอ่ม (SMEs) พบวา่ การวางแผนภาษีอากรเป็นส่วนส าคญัท่ีเขา้มาช่วยใน
การเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนัของธุรกิจขนาดยอ่ม เน่ืองจากในปัจจุบนั มีการก่อตั้งธุรกิจขนาดย่อมข้ึนจ านวนมาก  
ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนตามมาเช่นกนั การวางแผนภาษีอากรท่ีดีนั้นช่วยส่งผลใหกิ้จการมีการบริหารทรัพยากร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยงัช่วยลดภาระและค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  ท าใหกิ้จการท่ีมี การวางแผน
ภาษีอากรท่ีดีนั้นไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั อยา่งไรก็ตามธุรกิจขนาดย่อมนั้นยงัคงมีขอ้จ ากดัใน การวางแผนภาษีอากรอยูห่ลาย
ดา้น เช่น ขาดผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองภาษีอากรในการใหค้ าปรึกษาบุคคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในกฎ  ขอ้บงัคบัทางภาษีอากร
ท่ีนอ้ย ขอ้จ ากดัในการเพ่ิมสมรรถนะขององคก์ร และความเส่ียงจากการเพ่ิม ลด หรือปรับเปล่ียนกฎ ขอ้บงัคบัทางภาษี
อากรท่ีเกิดข้ึนหากกิจการสามารถพฒันาขอ้จ ากดัแต่ละดา้นใหดี้ข้ึนได ้ ยอ่มส่งผลใหค้วามสามารถในการวางแผนภาษี
อากรสูงข้ึนและมีศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนตามมาเช่นกนั 
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          ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  
          แนวทางการศึกษาในคร้ังน้ี มีท่ีมาจากการศึกษาแนวคิดทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนั มีผูใ้หค้  าจ ากดัความ และการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไว ้ดงัน้ี 

          ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั หมายถึง กลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัวา่ เพ่ือสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหเ้หนือกวา่คู่แข่งขนั  องคก์ารตอ้งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนั 3 ดา้น ประกอบดว้ย  

กลยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (Overall cost leadership) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)  

และกลยทุธ์การเนน้ตลาดเฉพาะส่วน (Focus)  Porter (2005) ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั หมายถึง การสร้าง

รากฐานท่ีส าคญัของผลการด าเนินงานท่ีดีคือรักษาขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเอาไว ้และการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัจะบงัคบัใหอ้งคก์รตอ้งเลือกวิธีท่ีจะสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และขอบเขตของการสร้าง

ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหล่านั้น (สมยศ นาวีการ, 2548) 

          จากนิยามหรือท่ีมาของความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้า่ ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

หมายถึง การสร้างความสามารถท่ีแตกต่างเหนือกวา่คู่แข่งขนัและส่งผลใหอ้งคก์รมีขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

เหนือคู่แข่งอ่ืนในตลาด โดยการน าเสนอส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่ลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอเป็นส่ิงท่ีคู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบ

หรือท าไดดี้เท่า  ทั้งน้ีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ท่ีผูวิ้จยัใชเ้ป็นกรอบในการวิจยัไดป้ระยกุตจ์ากแนวคิดการ

บริหารเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ Miller and Dess (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2542) ท่ีกล่าว

ไวข้า้งตน้ 

     ตอนท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกบัความส าเร็จในการด าเนินงาน 

          แนวทางการศึกษาในคร้ังน้ี มีท่ีมาจากการศึกษาแนวคิดทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จในการ

ด าเนินงาน มีผูใ้หค้  าจ ากดัความ และการวดัความส าเร็จในการด าเนินงานไว ้ดงัน้ี 

          ความส าเร็จในการด าเนินงาน  หมายถึง การท่ีธุรกิจมีผลงานในลกัษณะท่ีส าคญัอนัส่งผลส าเร็จต่อองค์กร  
นั่นคือ ธุรกิจต้องสามารถท าก าไรได้มากกว่าคู่แข่งขัน เติบโตเร็วกว่าคู่แข่งขัน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2544) 
ความส าเร็จในการด าเนินงาน หมายถึง ความมีประสิทธิผลซ่ึงเป็นการวดัผลงานท่ีท าไดเ้ปรียบเทียบกบัเป้าหมาย 
(ธงชยั สันติวงษ,์ 2541) ความส าเร็จในการด าเนินงาน หมายถึง การท่ีองค์กรสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจ 
หนา้ท่ีขององคก์รโดยใชท้รัพยากรปัจจยัต่าง ๆ อยา่งคุม้ค่าท่ีสุด (สมใจ ลกัษณะ, 2549) 
          จากความหมายของความส าเร็จในการด าเนินงานขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความส าเร็จในการด าเนินงาน หมายถึง 
ผลลพัธ์ท่ีเกิดจาการด าเนินงานของธุรกิจ ซ่ึงบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลกูคา้หรือผูรั้บบริการและสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรในองคก์ร 
          การวดัผลส าเร็จของธุรกิจเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่ายิ่ง เพราะเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลการปฏิบติังานท่ีแทจ้ริง 
ซ่ึงบ่งบอกถึงสถานะของธุรกิจ และส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจในอนาคต (นภดล ร่มโพธ์ิ, 2546) ระบบการวดัผลส าเร็จ
ของธุรกิจแบบดั้งเดิมมุ่งเนน้การวดัดา้นการเงินเป็นหลกั แต่ดา้นการเงินเป็นการบอกเร่ืองราวของเหตุการณ์ในอดีต 
ซ่ึงเหมาะสมกบัยุคของธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีลงทุนในก าลงัการผลิตส าหรับระยะยาว และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึง
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ไม่ใช่จุดส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในยุคเทคโนโลยี (ดนยั เทียนพุฒ, 2544) ดงันั้น การวดัผลในปัจจุบนัจึงมุ่งเนน้
การให้ความส าคญัของตวัวดัท่ีไม่เก่ียวกบัขอ้งกบัเงิน (Nonfinancial Measure) เท่าเทียมกบัตวัวดัทางดา้นการเงิน  
(Financial Measure) ซ่ึงในปี 2003 Garrison และ Noreen (ปพฤกษ ์ อุสาหะวาณิชกิจ, 2547) ไดน้ าเสนอให้องค์กร
เห็นถึงความส าคญัในส่ิงต่าง ๆ  ในการวดัผลใหเ้กิดการสมดุลโดยใชเ้ทคนิคการวดัผลท่ีเรียกว่า Balance Scorecard 
(BSC) โดยท าการวดัผลใน 4 มุมมอง ไดแ้ก่ 
               มุมมองทางดา้นการเงิน (Financial Perspective) 
               มุมมองทางดา้นลกูคา้ (Customer Perspective) 
               มุมมองทางดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 
               มุมมองทางดา้นการเรียนรู้พฒันา (Learning and Growth Perspective) 
           จากมุมองทั้ง 4 ดา้นตามแนวคิดของการวดัผลการปฏิบติังานแบบดุลยภาพจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัใน
เชิงเหตุและผล โดยเร่ิมตน้จากมุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโตจะส่งผลไปยงัการพฒันาอย่างต่อเน่ืองของ
มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และเม่ือกระบวนการภายในเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูง ท าใหลู้กคา้เกิด
ความพึงพอใจกบักิจการมากข้ึนจะน าไปสู่ผลการด าเนินงานทางการเงินท่ีกิจการตอ้งการในระยะยาว   
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     3.1 รูปแบบการวจิยั 
          การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) คณะผูวิ้จัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นมาตรวดัหรือเคร่ืองมือวดั (Instrument) กบับริษทัจ ากดัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
เน่ืองจากการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) เป็นการใหข้อ้มูลในแนวกวา้งท่ีให้ขอ้สรุปท่ีสามารถน ามาใชไ้ดท้ัว่ทุก
พ้ืนท่ี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ และความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขันท่ี มีต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
(2) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์  และความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัท่ีมีต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของบริษทัจ ากดัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตวัแปรท่ีใชใ้น
การวิจยั ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพการวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ (ดา้นความครบถว้นของระบบ
ภาษี ดา้นการใชป้ระโยชนด์า้นภาษีสูงสุด ดา้นการลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโทษปรับ และดา้นการลดการตรวจสอบจาก
ภาครัฐ) และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (ดา้นการสร้างความแตกต่าง ดา้นการเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน ดา้นการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และดา้นการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน) ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ความความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน (ดา้นการเงิน ดา้นลกูคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา) 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                      2534  
 

 

    ตวัแปรต้น                    ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
     3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
          1. ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บริษัทจ ากัดในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ประกอบดว้ย 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชยัภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ์ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ 
จ านวน 7,236 บริษทั (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2558) 
          2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บริษัทจ ากัดในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ประกอบดว้ย 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชยัภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ์ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ 
จ านวน 380 บริษทั และใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

     3.3 เคร่ืองมอืการวจิยั 
          การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ และความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยมีเค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซ่ึงการสร้างเคร่ืองมือการวิจยันั้น คณะผูวิ้จัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการและโครงสร้างของตวัแปรท่ีตอ้งการจะศึกษา จากนั้นคณะผูวิ้จยัไดท้ าการ
สร้างขอ้ค าถามตามนิยามเชิงปฏิบติัการท่ีไดมี้ผูท้  าการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเด็นค าถามท่ีไดท้ดลองใชแ้ลว้มา

ประสิทธิภาพการวางแผนภาษี 
เชิงกลยุทธ์ 

1. ดา้นความครบถว้นของระบบภาษี 
2. ดา้นการใชป้ระโยชนท์างภาษีสูงสุด  
3. ดา้นการลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโทษปรับ  
4. ดา้นการลดการตรวจสอบจากภาค
หน่วยงานภาครัฐ  

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
1. ดา้นการสร้างความแตกต่าง 
2. ดา้นการเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน  
3. ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว  
4. ดา้นการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน  

ความส าเร็จในการด าเนินงาน(ปพ
ฤกษ์, 2547 อ้างอิงจาก Garrison 

และ Noreen, 2003) 
1. ดา้นการเงิน  
2. ดา้นลกูคา้  
3. ดา้นกระบวนการภายใน  
4. ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  
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ปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกบัการวิจยั และคณะผูวิ้จยัไดน้ าขอ้ค าถามท่ีไดพ้ฒันาเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหาของขอ้ค าถาม เพ่ือจดัท าเป็นแบบสอบถามฉบบัร่าง หลงัจากนั้นคณะผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถาม
ฉบบัร่างดงักล่าวมาท าการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability)โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) และหาค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant 
Power) โดยใช้เทคนิค Item-total Correlation ของแบบสอบถาม ซ่ึงคณะผูว้ิจยัไดอ้ธิบายไวใ้นหัวขอ้การทดสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยั ดงัน้ี 
               1. แบบสอบถาม (Questionnaire) 
                    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
                    ตอนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัจ ากดัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย จ านวนพนักงานในองค์กร ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน ทุนด าเนินงาน และลกัษณะการจดัท าบญัชีขององคก์ร 
                    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการวางแผนภาษีเชิง   กลยุทธ์ ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมาตรวดัท่ีใชใ้นการวดัประสิทธิภาพการวางแผน
ภาษีเชิงกลยุทธ์ เป็นมาตรวดัแบบ Five-point Likert-type Scale Ranging โดยมีค่า 5 ระดบั (5) หมายถึง ระดบัความ
คิดเห็นมากท่ีสุด (4) หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก (3) ระดบัความคิดเห็นปานกลาง (2) ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
(1) ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด ซ่ึงประสิทธิภาพการวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ของบริษัทจ ากัดในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นขอ้ค าถามแบบ Multi-item Scale   
                    ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมาตรวดัท่ีใชใ้นการวดัความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั เป็นมาตรวดัแบบ Five-point Likert-type Scale Ranging โดยมีค่า 5 ระดบั (5) หมายถึง ระดบัความคิดเห็น
มากท่ีสุด (4) หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก (3) ระดับความคิดเห็นปานกลาง (2) ระดับความคิดเห็นน้อย  
(1) ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของบริษทัจ ากดัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง เป็นขอ้ค าถามแบบ Multi-item Scale   
                    ตอนท่ี  5 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับความส าเร็จในการด าเนินงานลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมาตรวดัท่ีใช้ในการวดัความส าเร็จในการ
ด าเนินงานเป็นมาตรวดัแบบ  Five-point Likert-type Scale Ranging โดยมีค่า 5 ระดับ (5) หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นมากท่ีสุด (4) หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก (3) ระดบัความคิดเห็นปานกลาง (2) ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
(1) ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความส าเร็จในการด าเนินงาน เป็นขอ้ค าถามแบบ Multi-item Scale  
                    ตอนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
               2. การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยั  
                    2.1 คณะผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยั  ดว้ยการน า แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัได้
พฒันาข้ึนไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือท าการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
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Validity) จ านวน 3 ท่าน เพ่ือหาค่าดชันี ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาถามกบัคุณลกัษณะตามวตัถุประสงคข์องการ
วิจยัท่ีตอ้งการวดั (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน ์และอจัฉรา ช านิประศาสน์, 2545)  
                    2.2 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย คณะผูว้ิจัยได้ท าการทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น
(Reliability) หรือความสอดคลอ้งภายในดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ดว้ยการน าแบบสอบถามท่ีไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และน าไปทดลองใช ้
(Try-out) กบับริษทัจ ากดัท่ีมิใช่บริษทัจ ากดัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 30 บริษทั โดยคดัเลือก
ข้อค าถามท่ี มี ค่า  α ตั้ งแต่  0.7 ข้ึนไป  ถือว่าข้อค าถามมีความเช่ือมั่น  (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์  และอัจฉรา  
ช านิประศาสน,์ 2545)   
 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     คณะผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary Sources) เพ่ือท าให้คณะผูวิ้จยัไดรั้บความรู้พ้ืนฐานในการวิจยัและน ามาใชใ้นการพฒันากรอบแนวคิด
การวิจยั จากนั้นคณะไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กบับริษทัจ ากดัในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการบริหารจดัการ วางแผนกลยุทธ์ให้แก่กิจการจึงเป็น
บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการให้ขอ้มูล ซ่ึงตรงกบัส่ิงท่ีคณะผูวิ้จยัตอ้งการจะศึกษา ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอย่าง 
(Sample) จ านวน 380 บริษทั เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการวางแผนภาษีเชิงกลยทุธ์ (ดา้นความ
ครบถว้นของระบบภาษี ดา้นการใชป้ระโยชนด์า้นภาษีสูงสุด ดา้นการลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโทษปรับ และดา้นการลด
การตรวจสอบจากภาครัฐ) ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (ดา้นการสร้างความแตกต่าง ดา้นการเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน 
ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว และดา้นการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน) ท่ีมีต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน (ดา้นการเงิน 
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน  และด้านการเรียน รู้และการพัฒนา) ของบริษัทจ ากัดในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย์ (Mailing) 
เน่ืองจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเสียค่าใชจ่้าย
ต ่า ผูต้อบมีเวลาคิดใคร่ครวญหาค าตอบไดม้าก ก าจดัความเอนเอียงของพนกังานภาคสนาม (กลัยา, 2549ข., กลัยา  
วานิชย์บัญชา , 2549ก) นอกจากน้ี  Armstrong & Overton. (1997) กล่าวว่า  การรวบรวมข้อมูลด้วยการแจก
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์ผูต้อบจะไม่มีอคติต่อการตอบแบบสอบถาม (Non - response Bias) แต่การเก็บรวบรวม
ในการรอค าตอบนาน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549ข., กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549ค., กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549ก)  
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ปัจจยัที่มีผลต่อระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีภายใต้การ
บริหารงานการเงนิการคลงัภาครัฐของหน่วยงานสนับสนุนภารกจิฝ่ายการเมือง 

FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF INTERNAL CONTROL OF THE 
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM ON THE GOVERNMENT 

FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN THE POLITICAL 
SUPPORT MISSION AGENCIES 

ธารินี   เณรวงค์* 
Tarinee Nanwong 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดลอ้มการควบคุมต่อระดบัการควบคุม
ภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงานสนบัสนุนภารกิจฝ่ายการเมือง ประชากร คือ ผูป้ฏิบติังานกองคลงั 
จ านวน  192  คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม โดยใช้ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
สภาพแวดลอ้มการควบคุมโดยรวมและรายด้านมีระดับการปฏิบัติท่ีดี โดยด้านปรัชญาและรูปแบบการท างานของ
ผูบ้ริหารมีระดบัการปฏิบติัท่ีดีสูงสุด รองลงมา ดา้นความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบติังาน ดา้น
นโยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากร ดา้นการก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและดา้นโครงสร้างของ
หน่วยงานตามล าดับ ซ่ึงปัจจัยด้านโครงสร้างของหน่วยงานและปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการพัฒนาด้าน
บุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
ค าส าคัญ: การควบคุมภายใน ปัจจัยสภาพแวดล้อมการควบคุม  ระบบการบริหารงานการเงินการคลงัภาครัฐ 
 

Abstract 
The objective of the study was to study the relation between the control environments factors affecting the level 
of internal control of the accounting information system in the political support mission agencies. The 
population is worker of finance department, totaling 192 people. The research tool was a questionnaire. The 
data analyzed by using Multiple Regression. The results of this research were the overall of control 
environments factors and each level is good practice. The philosophy and operating style of management with 
the highest level of good practice followed by the Integrity and ethics of management and operation, human 
resource policies and practices, assignment of authority and responsibility, and organizational structure. For the 
organization structure factor, human resource policies and practices factor were related with the level of internal 
control of the accounting information system. 
Keywords: Internal Control, Environment Control, The Government Fiscal Management Information syste 
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1. บทน า 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศใหเ้จริญเติบโตและมีเสถียรภาพไดน้ั้น ส่ิงจ าเป็นท่ีสุดอย่างหน่ึง
คือ ขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจ ท่ีจะตอ้งมีอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัสมยัและรวดเร็วทนัต่อการตดัสินใจ ซ่ึงจะเป็น
เคร่ืองมือให้ผูบ้ริหารสามารถก าหนดนโยบายและมาตรการไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ระบบ
ราชการไทยไดมี้การปฏิรูประบบการด าเนินงานโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินงานของ
ภาครัฐใหมี้ความโปร่งใสในการตดัสินใจรวมทั้งมีวิธีท างานท่ีรวดเร็วและคล่องตวัเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของสังคม ตลอดจนตอบสนองการบริหารประเทศท่ียึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง โดยเม่ือรัฐบาลไดมี้การน า
ระบบการบริหารงานการเงินการคลงัภาครัฐ (GFMIS) มาใชใ้นหน่วยงานภาครัฐย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกบัขอ้มูล
ทางบญัชีซ่ึงถือว่าเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัของหน่วยงานภาครัฐเน่ืองจากการน าเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์มาใชก้บั
การเงินการคลงัภาครัฐจะช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพของขอ้มูลทางบญัชีใหมี้ความรวดเร็ว เช่ือถือไดถู้กตอ้งและ
แม่นย  า เพ่ือให้รัฐบาลน าขอ้มูลไปใช้ในการตดัสินใจในการบริหารของประเทศ แต่การน าเทคโนโลยีทางดา้น
คอมพิวเตอร์มาใชก้บัการเงินการคลงัภาครัฐก็อาจจะมีความเส่ียงและขอ้ผิดพลาดไดเ้น่ืองจากการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์จะขาดผลท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ และถา้ขอ้มูลท่ีบนัทึกเขา้ไปในระบบ
มีขอ้ผิดพลาดก็จะท าใหร้ะบบประมวลผลออกมาเป็นผลลพัธ์ท่ีผิด ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหาร ท าให้เกิดการตดัสินใจผิดและเสียหายในดา้นการบริหารประเทศได ้ท่ีส าคญัอาจเกิดการ
ทุจริตการประพฤติไม่ชอบในระบบการบริหารงานการเงินการคลงัภาครัฐ(GFMIS) เช่นการลกัลอบ การท าลาย การ
ขโมย และเม่ือกระท าแลว้มกัจะจบัผูก้ระท าผิดไดย้ากและเกิดความเสียหายสูงกว่าการทุจริตในระบบมืออย่างมาก
รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มลูและโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะท าไดง่้ายทั้งน้ีสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียงอาจเกิดจากการขาด
การควบคุมภายในท่ีดีในระบบงานท่ีพฒันาข้ึนไม่มีการก าหนดวิธีการปฏิบติังานและวิธีการควบคุมภายในท่ีดีตั้งแต่
แรกรวมถึงไม่ใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคุมภายในท่ีดี     
 ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินซ่ึงเป็นทีมส่วนราชการหลกัของโครงการบริหารงานการเงินการคลงัภาครัฐ 
(GFMIS) และเป็นหน่วยงานท่ีก าหนดระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้ึน เพ่ือใหห้น่วยงานภาครัฐน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชเ้ป็นแนวทางในการวาง
ระบบการควบคุมภายใน และก าหนดใหห้น่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายในแลว้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผูก้  ากบัดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างนอ้ยปีละคร้ัง เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในใหมี้
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ จึงไดน้ ามาตรฐานดงักล่าว
มาใชใ้นการประเมินการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงานราชการท่ีมีการควบคุมอยู่ในปัจจุบนั  
(ธนพร  ชูจิตตป์ระชิต, 2550)  
 อาจกล่าวไดว้า่ระบบสารสนเทศมีความส าคญัมากในปัจจุบนั เพราะก่อใหเ้กิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ในดา้นการตดัสินใจทางกลยุทธ์ขององค์การท่ีตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือไดด้งันั้นในการ
ปฏิบติังานทุกขั้นตอนจึงจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมภายในเพ่ือก าหนดวิธีการปฏิบติังานท่ีเป็นการป้องกนัการเกิดความ
ผิดพลาดในทุกขั้นตอนของการประมวลผลและการตรวจสอบคุณภาพของสารสนเทศท่ีออกจากระบบ ซ่ึงการ
ควบคุมภายในและการจดัวางระบบการควบคุมภายในนั้น ผูบ้ริหารควรเลือกให้เหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาดของ
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หน่วยงาน ซ่ึงการออกแบบการควบคุมเร่ิมจากการท าความเขา้ใจกบัภารกิจ วตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยรับตรวจและ
ระดบักิจกรรม มาตรฐานการควบคุมภายใน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุม
ภายในดว้ย จากสภาพปัญหาดงักล่าวท าใหผู้วิ้จยัมองเห็นความส าคญัของการควบคมภายในซ่ึงมีปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั
คือ ปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มการควบคุมซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคัญและเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมให้องค์ประกอบการ
ควบคุมอ่ืนหรือการควบคุมท่ีมีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงศึกษาในปัจจยัดงักล่าวเพ่ือจะช่วยใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีและสามารถน าผลการวิจยัไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัหน่วยงานเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสภาพแวดลอ้มการควบคุมของหน่วยงานสนบัสนุน

ภารกิจฝ่ายการเมือง ต่อระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบ GFMIS  
สมมตฐิานการวจิัย 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มการควบคุม มีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อระดบัการควบคุม

ภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบการบริหารงานการเงินการคลงัภาครัฐ     
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มการควบคุม มีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อระดบัการควบคุม

ภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบ GFMIS ดา้นการควบคุมทัว่ไป 
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มการควบคุม มีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อระดบัการควบคุม

ภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบ GFMIS ดา้นการควบคุมระบบงาน 
กรอบแนวคิด 

      ตวัแปรอสิระ                             ตวัแปรตาม  
 

 
 
   
 
   
 
 
 

 
 
ภาพที่  1  กรอบแนวคิดท่ี 1  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดลอ้มการควบคุมของหน่วยงาน

สนบัสนุนภารกิจฝ่ายการเมืองต่อระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบ GFMIS 
 

ปัจจยัสภาพแวดล้อมการควบคุม 
1. ปัจจัยด้านป รัชญาและรูปแบบการ

ท างานของผูบ้ริหาร  
2. ปัจจยัดา้นความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมใน

การบริหารและการปฏิบติังาน  
3. ปัจจยัดา้นการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบ  
4. ปัจจยัดา้นโครงสร้างของหน่วยงาน 
5. ปัจจยัด้านนโยบายการบริหารและการ

พฒันาดา้นบุคลากร 

ระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีภายใต้ระบบ GFMIS 

1. การควบคุมทัว่ไป 
2. การควบคุมระบบงาน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีภายใต้ระบบ 

GFMIS ของหน่วยงานท่ีสนบัสนุนภารกิจฝ่ายการเมือง 
2. สามารถน าผลการวิจยัท่ีได ้เสนอแนะเป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้ดีข้ึน 

เพ่ือเป็นการสร้างรากฐานท่ีดีต่อระบบการควบคุมภายใน 
3. สามารถน าผลการวิจยัท่ีได ้เสนอแนะเป็นแนวทางในการก าหนด จดัท าระบบการควบคุมภายในระบบ

สารสนเทศทางการบญัชีใหค้รบถว้น  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
 มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบท่ีมี
ความเช่ือมโยงและเก้ือกูลกัน คือ (ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2544, หน้า 5) องค์ประกอบทั้ ง 5 ประการความ
เก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนัโดยมีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมเป็นรากฐานท่ีจะท าใหอ้งคป์ระกอบอ่ืน ๆด ารงอยูไ่ดอ้ยา่ง
มัน่คง สภาพแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือต่อการควบคุมภายในเป็นพ้ืนฐานส าคัญท าให้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
องค์ประกอบทั้ ง 5 น้ีจะถือว่าเป็นมาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบดว้ย 1.สภาพแวดลอ้มของการควบคุม 
(Control Environment) สภาพแวดลอ้มของการควบคุม หมายถึง ปัจจยัต่างๆซ่ึงร่วมกนัส่งผลใหมี้การ ควบคุมข้ึนใน
หน่วยรับตรวจหรือท าใหก้ารควบคุมท่ีมีอยู่ไดผ้ลดีข้ึน 2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ความเส่ียง มีอยู่
ในธุรกิจทุกประเภท และอยู่ในองคก์รทุกขนาด ไม่ว่าจะมีขนาดเลก็หรือขนาดใหญ่องคก์รย่อมด าเนินอยู่ท่ามกลาง
ความเส่ียงทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากความเส่ียงท่ีมาจากภายในและความเส่ียงท่ีมาจากภายนอกองค์กรการ
ประเมินความเส่ียงจึงเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารอีกอย่างหน่ึง 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activity) หมายถึง 
การกระท า(Action) ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางวิธีการปฏิบติังาน  หรือตามค าสั่งท่ี
ฝ่ายบริหารก าหนด 4. สารสนเทศและการส่ือสาร(Information and communication) ขอ้มูลข่าวสารมีความจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบติังานของบุคลากรทั้งระดบับริหารและผูป้ฏิบติัทุกระดบั ทั้งน้ีเพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่าง
ราบร่ืน มีความชดัเจนในการสั่งการ 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การควบคุมภายใน
จะสมบูรณ์ไม่ไดห้ากขาดการติดตามและประเมินผล ทั้งน้ีเน่ืองจากการประสิทธิผลของมาตรการและระบบการ
ควบคุมภายในเปล่ียนแปลงไปไดเ้สมอ ๆ จึงจ าเป็นตอ้งมีระบบการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ผูบ้ริหารมีความ
มัน่ใจไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่การควบคุมภายในยงัมีประสิทธิผลอยูเ่สมอ      
 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี พลพธู  ปียวรรณ และสุภาพร  เชิงเอ่ี ยม (2548) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้นสารสนเทศสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี การควบคุมภายในระบบ
สารสนเทศอาจจดัเป็นประเภทต่างๆ ไดห้ลายวิธีวิธีท่ีเป็นท่ีนิยม เช่น การจ าแนกประเภทการควบคุมตามลกัษณะ 
และการจ าแนกประเภทการควบคุมตามระดบัความเส่ียงการจ าแนกประเภทการควบคุมตามลกัษณะของการควบคุม 
สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การควบคุมทัว่ไป การควบคุมทัว่ไปเป็นพ้ืนฐานของการควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์กล่าวคือ ถา้ปราศจากการควบคุมทัว่ไปแลว้จะท าให้การควบคุมการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ
ด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมทัว่ไปอาจไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการควบคุมความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล แต่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการควบคุมโดยตรงของขอ้มูลในแต่ละระบบงานสารสนเทศ การ
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ควบคุมทัว่ไปในระบบสารสนเทศ หมายถึง การควบคุมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายใน 
นโยบายและวิธีการในการควบคุมระบบสารสนเทศ การจดัแบ่งส่วนงานและหนา้ท่ี รวมทั้งวิธีการปฏิบติังานของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศการควบคุมการพฒันาและปรับปรุงระบบ และการป้องกนัความเสียหาย หรือลด
ความเสียหายของระบบ การควบคุมทัว่ไปเป็นการควบคุมภายในส าหรับองค์กร หรือการควบคุมท่ีควรมีในทุกๆ 
ส่วนของระบบสารสนเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบคอมพิวเตอร์โดยรวมขององค์กรมี
เสถียร มีการจดัการท่ีดี และเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะก่อใหเ้กิดบูรณภาพของระบบสารสนเทศของกิจการ 2) การควบคุม
ระบบงาน เป็นการควบคุมโดยตรงในแต่ละระบบงาน ประกอบดว้ยการควบคุมดา้นการน าเขา้ ประมวลผล และ
ผลลพัธ์ซ่ึงการควบคุมตรงน้ีอาจแตกต่างกนัในแต่ละระบบงานทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความส าคญัของขอ้มูลซ่ึงประมวลผล
และจดัเกบ็อยูใ่นแต่ละระบบงาน การควบคุมระบบงาน อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภทหลกัๆไดแ้ก่  1.  การควบคุม
การเขา้ถึงระบบหรือขอ้มูล 2.การควบคุมเก่ียวกบัการน าเขา้ขอ้มลู 3.การควบคุมเก่ียวกบัการประมวลผล และ 4. การ
ควบคุมเก่ียวกบัการเสนอขอ้มลูออก 
 ธนพร   ชูจิตตป์ระชิต (2550, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีภายใต้ระบบการบริหารงานการเงินการคลงัภาครัฐของหน่วยงานราชการโดยผลการศึกษาพบว่า
สภาพแวดลอ้มการควบคุมในดา้นปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหารดา้นความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมใน
การบริหารและการปฏิบติังานดา้นการก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดา้นโครงสร้างของหน่วยงาน ดา้น
นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากรโดยรวมมีการปฏิบัติท่ีดีพอสมควรแต่มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง 
หน่วยงานราชการส่วนใหญ่มีระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีดีพอสมควรแต่มีขอ้บกพร่อง
อยู่บา้งและปฏิบติัสอดคลอ้งตามแนวการควบคุมทัว่ไป และการควบคุมระบบงาน โดยมีระดบัการควบคุมภายใน
ทางดา้นการแบ่งแยกหนา้ท่ีสูงท่ีสุดซ่ึงจะช่วยป้องกนัความเส่ียงและช่วยใหก้ารควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ
จะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในส่วนกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบัหน่วยงานราชการมากท่ีสุด 
คือ ดา้นการควบคุมซอฟต์แวร์ระบบเม่ือพิจารณาถึงปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในกบัระดับการ
ควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีพบวา่ มีความสมัพนัธ์กนั 
 ชุลีกาญจน์  ไชเมืองดี (2548) ศึกษาเร่ืองการศึกษาระบบควบคุมภายในด้านการเงินและการบัญชีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  พบว่าระบบควบคุมภายด้านการเงินในของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่มี
ความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบักระบวนการควบคุมภายใน ตามแนวคิด COSO ดงัน้ี 1. ดา้นสภาพแวดลอ้มการ
ควบคุม ปัจจยัพิจารณาจากปรัชญาและรูปแบบการบริหารโครงสร้างการจดัองคก์ร นโยบายและวิธีบริหารงานดา้น
บุคลากรซ่ึงผลการตรวจสอบภายใน พบว่ามหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการแลว้แต่อยู่ระหว่างพิจารณาก าหนดวิธีการจดั
บรรยากาศการควบคุมภายในโดยบุคคล 2. ดา้นประเมินความเส่ียง หมายถึง การประเมินความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ในอนาคต มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการปฏิบติัเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียง การระบุปัจจยัเส่ียงการวิเคราะห์ความ
เส่ียง รวมถึงการควบคุมเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 3. ดา้นกิจกรรมการควบคุม เป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบติังาน ค าสัง่ต่าง ๆ ท่ีฝ่ายบริหารก าหนด ซ่ึงมหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการแลว้ 
คือการก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบติังานท่ีชดัเจน มีการจดัท าคู่มือปฏิบติังานระเบียบขอ้บงัคบั มีการสอบทานโดย
ผูบ้ริหาร 4. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร เนน้การด าเนินการท่ีเช่ือถือได  ้ทั้งสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินและ
มิใช่ด้านการเงินมหาวิทยาลัยก็ให้ความส าคัญกับการมีระบบสารสนเทศท่ีดี มีการจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้
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ความสามารถ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ มีการจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ดา้นเทคโนโลยีมีการพฒันาระบบงานทั้ง
ระบบเอกสารและระบบบญัชี 5. ดา้นการติดตามและประเมินผล เน้นให้ผูป้ระเมินพิจารณาความเหมาะสมของ
ระบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในอนัจะช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลยัด าเนินการในเร่ืองการติดตามประเมินผลโดยมีการเปรียบเทียบแผนงานและผลการด าเนินงาน
รวมถึงการรายงานใหก้บัผูก้  ากบัดูแลทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งต่อเน่ือง     
 พิสมัย   ยงยืนสัมพันธ์  (2543) ได้ศึกษาการควบคุมภายในด้านคอมพิวเตอร์ในสหกรณ์ออกทรัพย์:
กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ จ ากดั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขา้ราชการกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์ โดยผลการศึกษาพบวา่ ในปัจจุบนัหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดน้ าคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการประมวลผลขอ้มูลต่างๆ โดยเฉพาะขอ้มูลทางการเงินและการบญัชีคอมพิวเตอร์มีระบบการท างานท่ีซบัซอ้น
และมีกระบวนการประมวลผลท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้้วยตา เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบท่ีประมวลผลโดยใช้
คนท างาน อาจท าใหเ้กิดความผิดพลาดในการท างานซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจรวมทั้งการหยุดชะงกัของ
ธุรกิจ จึงควรก าหนดให้มีการควบคุมภายในดา้นคอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ และก าหนดให้มีการควบคุมความปลอดภยัในระบบงานคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ป้องกนัโอกาสท่ีข้อมูลจะถูกเปล่ียนแปลงโดยบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้ขอ้ก าหนดหรือมาตรฐานในการ
ควบคุมภายในระบบกากรประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ การควบคุมทัว่ไป (General 
Controls)และการควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application Controls) ซ่ึงน ามาใชใ้นการตรวจสอบภายในในปัจจุบนั 
 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากร 
ประชากร ไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานกองคลงัของหน่วยงานท่ีสนบัสนุนภารกิจฝ่ายการเมือง ภายใตฝ่้ายบริหารและ

ฝ่ายนิติบญัญติัรวม 3 หน่วยงาน ประกอบดว้ย 1. ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 2. ส านักงานเลขาธิการ
วฒิุสภา และ 3. ส านกังานปลดันายกรัฐมนตรี รวมประชากรทั้งส้ิน  208 คน 

กลุ่มตวัอย่าง 
จากประชากร 3 หน่วยงาน จ านวน 208 คน ขา้งตน้ โดยผูวิ้จยัสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามได ้192 ชุด    

คิดเป็นร้อยละ 92.31 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วิธีการจดัท าขอ้มูล เม่ือเก็บขอ้มูลแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ จึงท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

สมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถามทั้งหมด น ามาลงรหสั (Coding) เพ่ือน าไปท าการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ     

2. วิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผูป้ฏิบติังานกองคลงั (ส่วนท่ี 1 ของแบบสอบถาม) โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง     

3. วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีมีผลต่อระดบัการควบคุมภายในระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี (ส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถาม) และระดบัการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี (ส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม) โดยการน าเสนอในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยายและสรุปผลการวิจยัโดย
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ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

4. ทดสอบสมมติฐาน  ซ่ึงทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดลอ้มการควบคุมต่อระดบัการควบคุม
ภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบการบริหารงานการเงินการคลงัภาครัฐ ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression Analysis)  

 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัจากสมมติฐานการ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างปัจจยัสภาพแวดลอ้มการควบคุม กบัระดบัการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตก้ารบริหารงานการเงินการคลงัภาครัฐ (GFMIS) โดยรวม 

ปัจจยัสภาพแวดล้อมการควบคุม 

ระดบัการควบคุมภายใน 

P-value สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

ความคาดเคลือ่น
มาตรฐาน 

1. ปัจจยัดา้นปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร 0.016 0.074 0.824 

2. ปัจจยัดา้นความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรมในการบริหารและ  

    การปฏิบติังาน 

0.173 0.104 0.096 

3. ปัจจยัดา้นการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 0.063 0.089 0.477 

4. ปัจจยัดา้นโครงสร้างของหน่วยงาน 0.238 0.099 0.018* 

5. ปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากร 0.272 0.088 0.002* 

R = 0.692          Adjusted R2 = 0.465          SE est = 0.372           a = 0.397          F = 34.137 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัดา้นโครงสร้างของหน่วยงาน และปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารและการ
พฒันาดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตก้าร
บริหารงานการเงินการคลงัภาครัฐ โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีระดบันยัส าคญัท่ีสังเกตไดต้ ่ากวา่ระดบั
นยัส าคญัท่ีก าหนด (P-value  < 0.05)    
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ตารางที่ 2  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างปัจจยัสภาพแวดลอ้มการควบคุม กบัระดบัการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบ GFMIS ดา้นการควบคุมทัว่ไป 

ปัจจยัสภาพแวดล้อมการควบคุม 
ระดบัการควบคุมภายใน  

P-value สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

ความคาดเคลือ่น
มาตรฐาน 

1. ปัจจยัดา้นปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร 0.011 0.072 0.882 

2. ปัจจยัดา้นความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรมในการบริหารและ  

    การปฏิบติังาน 

0.232 0.101 0.023* 

3. ปัจจยัดา้นการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 0.069 0.086 0.428 

4. ปัจจยัดา้นโครงสร้างของหน่วยงาน 0.254 0.097 0.010* 

5. ปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากร 0.212 0.086 0.014* 

R = 0.702          Adjusted R2 = 0.479          SE est = 0.362           a = 0.353          F = 36.171 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05            

จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัดา้นความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้น
โครงสร้างของหน่วยงาน และปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั
ระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบ GFMIS ดา้นการควบคุมทัว่ไปอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  โดยมีระดบันยัส าคญัท่ีสงัเกตไดต้ ่ากวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (P-value  < 0.05)   

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างปัจจยัสภาพแวดลอ้มการควบคุม กบัระดบัการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบ GFMIS ดา้นการควบคุมระบบงาน 

ปัจจยัสภาพแวดล้อมการควบคุม 
ระดบัการควบคุมภายใน  

P-value สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

ความคาดเคลือ่น
มาตรฐาน 

1. ปัจจยัดา้นปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหาร 0.022 0.089 0.803 

2. ปัจจยัดา้นความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรมในการบริหารและ  

    การปฏิบติังาน 

0.115 0.125 0.357 
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ปัจจยัสภาพแวดล้อมการควบคุม 
ระดบัการควบคุมภายใน  

P-value สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

ความคาดเคลือ่น
มาตรฐาน 

3. ปัจจยัดา้นการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 0.058 0.106 0.589 

4. ปัจจยัดา้นโครงสร้างของหน่วยงาน 0.223 0.120 0.064 

5. ปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากร 0.332 0.106 0.002* 

R = 0.623          Adjusted R2 = 0.372          SE est = 0.448           a = 0.442          F = 23.651 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05            

จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบ GFMIS ดา้นการควบคุมระบบงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีสงัเกตไดต้ ่ากวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (P-value  < 0.05)  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบการ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐ (GFMIS) พบว่า หน่วยงานสนบัสนุนภารกิจฝ่ายการเมืองมีปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
การควบคุมโดยรวมมีระดบัการปฏิบติัท่ีดี โดยดา้นปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหารมีระดบัการปฏิบติัท่ีดี
สูงสุด รองลงมาดา้นความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบติังาน ดา้นนโยบายการบริหารและการ
พฒันาดา้นบุคลากร ดา้นการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและดา้นโครงสร้างของหน่วยงานตามล าดบัและ
ส าหรับการประเมินระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตก้ารบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ
โดยรวมและรายดา้น พบวา่มีการควบคุมภายในอยูใ่นระดบัท่ีดีพอควรแต่ยงัมีขอ้บกพร่องอยูบ่า้ง     

สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นโครงสร้างของหน่วยงานและปัจจยั
ดา้นนโยบายการบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากรเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อระดบัการควบคุม
ภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบ GFMIS  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธนพร ชูจิตตป์ระชิต 
(2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบการบริหารงาน
การเงินการคลงัภาครัฐของหน่วยงานราชการ ผลการวิจยัพบวา่ เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม
ภายใน ปัจจยัดา้นโครงสร้างของหน่วยงาน กบัระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีพบว่า มี
ความสัมพนัธ์กนั รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของกระทรวงการคลงั (2545 : 9-10) กล่าวว่า โครงสร้างของ
หน่วยงานท่ีไดรั้บการจดัไวเ้ป็นอยา่งดี จะเป็นพ้ืนฐานส าคญัท่ีท าใหผู้บ้ริหารสามารถวางแผนงานสัง่การและควบคุม
การปฏิบัติงานได้ถูกตอ้งและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการจดัโครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้ นๆ รวมทั้ งการก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรให้
หน่วยงานผูบ้ริหารควรก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละต าแหน่งใหช้ดัเจน ดงันั้น หน่วยงาน
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สนับสนุนภารกิจฝ่ายการเมืองควรให้ความส าคญัในการจดัโครงสร้างหน่วยงานและสายงานการบงัคบับญัชาท่ีมี
ความเหมาะสมและชดัเจน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจนและเหมาะสม รวมถึงการใหน้โยบายใน
การบริหารและการพฒันาดา้นบุคลากรท่ีชดัเจนและด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหบุ้คลากรตระหนกัถึงความส าคญั
ของนโยบายในการบริหารและส่งผลใหผู้บ้ริหารสามารถบริหารงานไดง่้ายข้ึน  

สมมตฐิานข้อที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการ
บริหารและการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นโครงสร้างของหน่วยงานและปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารและการพฒันาดา้น
บุคลากร เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใต้
ระบบ GFMIS  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของธนพร   ชูจิตต์ประชิต (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการ
ควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบการบริหารงานการเงินการคลงัภาครัฐของหน่วยงาน
ราชการ ผลการวิจยัพบว่า เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน ปัจจยัดา้นความซ่ือสัตยแ์ละ
จริยธรรมในการบริหารและการปฏิบติังานกบัระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใตร้ะบบ 
GFMIS ดา้นการควบคุมทัว่ไป พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จินตนา  บุญบงการ (2542 : 
15) กล่าววา่ ค่านิยมของวฒันธรรมหน่ึงๆ เป็นความเช่ือท่ีก าหนดเจตคติของบุคคลและกลุ่มค่านิยมและเจตคติมีส่วน
ในการก าหนดพฤติกรรมของบุคคลและมีอิทธิพลต่อความจ าเป็นและความตอ้งการของประชาชน ดงันั้น หน่วยงาน
สนบัสนุนภารกิจฝ่ายการเมืองควรมีการก าหนดนโยบายและวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้หน้าท่ีในการควบคุม มีการ
แบ่งแยกหนา้ท่ีในงานท่ีไม่สามารถปฏิบติัโดยบุคคลเดียวกนัได ้และปรับปรุงแผนภูมิการจดัโครงสร้างสายงานการ
บงัคบับญัชาให้ถูกตอ้ง รวมทั้งก าหนดนโยบายและขอ้ก าหนดดา้นจริยธรรมไวอ้ย่างชัดเจนเพ่ือให้พนักงานถือ
ปฏิบติัประกอบกบัมีการจดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความสามารถของบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ  

สมมติฐานข้อที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านนโยบายการบริหารและการ
พฒันาดา้นบุคลากร เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อระดบัการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีภายใต้ระบบ GFMIS  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุภาพร  ยอดธรรมา (2547) พบว่าการพัฒนาการ
ด าเนินงานการควบคุมภายใน โดยใชวิ้ธีการประชุมเชิงปฏิบติัการและกระบวนการนิเทศภายในงาน ช่วยใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจขั้นตอนการด าเนินงาน มีแนวทางการปฏิบติังานท่ีชดัเจน มีการติดตามและการนิทศภายในงานอย่าง
ต่อเน่ือง เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั และช่วยให้การพฒันางาน
บรรลุเป้าหมายได  ้ ดงันั้น หน่วยงานสนบัสนุนภารกิจฝ่ายการเมืองควรให้ความส าคญักบัการจดัฝึกอบรมเก่ียวกบั
การปฏิบติังานใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองในการพฒันาหรือแกไ้ขระบบงาน รวมถึงการจดัสรร
พนกังานใหเ้หมาะสมกบัระบบงานนั้นๆ  

ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานสนบัสนุนภารกิจฝ่ายการเมืองควรให้ความส าคญัในการจดัโครงสร้างหน่วยงานและสายงาน
การบงัคบับญัชาท่ีมีความเหมาะสมและชดัเจน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจนและเหมาะสม รวมถึง
การให้นโยบายในการบริหารและการพฒันาในดา้นต่างๆ และการพฒันาดา้นบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ โดยจดัให้มี
การฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเกิดความรู้ความเขา้ใจในระบบงาน  

2. หน่วยงานควรปรับปรุงและพฒันาระบบการควบคุมภายในการจดัการความเส่ียงใหมี้ความเหมาะสมกบั
สถานการณ์อยู่เสมอ รวมทั้งควรจดัท าคู่มือการปฏิบติัท่ีก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานทุกคน  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารสินทรัพย์กบัการสร้างผลก าไรของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ASSETS MANAGEMENT TO CREATE 
PROFITS   : COMPANIES LISTED ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

ววิฒัน์ จุลอ าพนัธ์* 
Wiwat Chunamphan 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารสินทรัพย ์ประกอบดว้ย อตัราการหมุนเวียน
ของสินทรัพยถ์าวร อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี และอตัราการหมุนเวียน
ของสินทรัพยร์วม กบัการสร้างผลก าไร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ านวน 215 บริษทั ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินและฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศจาก
ระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย STESMART ปี พ.ศ.2552-2556 โดยวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิง
พรรณนา  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน คือ การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคุณ ในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มลู 
ผลการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารสินทรัพยใ์นส่วนของ การบริหารสินคา้คงเหลือ 
และการบริหารลูกหน้ี จะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัต่อการสร้างผลก าไร และการบริหารสินทรัพย์
ถาวรและสินทรัพยร์วมไม่มีความสมัพนัธ์กบัการสร้างผลก าไรท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
ค าส าคัญ: การบริหารสินทรัพย์, การสร้างผลก าไร, อัตราส่วนทางการเงิน 

Abstract 
This study aimed to investigate the relationship between asset management consists of ratio of fixed asset 
turnover, inventory turnover, receivables turnover and total assets turnover and profit-making. The population in 
this study are 215 companies listed on the Stock Exchange of Thailand by collect information from the financial 
report and information database from the Stock Exchange of Thailand STESMART years 2009-2013. The 
collected data were analyzed using descriptive statistics included frequency, percentage, maximum, minimum, 
average, and standard deviation and inferential statistics was multiple regression analysis for the analysis and 
presentation. 
The expected results of the study that to found the relationship between the assets management consist of  
inventory management and receivables management have a significant positive correlation to profit-making. And 
fixed assets and total assets management did not have correlation to profit-making at 0.05 significance level.  
Keywords: Assets Management, Create Profits, Financial Ratio 
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1. บทน า 

 การลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดยพิจารณาจากราคาหุน้เพียงอยา่งเดียวเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง ซ่ึงผูล้งทุน
สามารถลดความเส่ียงในการลงทุนไดโ้ดยใชก้ารวิเคราะห์งบการเงินประกอบการตดัสินใจ การวิเคราะห์งบการเงิน 
เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัและเป็นเคร่ืองมือท่ีนกัวิเคราะห์มกัใชป้ระกอบการวิเคราะห์ คือ อตัราส่วนทาง
การเงิน และเม่ือแปลความหมายของอตัราส่วนแลว้ จะท าใหท้ราบถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในปัจจุบนั
ของบริษทั ซ่ึงสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบนัอาจส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเงินในอนาคตของบริษทั ดงันั้น
จึงมีผูน้ าเอาอตัราส่วนทางการเงินไปเป็นส่วนหน่ึงของตน้แบบการพยากรณ์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพยากรณ์น้ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ใชง้บการเงิน ท่ีจะคาดการณ์ความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษทั อนัน าไปสู่การ
ตดัสินใจท่ีเหมาะสมและไดรั้บประโยชนสู์งสุดส าหรับแต่ละฝ่าย 

      การศึกษาพบว่าผูใ้ชง้บการเงินจะสามารถน าขอ้มูลท่ีเปิดเผยในงบการเงินมาใชป้ระโยชน์ในการพยากรณ์
ความสามารถในการท าก าไรไดห้รือไม่ เพียงใด จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ โดยท่ีการพยากรณ์ความสามารถในการท า
ก าไรในอนาคตของบริษัทจะสามารถเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจกับทุกฝ่าย อนัจะส่งผลต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมใหดี้ข้ึน 

     ผูอ่้านงบการเงินอาจมีความยุ่งยากท่ีจะตอบค าถามเก่ียวกบัความสามารถในการท าก าไรและความเส่ียงจาก
การใชข้อ้มูลท่ีมีอยู่ในงบการเงิน เน่ืองจากไม่สามารถประเมินเก่ียวกบัความสามารถในการท าก าไรไดจ้ากการดู
เฉพาะตวัเลขก าไรสุทธิเพียงอย่างเดียว แต่การเปรียบเทียบก าไรสุทธิกบัสินทรัพยแ์ละเงินทุนท่ีบริษทัใชใ้นการท า
ก าไรอาจช่วยให้การประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัไดดี้ข้ึน ผูล้งทุนอาจวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
รายการต่างๆในงบการเงินรูปแบบของอตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินบางประเภทเปรียบเทียบ
เฉพาะรายการในงบก าไรขาดทุน บางประเภทเปรียบเทียบเฉพาะรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ในขณะท่ีบาง
ประเภทน าเอาขอ้มูลอ่ืนๆในงบการเงินมาหาความสัมพนัธ์กนั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยก์ับการสร้างผลก าไรของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือศึกษาวา่การบริหารสินทรัพยข์องธุรกิจมีความสมัพนัธ์กบัผลก าไรหรือไม่ เพ่ือท่ีจะ
ไดน้ าขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาลงทุนของนกัลงทุนเพ่ือลดความเส่ียงจากการ
ลงทุนท่ีจะเกิดข้ึน และใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความมัน่คงในการลงทุนด าเนินธุรกิจและบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

การวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารสินทรัพยก์บัการสร้างผลก าไรของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผูวิ้จยัมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารสินทรัพยก์บัการสร้างผลก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดการวจิยั 
                 ตวัแปรอสิระ          ตวัแปรตาม 
 
 

 

 

 

ภาพที ่1   แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

      ทฤษฎีการลงทุน (Investment) (สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549) 
ค าว่า “การลงทุน” ในทางเศรษฐศาสตร์ คือ การท่ีเราใชส้อยทรัพยากรอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าให้เกิดสินคา้หรือ
บริการข้ึนใหม่ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการลงทุนท่ีแทจ้ริง โดยตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการผลิต
สินคา้หรือบริการวา่ คุม้กบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการใชส้อยทรัพยากรนั้นๆหรือไม่  

    แนวความคิดเกีย่วกบัความเส่ียงจากการลงทุน (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย , 2549) “ความเส่ียง” คือการท่ีผลตอบแทนจริงท่ีได้รับจากการลงทุน เบ่ียงเบน หรือแตกต่างไปจาก
ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดหวงัไวซ่ึ้งไม่วา่จะเป็นไปในทางบวกหรือลบก็ถือวา่เป็นความเส่ียงดว้ยกนัทั้งนั้น  

      อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)  อัตราส่วนทางการเงิน เป็นเคร่ืองมือประเภทหน่ึงท่ีช่วยให้
สามารถประเมินฐานะทางการเงินและความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจไดดี้กวา่ขอ้มูลตวัเลขท่ีแสดงไวใ้นงบ
การเงิน โดยอตัราส่วนทางการเงิน คือ การน ารายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน ท่ีมีความสัมพนัธ์
กัน มาท าเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกัน แล้วท าให้สามารถตีความหมายของงบการเงินนั้ นได้มากข้ึน (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2548) 
 การวิเคราะห์งบการเงินนั้น โดยทัว่ไปจะมีการวางเป้าหมายไวด้งัน้ี 

1. เพ่ือให้ทราบถึงความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจและแนวโน้มในอนาคต ซ่ึงจะเป็นตวัช้ีถึง
โอกาสท่ีนกัลงทุนจะท าก าไรในอนาคตจากการลงทุนในหุน้ของบริษทัน้ีดว้ย ถา้ความสามารถในการท าก าไรมีสูง 

2. เพ่ือใหท้ราบถึงระดบัความเส่ียงของธุรกิจท่ีจะท าใหน้กัลงทุนขาดทุนจากการลงทุนได ้
อตัราส่วนการบริหารสินทรัพย์ หรือ อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency ratios) 
      จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการบริหารสินทรัพย ์พบว่า มีผูใ้ห้ความส าคญัและวิจยัเก่ียวกบัการ
บริหารสินทรัพย์หลายท่าน เช่น สันติ ภีระนันท์ (2546) ท่ีได้กล่าวว่า การท่ีจะบริหารเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอัตรา
ผลตอบแทนของการใช้สินทรัพยท่ี์ดีนั้น ข้ึนอยู่กบัความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์และการบริหารการ

 

- อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 

- อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 

- อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี 

- อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 

 

การบริหารสินทรัพย์ 

 

 

- อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ 

- อตัราส่วนก าไรสุทธิ 

- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

- อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างผลก าไร 

 

 

 

 

สินทรัพยร์วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมัน่คงของบริษทั 

ความมัง่คัง่ของนกัลงทุน 
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ด าเนินงานโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการควบคุมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ดงันั้น ถา้ตอ้งการเพ่ิมอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยก์็อาจจะท าไดโ้ดยการเพ่ิมยอดขายหรือลดปริมาณสินทรัพย ์หรือควบคุมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน และ
พยายามลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานลง เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปนิฏฐา บริพนัธกุล ท่ีไดก้ล่าวว่า  การบริหาร
สินทรัพย ์คือการท าอย่างไรใหสิ้นทรัพยข์ององคก์รมีคุณภาพหรือมลูค่าเพ่ิม ซ่ึงองคก์รชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ
ไดมี้การน าแนวคิดของการบริหารสินทรัพยม์าใชก้บัองคก์ร และพบวา่ ภายหลงัจากการมุง้เนน้การบริหารสินทรัพย์
แลว้ ไดท้ าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย เกิดการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่า สามารถลด
ตน้ทุนค่าใชจ่้าย โดยรวมมีตน้ทุนท่ีต ่าลง และลดความตอ้งการของสินทรัพยใ์หม่ท่ีไม่จ าเป็น ดว้ยการวางแผนการ
จดัการท่ีเป็นระบบ  

           อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยท่ี์ส าคญัและสามารถช้ีวดัความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์ไดแ้ก่ 
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีและ
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม ซ่ึงสามารถอธิบายแต่ละอตัราส่วนไดด้งัน้ี 
  1.  อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม (Total Asset turnover) 
       อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม  เป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีวดัประสิทธิภาพการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทั 
เพ่ือผลิตยอดขายหรือรายไดจ้ากการขายเขา้สู่บริษทั 

 2. อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์ถาวร (Fixes asset turnover) 
       อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร เป็นการค านวณหาอัตราส่วนเพ่ือแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน วา่ในหน่ึงรอบระยะเวลาบญัชีของกิจการมีผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่ อยา่งไร  

 จากการทบทวนวรรณกรรมมีงานวิจยัท่ีพบว่าอตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยไ์ม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์คือ ธาราทิพย ์ศิริจนิดา (2553) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วน
ทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีอธิบายฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัใน 4 ดา้น คือ ความสามารถในการท าก าไร  ดา้นประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์ 
ดา้นสภาพคล่อง  และด้านมูลค่าตลาดหรือการเติบโต  กับอตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ 
ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินท่ีไดจ้ากงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยกเวน้ บริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน และบริษทัท่ีอยู่ระหว่างฟ้ืนฟู การ
ด าเนินงานกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ตั้งแต่ปี 2549-2552 ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 99% อตัราส่วนมูลค่าตลาดของส่วนของผูถื้อหุน้ต่อมูลค่าตามบญัชีของส่วนของผูถื้อหุน้ มีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ในขณะท่ีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย ์
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน และอตัราผลตอบแทนจากยอดขาย ไม่พบว่ามีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์
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 3.  อตัราการหมุนของสินค้าคงเหลอื 
 อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ เพ่ือใหท้ราบถึง
ความคล่องตวัของบริษทัว่าสามารถจ าหน่ายสินคา้ไดเ้ร็วเพียงใด ถา้อตัราส่วนน้ียิ่งสูง ยิ่งแสดงว่าสินคา้ของบริษทั
สามารถขายไดเ้ร็ว แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานขายของบริษทั(คู่มือ (Manual Guides) ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2556 หนา้ 23) 
  วิวฒัน์ อภิสิทธภิญโญ (2552) กล่าวว่า การบริหารสินคา้คงเหลือเป็นปัจจยัอย่างหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่ ซ่ึงรวมไปถึงห่วงโซ่คุณค่าของการจดัหาสินคา้ของธุรกิจเหล่านั้นดว้ย 
การด าเนินกิจกรรมการด าเนินงานในหลากหลายส่วนงานของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการตลาด การเงิน ลว้นแต่มีความ
เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัการบริหารสินคา้คงเหลือ  
 4.  อตัราการหมุนของลูกหนี ้
 การบริหารลูกหน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าให้กิจการมีก าไรและมีสภาพคล่องจากการท่ีลูกหน้ี การมีก าไร คือ 
การมีรายไดส่้วนเพ่ิมมากกวา่ค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิมท่ีเกิดจากการมีลูกหน้ีจ านวนดงักล่าว ส่วนการมีสภาพคล่อง คือ การ
ท่ีกิจการสามารถเปล่ียนสภาพลูกหน้ีให้เป็นเงินสดตามเวลาท่ีก าหนด และเพ่ือสามารถบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 
กิจการควรก าหนดนโยบายการใหสิ้นเช่ือ และนโยบายการจดัเกบ็หน้ี เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในการบริหารงานลกูหน้ี  
 จากการทบทวนวรรณกรรมมีผูไ้ดศึ้กษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของสินคา้คงเหลือและลูกหน้ีกบัก าไรใน
อนาคต คือ  Abarbanell and Bushee (1977) ท่ี ได้ศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่ างรายละ เอียดในงบการเงิน 
(Fundamental Signals) กบัก าไรในอนาคต โดยการใชส้มการถดถอยท าการทดสอบ Fundamental Signals จ านวน 9 
ตวั ไดแ้ก่ สินคา้คงเหลือ ลูกหน้ี รายจ่ายฝ่ายทุน ก าไรข้ึนตน้ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  Effective Tax Rate  
คุณภาพภาพก าไร และผลจากการศึกษา พบวา่ สินคา้คงเหลือ ลูกหน้ี ก าไรขั้นตน้ Effective Tax Rate คุณภาพก าไร 
และ Labor Force มีความสมัพนัธ์กบัก าไรในอนาคตอยา่งมีนยัส าคญั  
อตัราความสามารถในการท าก าไร 
 อตัราความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) คือ เคร่ืองมือในการวดัความสามารถในการท าก าไร
ของแต่ละบริษทั นกัวิเคราะห์ทางการเงินมกัใชก้ารวดัน้ีในการประเมินผลประกอบการของบริษทั การน าอตัราการท า
ก าไรของบริษทัมาช่วยในการวิเคราะห์จะช่วยใหส้ามารถมองภาพสถานการณ์และการท าก าไรของบริษทัไดดี้ข้ึน 
 นักลงทุนให้ความส าคัญกับอัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรมากกว่าอัตราส่วนอ่ืนๆ 
ประกอบกบัการท่ีนกัลงทุนตดัในใจลงทุน ณ วนัน้ีนั้นเป็นการมองอนาคตของบริษทัท่ีจะลงทุนว่าบริษทัเหล่านั้น
จะใหผ้ลตอบแทนกลบัมาในอนาคต ทั้งในรูปของเงินปันผลและก าไรจากการขายสินทรัพย ์ ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวข้ึนอยู่
กบัความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของกิจการ ถา้กิจการมีความสามารถในการท าก าไรในอนคตย่อม
หมายความว่านกัลงทุนย่อมไดรั้บผลตอบแทนดงักล่าวกลบัมาอยา่งแน่นอน แต่ถา้กิจการไม่มีความสามารถในการ
ท าก าไรในอนาคตก็แสดงถึงผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนแก่นกัลงทุนนัน่เอง (ณัฏฐนนัท์ กุลจิรัฐิติกาล ,2549) เช่นเดียวกบั
งานวิจยัของ ศิริพร กาญจนสุทธิแสง (2549) ท่ีกล่าวถึงอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรว่า วตัถุประสงคข์อง
ธุรกิจกเ็พ่ือหาผลประโยชน์หรือก าไรใหไ้ดม้ากท่ีสุด ผูวิ้เคราะห์ท่ีน าเอาอตัราก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนของ
ผูถื้อหุ้น จะเห็นผลการวิเคราะห์ว่ากิจการให้ผลตอบแทนอย่างไร และมีความสามารถในการก่อให้เกิดก าไรมาก
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นอ้ยเพียงใด นอกจากน้ีผูท่ี้ลงทุนและฝ่ายบริหารสามารถน าเอาอตัราส่วนทางการเงินน้ีมาเปรียบเทียบผลการลงทุน
ในกิจการท่ีตนบริหารกบักิจการอ่ืนได ้เพ่ือให้ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนและการวางแผนนโยบายใน
อนาคต 
 ในการค านวณอตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร (Profitability) เพ่ือใช้วดัประสิทธิภาพในการ
บริหารงานองค์กรว่าสามารถบรรลุเป้าหมายเพียงใด และวดัความสามารถในการท าก าไรนั้นสามารถท าไดใ้น 2 
ลกัษณะ คือ 

1. การวดัความสามารถในการท าก าไรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัยอดขาย คือ การวดัความสามารถในการท า
ก าไรจากอตัราส่วนท่ีเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบดูความสมัพนัธ์ของก าไรต่างๆกบัยอดขาย เป็นอตัราส่วนท่ีค านวน
ไดจ้ากรายการในงบก าไรขาดทุน ซ่ึงไดแ้ก่อตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 

1.1 อตัราการท าก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) คือ อตัราส่วนระหว่างก าไรขั้นตน้กบัยอดขาย โดย
ท่ีก าไรขั้นตน้นั้นคือก าไรท่ีเกิดข้ึนจากผลต่างระหว่างยอดขายกบัตน้ทุนขาย ผลลพัธ์ของอตัราส่วนน้ีจะบอกให้
ทราบว่ากิจการนั้นมีประสิทธิภาพในการบริหารงานดา้นการขายและการจดัซ้ือวตัถุดิบมาเพ่ือผลิตและเพ่ือขาย
อยา่งไร  

1.2 อตัราการท าก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) คือ อตัราส่วนระหว่างก าไรสุทธิกบัยอดขาย ผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ะบอกใหท้ราบวา่กิจการมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายไดเ้พียงใด สามารถ
บ่งบอก และแสดงถึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนรวมทั้งระดบัความเส่ียงของแต่ละกิจการท่ีจะท าการ
ลงทุน ในแต่ละกิจการหากมีอตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนจากก าไร
สุทธิเฉล่ียของอุตสาหกรรมแลว้ แสดงว่ากิจการมีก าไรท่ีสูงซ่ึงจะเพ่ิมความมัน่คงใหก้บักิจการ และเจา้ของกิจการ
ดว้ย โดย ศิริพร  กาญจนาสุทธิแสง (2549) กล่าวว่า บริษทัส่วนใหญ่นั้นลว้นตอ้งการให้อตัราการท าก าไรสุทธิสูง 
เน่ืองจากจะแสดงใหเ้ห็นถึงกิจการนั้นมีความสามารถในการท าก าไรสูงนั้นเอง 

Peixoto (2000) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบขอ้มลูระหว่างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ ก าไรจากการด าเนินงาน และ
ก าไรสุทธิ กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์การศึกษาใชก้ลุ่มตวัอย่างบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไม่ใช่
ธุรกิจการเงิน ซ่ึงท าการศึกษาในช่วงปี ค.ศ. 1995-1998 เป็นจ านวน 156 ตวัอย่าง จาก 39 บริษทั โดยใชว้ิธีวิเคราะห์
สมการถดถอย (Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ก าไรสุทธิ อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดดี้ท่ีสุด 
รองลงมา คือ ก าไรจากการด าเนินงาน และมลูค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ ตามล าดบั 

2. การวดัความสามารถในการท าก าไรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุน คือการวดัความสามารถในการท า
ก าไรจากอตัราส่วนท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบดูความสัมพนัธ์ของรายการก าไรต่างๆในงบก าไรขาดทุน กบัรายการ
ลงทุนต่างๆในงบดุล กล่าวคือ ท าใหท้ราบว่าการลงทุนของกิจการไดก่้อนใหเ้กิดประโยชน์ในรูปของก าไรอย่างไร 
ซ่ึงไดแ้ก่อตัราส่วน ดงัต่อไปน้ี 

2.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  (ROA : Return on Total Asset) คืออัตราส่วน ท่ี ใช้ว ัด
ความสามารถของกิจการในการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยข์องกิจการเพ่ือสร้างก าไร อตัราส่วนน้ีถือเป็นการวดั
ประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยร์วมของกิจการ  
  2.2 อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ (ROE : Return on Total Equity) คือ อตัราส่วนระหว่างก าไร
สุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และบุริมสิทธิ อตัราส่วนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัส่วนของเจา้ของ อตัราส่วนน้ีจะวดัผลตอบแทน
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จากการลงทุนของผูถื้อหุ้นโดยเฉพาะผลลพัธ์ท่ีไดบ้อกให้ทราบว่าเงินทุนของกิจการในส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของได้
น าไปลงทุน และไดบ้ริหารการลงทุนเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อกิจการอยา่งไร 

 จากการทบทวนวรรณกรรมมีผูวิ้จยัเก่ียวกบัการวดัความสามารถในการท าก าไรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ลงทุนหลายเล่ม เช่น สุทธิเพ็ญ ดีสวสัด์ิ (2550) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในการอธิบายราคาหลักทรัพย ์
ผลการวิจยั พบว่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
กล่าวคืออตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ป็นอตัราส่วนท่ีวดัความสามารถในการท าก าไรโดยไม่สนใจท่ีมาของเงิน
ลงทุนในการจดัหาสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีส าคญัท่ีนักลงทุนน าไปใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพในการ
ลงทุน เพราะอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ป็นตวัสนับสนุนความสามารถในการด าเนินงานเพ่ือสร้างผล
ก าไรใหแ้ก่กิจการไดโ้ดยตรง ท าใหน้กัลงทุนน าอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยม์าประกอบการตดัสินใจลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกรียงไกร นามนยั (2552) ซ่ึงไดศึ้กษาผลกระทบของคุณภาพก าไรท่ี
มีต่อภาพลกัษณ์และการเจริญเติบโตของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส่ิงส าคญั
ในการด าเนินงานของกิจการหรือการสร้างผลตอบแทนหรือผลก าไรใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงคุณภาพก าไรเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท า
ให้เกิดความน่าเช่ือถือและภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาของนักลงทุนและผูใ้ช้ข้อมูล นอกจากน้ียงัส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตในอนาคตของกิจการ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารฝ่ายบัญชีของบริษทั มีความเห็นดว้ยเก่ียวกบัการ
เจริญเติบโตขององคก์รโดยรวมดา้นสินทรัพยอ์ยู่ในระดบัมาก คุณภาพก าไรดา้นระดบัความสมัพนัธ์ก าไรทางบญัชี
และก าไรเชิงเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบกบัการเจริญเติบโตขององค์กร ดา้นสินทรัพยข์องกิจการ
,ดา้นคุณภาพก าไร ดา้นความผนัผวนหรือความมีเสถียรภาพของก าไร มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัการ
เจริญเติบโตขององคก์รโดยรวมดา้นสินทรัพยข์องกิจการ, ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นช่ือเสียงของธุรกิจมีความสมัพนัธ์
และผลกระทบเชิงบวกกบัการเจริญเติบโตขององคก์รโดยรวมดา้นสินทรัพยข์องกิจการ 

  

3. วธิีการศึกษา 

      ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยกเวน้กลุ่ม
ธุรกิจการเงินและบริษทัท่ีอยูใ่นระหวา่งการฟ้ืนฟกิูจการ จ านวน 466 บริษทั 
      เพ่ือให้กลุ่มตวัอย่างท่ีถูกเลือกมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสะทอ้นคุณสมบติัความเป็นตวัแทนอนัเท่ียง
ธรรมท่ีจะอา้งถึงประชากรในภาพรวมได ้ผูว้ิจยัจึงศึกษากลุ่มธุรกิจทุกประเภท คือ 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 1.กลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  2. กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค  3. กลุ่มวตัถุดิบและสินคา้อุตสาหกรรม  4. กลุ่ม
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  5. กลุ่มทรัพยากร  6. กลุ่มบริการ  7.กลุ่มเทคโนโลยี  
      กลุ่มตวัอย่าง (Sampling) ท่ีใช้ในการท าวิจยัคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และด าเนินงานอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 จาก 7  กลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้น ซ่ึงต้องมีข้อมูลราคาตลาด
หลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีน าส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
      จากประชากรเป้าหมายทั้งส้ิน 466 บริษทั ดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัท าการเลือกตวัอย่างจากประชากรเป้าหมาย

ทั้งหมด ตามหลกัวิชาการท่ีวา่ดว้ยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ   Yamane (1973)   
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       จากการค านวณผูวิ้จัยได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 215  บริษัท  เป็นตัวแทนของประชากรเป้าหมายใน

การศึกษา  

ตารางที่ 1   แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 

กลุ่มอุตสาหกรรม อกัษรย่อ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร AGRO 43 20 

กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค CONSUMP 40 18 

กลุ่มวตัถุดิบและสินคา้อุตสาหกรรม INDUS 81 37 

กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง PROPCON 136 63 

กลุ่มทรัพยากร RESOURC 32 15 

กลุ่มบริการ SERVICE 95 44 

กลุ่มเทคโนโลย ี TECH 39 18 

รวม 466 215 

          การวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารสินทรัพยก์ับความสามารถในการสร้างผลก าไรของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือทดสอบวา่การบริหารสินทรัพย ์ซ่ึงพิจารณาจากอตัราส่วนการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์อนัประกอบไปดว้ย อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร อตัราการหมุนเวียนของ
สินคา้คงเหลือ อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี และอตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม  วา่มีความสมัพนัธ์ท่ีสามารถ
สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรของกิจการหรือไม่ โดยพิจารณาจากอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร อนั
ประกอบไปดว้ย อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนผูถื้อ
หุ้น เพื่อสรุปผลการวิจยัในเร่ืองดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows  การรวบรวมและประมวลผล
ทางสถิติของขอ้มูลท่ีศึกษา โดยจ าแนกแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้อกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
เป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูในรูปของค่าสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือสรุปลกัษณะเบ้ืองตน้ของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ้

โดยขอ้มูลของตวัแปรตาม ไดแ้ก่ อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรของบริษทั และขอ้มูลของตวัแปรอิสระ 
ไดแ้ก่ อตัราส่วนการบริหารสินทรัพย์ จะถูกน ามาวิเคราะห์ขั้นตน้ในรูปแบบของความถ่ี สัดส่วนหรือร้อยละ   
ค่าเฉล่ีย   ค่าสูงสุด   ค่าต ่าสุด   และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

2. สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ส่วนที่ 1 การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(Coefficients of Correlations) 
การวิเคราะสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างตวัแปรอิสระ กบัตวัแปร

ตาม  วา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ และสมัพนัธ์กนัอยา่งไร ความสัมพนัธ์อาจเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หรือทิศทาง
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ตรงขา้มกนั ซ่ึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรและทิศทางของความสัมพนัธ์นั้นสามารถทราบไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพนัธ์ (p)  

ส่วนที่ 2 การตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Measures of Collinearity) 
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซอ้นซ่ึงศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม (Y) กบัตวัแปรอิสระหลาย

ตวั  มีขอ้ก าหนดวา่ ตวัแปรอิสระแต่ละตวัจะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์กนั แต่ในทางปฏิบติัมกัจะพบวา่ตวัแปรอิสระมี
ความสัมพนัธ์กนัเอง จึงท าให้เกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงปัญหาดงักล่าว จะน าไปสู่การตดัสินใจท่ีผิดพลาดได้
ในท่ีสุด เน่ืองจาก Multicollinearity ท่ีแผงอยู่ในข้อมูลจะมีผลท าให้สมการถดถอยท่ีได้มีประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์ท่ีลดลง ดงันั้นจึงตอ้งท าการทดสอบว่าตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กนัเองหรือไม่ ซ่ึงวิธีการ
ตรวจสอบจะใชค่้าสถิติ Variance Inflation Factor (VIF)  

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ เพ่ือท าการวิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัความสามารถใน

การท าก าไร โดยท่ีเป็นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยดว้ยค่า R Square(R2)  
R Square(R2) ใชว้ดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามว่ามีมากนอ้ยเพียงใด ถา้ R2 มีค่าใกล ้

1 แสดงว่าตวัแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมาก แต่ถา้ R2 มีค่าใกล ้0 แสดงว่าตวัแปรอิสระชุดนั้น
มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามนอ้ย หรือไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 

เม่ือเก็บขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษาไดค้รบถว้นแลว้ จึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดงัน้ี 

1. ตรวจสอบขอ้มลูและแปลงขอ้มลูเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของการวิเคราะห์ความถดถอยแบบเชิงพหุ 
2. วิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้ เพ่ือใหท้ราบถึงขอ้มลูทัว่ไป เช่น ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าความสมัพนัธ์ 
3. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามของแต่ละตวัแบบและท าการเปรียบเทียบตวัแบบ 
4. สรุปและแปรผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

             ผลท่ีผูวิ้จยัคาดวา่จะไดรั้บ คือ จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารสินทรัพยก์บัการสร้างผลก าไร
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชวิ้ธีทางสถิติ พบว่า ในภาพรวมการบริหารสินคา้
คงเหลือและการบริหารลกูหน้ีของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัการสร้างผลก าไร อย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Abarbanell and Bushee (1977) ท่ีไดศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายละเอียดในงบการเงินกบัก าไรในอนาคต พบว่า สินคา้คงเหลือ และลูกหน้ีมีความสัมพนัธ์
กบัก าไรในอนาคตอยา่งมีนยัส าคญั  และส าหรับการบริหารสินทรัพยถ์าวรและการบริหารสินทรัพยร์วมของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัการสร้างผลก าไร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธาราทิพย ์ศิริจินดา (2553) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบั
อตัราผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีพบว่า ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99% 
อตัราส่วนการหมุนเวียนสินทรัพย ์ไม่พบว่ามีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์
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 การบริหารสินคา้คงเหลือและการบริหารลูกหน้ีมีความสัมพนัธ์กบัการสร้างผลก าไรในส่วนของก าไร
ขั้นต้นและผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เน่ืองจากสินคา้คงเหลือและลูกหน้ีเป็นสินทรัพยท่ี์มีสภาพคลอ้งสูงกว่า
สินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยร์วมจึงสามารถอธิบายถึงการสร้างผลก าไรไดดี้กวา่ ส าหรับผลก าไรท่ีการบริหารสินคา้
คงเหลือและลูกหน้ีมีความสัมพนัธ์ คือ ก าไรขั้นตน้และผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ดว้ยเหตุท่ีว่าก าไรขั้นตน้เป็น
ก าไรท่ีไดจ้ากการน ารายไดจ้ากการขายลบดว้ยตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย ซ่ึงจะไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้
ก าไรขั้นตน้เป็นก าไรท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกติอย่างแทจ้ริง ส าหรับผลตอบแทนจากสินทรัพย ์บ่งบอกถึง
การน าสินทรัพยไ์ปลงทุนให้เกิดผลตอบแทน โดยเป็นค่าท่ีแสดงถึงผลก าไรท่ีบริษทัหาไดจ้ากสินทรัพยท์ั้งหมดท่ี
บริษทัใชด้ าเนินงาน ซ่ึงสามารถใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพในการลงทุน เพราะผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ป็น
ตวัสนบัสนุนความสามารถในการด าเนินงานเพ่ือสร้างผลก าไรให้แก่กิจการไดโ้ดยตรง จึงสามารถสรุปไดว้่า การ
บริหารสินคา้คงเหลือและลูกหน้ีสามารถอธิบายก าไรขั้นตน้และผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ดดี้กวา่ ก าไรสุทธิและ
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม การบริหารสินทรัพยแ์ต่ละประเภทจะมีความสัมพนัธ์กบัการสร้าง
ผลก าไรท่ีแตกต่างกันไปของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  เน่ืองจากแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมต่างมีจุดมุ่งหมายหรือ
วตัถุประสงคใ์นการใชสิ้นทรัพยแ์ตกต่างกนั มีการใชสิ้นทรัพยใ์นการก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้แตกต่างกนัไป 
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บทคดัย่อ 
     บทความน้ีเป็นแนวคิดในการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมในการ
ค านวณตน้ทุนการผลิตนกัเรียนของวิทยาลยัการอาชีพ และเปรียบเทียบตน้ทุนระหวา่งระบบตน้ทุนแบบดั้งเดิมและ
ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมของวิทยาลยัการอาชีพ โดยค านวณหาตน้ทุนการผลิตนกัเรียนต่อคน โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรียนตั้งแต่ปีท่ี 1 จนจบการศึกษาชั้นปีสุดทา้ย ระดบั ปวช. และปวส. โดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงัระหวา่งปีการศึกษา 
2554 - 2556 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือบรรยายลกัษณะของขอ้มูลตน้ทุน ประกอบดว้ย 
ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บอธิบายถึงแนวทางในการน าระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมมาใชใ้น
การสถานศึกษา ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผน/การบริหารจดัการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดอตัราค่าเล่าเรียนในแต่ละระดบัชั้นปี 
ค าส าคัญ: การประยกุต์ใช้, ระบบต้นทุนกิจกรรม, การผลิตนักเรียน, วิทยาลยัการอาชีพ 

Abstract 
     This article is a research concept to study the application of activity-based costing for calculating  
the cost in producing students of vocational college and to compare the costs between traditional cost and 
activity-based cost per person of vocational college. The samples were the students who study from the first year 
until the last year of the study of vocational certificate and high vocational certificate level with the past 3 years 
data of academic year 2011-2013. The statistical analysis used was descriptive statistics for describing the 
features of cost in terms of percentage and mean. The expected results will describe guidelines in applying 
activity-based cost for educational institute, being information for planning/ managing annual budget, and as 
guidelines in setting tuition fee.       
        

Keywords: Application, Activity-based costing, Students production,  Vocational college 
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1. บทน า 
     ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 21 ก าหนดให้
ส่วนราชการจดัท าบญัชีตน้ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึน ตามหลกัเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนด เพ่ือให้ไดข้อ้มูลตน้ทุนงานของแต่ละส่วนงานอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารทุกระดบั 
ในการวดัผลการด าเนินงาน การปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซ่ึงการปฏิรูประบบราชการ  
ในปัจจุบนัไดมี้การมุ่งเนน้ผลงานและผลลพัธ์ (Outcome) แทนการควบคุมปัจจยัน าเขา้ (Input) ซ่ึงตอ้งกระจายความ
รับผิดชอบในการบริหารการเงินให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระและมีความคล่องตวัในการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือ
ผลิตผลงานตามพนัธกิจ เป้าหมายและวตัถุประสงคส์ถานศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งมีขอ้มลูทางบญัชีท่ีสมบูรณ์เพียงพอต่อ
การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและประเมินผลการด าเนินงานและมีขอ้มูลตน้ทุนในการผลิตและบริการเพ่ือใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการขอจดัสรรงบประมาณ และมีขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนการวางแผนทางการเงิน การบริหารจดัการทรัพยสิ์น
และการตรวจสอบก ากบัดูแลองคก์รของผูบ้ริหาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์, 2550) 
ส่งผลให้รัฐบาลไดน้ าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การค านวณตน้ทุนผลผลิตเป็นส่วน
ส าคญัอย่างหน่ึงในการบริหารงบประมาณท่ีสถานศึกษาตอ้งด าเนินการ ตน้ทุนผลผลิตท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมจึง
จ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะช่วยให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมเป็นระบบการบริหาร
ตน้ทุน ท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจไดดี้กว่าการใชข้อ้มูลจากระบบบญัชีตน้ทุนเดิม โดยมีขอ้มูลทางดา้น
ตน้ทุนของกระบวนการและผลผลิตท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  ากว่า การวางระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม ท าในลกัษณะ
ของระบบการรายงานเพ่ือการบริหารงาน มากกวา่ท่ีจะน าเอาระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมมาใชแ้ทนท่ีระบบบญัชีท่ีใช้
อยูใ่นปัจจุบนั (บงกช อนงัคพนัธ์, 2551) โดยในสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจสถาบนัการศึกษา ผูบ้ริหารยอ่ม
มุ่งหวงัความเป็นเลิศให้กบัสถาบันการศึกษาของตน ผูบ้ริหารสถาบันการศึกษาแต่ละคนมองความหมายของ   
“ความเป็นเลิศ” และกลยุทธ์ท่ีจะน าไปสู่ความเป็นเลิศน้ีแตกต่างกันไป แต่ส าหรับการประกอบธุรกิจการให้
การศึกษาท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง ตลาดการศึกษาในระดบันานาชาติก าลงัขยายตวัและรุกคืบเขา้สู่การเขา้มาด าเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยมากข้ึน เทคโนโลยีมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว และผูบ้ริโภคซ่ึงไดแ้ก่ นกัเรียน นกัศึกษาตอ้งการ
ไดบ้ริการการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพสูงในระดบัราคาพอสมควร สถาบนัการศึกษาท่ีมุ่งหวงัความเป็นเลิศในรูป
ของผลก าไรท่ีสม ่าเสมอหรือเพ่ิมสูงข้ึนโดยใชวิ้ธีการข้ึนราคาเป็นหลกัย่อมสูญเสียส่วนแบ่งตลาดและไม่สามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ในทางตรงกนัขา้มผูบ้ริหารจะตอ้งหันมาให้ความสนใจกบัการบริหารตน้ทุนแทนท่ี ระบบ
บัญชีท่ีใช้อยู่จะต้องไม่บิดเบือนต้นทุนผลผลิตและต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับโอกาสหรือช่องทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตและการด าเนินงานแก่ผูบ้ริหาร (วรศกัด์ิ ทุมมานนท์, 2547) โดยมีวตัถุประสงค์ของการ
วิจยัหลกั 2 ขอ้คือ 1. เพ่ือศึกษาการประยุกตใ์ชร้ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรมในการค านวณตน้ทุนการผลิตนกัเรียนของ
วิทยาลยัการอาชีพ และ 2. เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างระบบตน้ทุนแบบดั้งเดิมและระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมของ
วิทยาลยัการอาชีพ จ าแนกตามระดบัการศึกษา และสาขาวิชา โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยัผูบ้ริหารสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจดัการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนหรือนโยบายทางดา้นการเงิน การก าหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมของนกัศึกษา และฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปบริหารการด าเนินใหเ้กิดประสิทธิภาพ รวมถึง
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การวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขั้นตอนท่ีมีความเหมาะสม และมีคุณภาพมากท่ีสุด และท าให้
เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมการด าเนินงานกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการจดัการศึกษาของวิทยาลยั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     2.1 ความหมายของตน้ทุน 
 
ตารางที่  1  แสดงความหมายของตน้ทุน 
 
นกัวิจยัและนกัวิชาการ ความหมายของตน้ทุน 
ศศิวิมล มีอ าพล (2545) เงินสด หรือส่ิงท่ีเทียบเท่าเงินสดท่ีได้จ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ  

ซ่ึงนาประโยชน์มาให้กิจการ ในปัจจุบันหรือในอนาคต  ดังนั้น ในการน ามา 
ซ่ึงประโยชนแ์ก่กิจการในปัจจุบนัหรือในอนาคตนั้น กิจการตอ้งพยายามลดตน้ทุน
ใหม้ากท่ีสุดเพ่ือก่อนใหเ้กิดก าไรท่ีสูงท่ีสุดแก่กิจการ 

นภาภรณ์ พลนิกรกิจ (2545) รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ และจ่ายเป็นเงินสดหรืออ่ืน ๆ  
ท่ีสามารถวดัเป็นตวัเงินได้ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการทั้ง
ในและปัจจุบนัและอนาคต ดงันั้น ตน้ทุนจึง อาจอยู่ในรูปสินทรัพย ์(Assets) หรือ
ค่าใชจ่้าย (Expenses) ก็ไดข้ึ้นอยู่กบัประโยชน์ท่ีกิจการไดรั้บในงวดใดหากไดรั้บ
ประโยชน์ในงวดปัจจุบนั หรือตน้ทุนไดก่้อให้เกิดประโยชน์แลว้ (Expired Cost) 
ถือว่าต้นทุนได้เปล่ียนสภาพเป็นค่าใช้จ่าย (Expenses) ส่วนต้นทุนท่ียงัไม่ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์ในงวดปัจจุบัน (Unexpired Cost) หรือคาดว่าจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในอนาคตถือว่า ตน้ทุนน้ีเป็นสินทรัพย ์เช่น ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ค่าเบ้ีย
ประกนัจ่ายล่วงหนา้ สินคา้คงเหลือ 

สุพาดา สิริกตุตา (2546) จ านวนเงิน หรือภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินในอนาคต เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้หรือ
บริการซ่ึงจะก่อให้เกิด รายไดต่้อปี ตน้ทุนอาจเป็นสินทรัพยห์รือค่าใชจ่้าย ตน้ทุนนั้น
อาจก่อให้เกิดประโยชน์ทนัทีตน้ทุน จะถือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือนพนักงาน ถา้
ประโยชน์นั้ นเกิดข้ึนในภายหลัง ต้นทุนจะถือเป็น สินทรัพย์ เช่น อุปกรณ์  โดย
สินทรัพยท่ี์ถกูใชจ้ะถือเป็นค่าใชจ่้ายในรูปของค่าเส่ือมราคาเม่ือส้ินงวด บญัชี 

ดวงมณี โกมารทตั (2546) มูลค่าท่ีวดัไดเ้ป็นจ านวนเงินของสินทรัพย ์หรือ ความเสียสละท่ีกิจการไดล้งทุน
ไปเพ่ือให้ไดซ่ึ้ง สินคา้หรือบริการต่าง ๆ ซ่ึงกิจการคาดว่าจะน าไปใชเ้พ่ือให้เกิด
ประโยชน์ภายหลงั ตน้ทุนอาจจะ เกิดจากรายการหน่ึงรายการใดหรือทั้ง 2 รายการ
ต่อไปน้ี 1. รายการเงินสด หรือมีภาระหน้ีสินเกิดจาการซ้ือสินคา้ สินทรัพยห์รือ
บริการต่าง ๆ มาเพ่ือขายหรือใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบักิจการ และ 2. การเสียสละ
ผลประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บเม่ือปฏิเสธทางเลือกอ่ืน ๆ แลว้หันไปใช้ทางเลือกท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้นแทน 
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ตารางที่  1  (ต่อ) 
นกัวิจยัและนกัวิชาการ ความหมายของตน้ทุน 
ดวงมณี โกมารทตั (2551) มลูค่าท่ีวดัไดเ้ป็นจ านวนเงินของสินทรัพย ์หรือความเสียสละท่ีกิจการไดล้งทุนไป

เพ่ือให้ไดสิ้นคา้ สินทรัพยห์รือบริการต่าง ๆ ซ่ึงกิจการคาดว่าจะน าไปใช้เพ่ือให้
เกิดประโยชนใ์นภายหลงั 

สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ 
(2552) 

ทรัพยากรของกิจการท่ีสามารถก าหนดมูลค่าเป็นตวัเงินท่ีจะตอ้งสูญเสียไปเพ่ือ
แลกเปล่ียนกบัสินคา้หรือบริการท่ีจะไดรั้บมา 

 
     2.2 การเปรียบเทียบวธีิการบญัชีตน้ทุนแบบเดิม และวธีิการบญัชีตน้ทุนตามกิจกรรม 
 
ตารางที่  2  การเปรียบเทียบวิธีการบญัชีตน้ทุนแบบเดิม และวิธีการบญัชีตน้ทุนตามกิจกรรม 

ระบบตน้ทุนแบบดั้งเดิม ระบบตน้ทุนตามกิจกรรม 
1. ถกูออกแบบมาในช่วงปัจจยัการผลิตหลกัยงัคง
วตัถุดิบ และแรงงานโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีมากนกั 

1. เกิดในยคุท่ีวตัถุดิบทางตรง และแรงงานทางตรงไม่ใช่
ปัจจัยหลักส าคัญ โดยในธุรกิจจะมีการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงลกัษณะธุรกิจจะมี
ผลิตภณัฑห์ลายชนิด 

2. วตัถุประสงคพ้ื์นฐาน คือ ก าหนดมูลค่าของสินคา้เพ่ือ
แสดงในงบก าไรขาดทุน 

2. วัตถุประสงค์พ้ืนฐาน คือ การก าหนดมูลค่าของ
กิจกรรมต่างๆ โดยตน้ทุนผลิตภณัฑ์ คือ ต้นทุนรวมท่ี
เกิดจากการท ากิจกรรมทั้งหมด 

3. การควบคุมตน้ทุนเนน้ท่ีองคป์ระกอบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 3. การควบคุมตน้ทุนเนน้แหล่งท่ีเกิดตน้ทุนเป็นส าคญั 
4. ปริมาณผลิตภณัฑเ์ป็นตวัก่อใหเ้กิดตน้ทุน 4. ยึดหลกัวา่กิจกรรมเป็นตวัก่อใหเ้กิดตน้ทุน 
 

3. วธิีการศึกษา 
     3.1 รูปแบบการวิจยั 
          รูปแบบของการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงประจกัษ์ (Empirical Research) คณะผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยมุ่งศึกษาต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนระหว่างปีการศึกษา 2554 – 2556 (รอบระยะเวลา 1 ปีการศึกษาคือ  
1 พฤษภาคม - 30 เมษายน ของปีถดัไป) โดยศึกษาในมุมมองของผูผ้ลิตหรือผูใ้ห้บริการการศึกษา  เพ่ือค านวณหา
ตน้ทุนการผลิตนักเรียนต่อคน ค านวณจากการติดตามนักเรียนตั้ งแต่ปีท่ี 1 จนจบการศึกษาชั้นปีสุดทา้ย (ปวช.  
ใชเ้วลา 3 ปี, ปวส. ใชเ้วลา 2 ปี) โดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี (ปีการศึกษา 2554 - 2556)  
     3.2 เคร่ืองมือการวิจยั 
          การวิจยัเร่ือง การประยุกต์ใชร้ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรมในการค านวณตน้ทุนการผลิตนกัเรียนของวิทยาลยั
การอาชีพ เป็นการวิจยัเชิงประจกัษ์ (Empirical Research)โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แผน
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งบประมาณรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแผนกิจกรรมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา เพ่ือน ามาวิเคราะห์
ขอ้มลู ดงัน้ี 
 
          1. วิเคราะห์ตน้ทุนแบบดั้งเดิม 
               1.1 รวบรวมขอ้มูลตน้ทุนโดนจ าแนกตามส่วนประกอบของตน้ทุนการผลิตของวิทยาลยัการอาชีพ ในช่วง
ปีการศึกษา 2554 – 2556 โดยน าต้นทุนตามงบประมาณ (ใช้จริง) ของวิทยาลยัมาจัดสรรเข้าสู่ต้นทุนแรงงาน
ทางตรง และตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการผลิต 
               1.2 เกบ็รวบรวมขอ้มลูตน้ทุนแต่ละระดบัการศึกษา และสาขาวิชา ดงัน้ี 
                   1.2.1 ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง (Direct Materials : DM) เน่ืองจากวิทยาลยัการอาชีพ เป็นสถานศึกษาหรือ
เป็นหน่วยงานท่ีจดัการศึกษา หรือเป็นหน่วยงานท่ีท าการผลิตนกัเรียนโดยไม่มีการป้อนวตัถุดิบโดยตรงเพ่ือใชใ้น
การผลิต ดงันั้น ตน้ทุนการผลิตนกัเรียนของวิทยาลยัการอาชีพ จึงไม่มีวตัถุดิบ 
                   1.2.2 ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor :DL) ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าสอนรอบบ่าย ค่า
สอนภาคฤดูร้อน และค่าโหลด (ค่าสอนเกินต่อสัปดาห์)  ท่ีจ่ายให้แก่อาจารยท่ี์ท าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน
โดยตรง โดยใช้ข้อมูลจากงานแผนงานและงบประมาณ ระหว่างปีการศึกษา 2554 – 2556 (รอบระยะเวลา 1 ปี
การศึกษาคือ 1 พฤษภาคม - 30 เมษายน ของปีถัดไป) ในส่วนของเวลาสอนและการท างานจากข้อมูลของ 
ฝ่ายวิชาการ 
                    การเกบ็รวบรวมขอ้มลูค่าแรงงานทางตรงเกบ็จาก 3 ส่วน ดงัน้ี 
                         ส่วนท่ี 1 เกบ็ขอ้มลูจากอาจารยท่ี์มีหนา้ท่ีสอนโดยตรงในแต่ละระดบัการศึกษา และสาขาวิชา 
                         ส่วนท่ี 2 เก็บขอ้มูลจากอาจารยท่ี์ท าหน้าท่ีสอนโดยตรงแต่ไม่สามารถแยกระดบัการศึกษา และ
สาขาวิชาไดโ้ดยตรง 
                        ส่วนท่ี 3 เกบ็ขอ้มลูจากอาจารยท่ี์สอนและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน โดยจ าแนกเป็นค่าแรงงานทางตรงเฉพาะ
ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีในการสอน 
                        ในส่วนของส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 จะท าการหาสัดส่วนการสอนของอาจารยต์ามค่าน ้าหนกัการสอน 
(ค่าร้อยละ) จากสูตร 
 

สดัส่วนเวลาท างาน (%) = 
ระยะเวลาในการสอน (ชัว่โมง) X 100 
ระยะเวลาท างานทั้งหมด (ชัว่โมง) 

   
                        เม่ือไดส้ดัส่วนเวลาท างานของอาจารยแ์ลว้น ามาค านวณหาตน้ทุน โดยใชสู้ตร 
 
 
                         จากนั้นค านวณหาตน้ทุนค่าแรงงานทางตรงจ าแนกตามระดบัการศึกษา และสาขาวิชา โดยหาก
สามารถระบุเขา้ระดบัการศึกษา และสาขาวิชาได ้จะจดัสรรเขา้สู่ระดบัการศึกษา และสาขาวิชาโดยตรง หากไม่

ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง  =  ค่าแรงงานทั้งหมดของอาจารย ์X สดัส่วนเวลาท างาน 
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สามารถระบุเขา้ระดบัการศึกษา และสาขาวิชาไดโ้ดยตรง เน่ืองจากอาจารยท์ าการสอยหลายระดบัและสาขาวิชา 
คณะผูวิ้จยัจะท าการจดัสรรตามสดัส่วนชัว่โมงการสอนในแต่ละระดบัการศึกษา และสาขาวิชา โดยใชสู้ตร 
 
 
   1.2.3  ตน้ทุนค่าใชจ่้ายการผลิต (Manufacturing Overhead : MO) ไดแ้ก่ 
                       1.2.3 ค่าแรงงานทางออ้ม เน่ืองจากในการเก็บเวลาการท างานของสถานศึกษาไม่มีการใชบ้ตัรบนัทึก
เวลาท างาน (Time Ticket) ท าใหไ้ม่สามารถจดัสรรค่าแรงงานเขา้สู่ระดบัการศึกษา และสาขาวิชาไดโ้ดยตรง ดงันั้น 
นอกเหนือจากค่าแรงงานทางตรง คณะผูวิ้จยัจึงจดัเขา้เป็นค่าแรงงานทางออ้ม ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
ตารางที่  3  การจ าแนกค่าแรงงานทางออ้ม 

ค่าแรงงานทางออ้ม ค่าแรงงานทางออ้ม 
1. เงินเดือนครูท่ีไม่เก่ียวข้องกับการสอน/ผู ้บริหาร/
เจา้หนา้ท่ี/คนงาน 

26. ค่าวสัดุเวชภณัฑ ์

2. เงินวิทยฐานะ 27. ค่าวสัดุกีฬา 
3. เงินสมทบ 3% 28. ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 
4. ค่าจา้งประจ า 29. ค่าสาธารณูปโภค 
5. ค่าจา้งชัว่คราว 30. ค่าครุภณัฑ ์
6. ค่าครองชีพ 31. ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง 
7. ค่าตอบแทนพิเศษ  32. ค่าวิจยั ส่ิงประดิษฐ ์และนวตักรรม 
8. เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 33. ค่าใชจ่้ายศูนยซ่์อมสร้างเพ่ือชุมชน 
9. ค่าสอนพิเศษ 34. ค่าใชจ่้ายโครงการหารายไดร้ะหวา่งเรียน 
10. ค่าธุรการนอกเวลาราชการ 35. ค่าใชจ่้ายโครงการชีววิถีเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
11. ค่าท าการนอกเวลา 36. ค่าใชจ่้ายโครงการร่วมดว้ยช่วยประชาชน 
12. ค่าเบ้ียเล้ียง/ท่ีพกั/พาหนะ 37. ค่าใชจ่้ายทุนการศึกษาราชกมุารี 
13. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 38. ค่าใชจ่้ายทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 
14. ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 39. ค่าใชจ่้ายโครงการคุณธรรมน าความรู้ 
15. ค่าจา้งเหมาบริการ (ยาม) 40. ค่าปรับภูมิทศัน ์
16. ค่าบริการถ่ายเอกสาร 41. ค่าส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน/จ าเป็น 
17. ค่าจา้งเกบ็ขยะมลูฝอย 42. ค่าหนงัสือเรียน 
18. ค่าวสัดุส านกังาน 43. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
19. ค่าวสัดุการศึกษา 44. ค่าเคร่ืองแบบ 
20. ค่าวสัดุฝึก 45. ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
21. ค่าวสัดุหนงัสือ วารสาร ต าราเรียน 46. ค่าใชจ่้ายงานการจดัการอาชีวศึกษา 

ตน้ทุนค่าแรงงทางตรงของอาจารย ์ X  จ านวนชัว่โมงการสอนในระดบัการศึกษาและสาขาวิชา 
จ านวนชัว่โมงการสอนทั้งหมด 
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22. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 47. ค่าใชจ่้ายงานส่งเสริมและสนบัสนุน 
23. ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 48. ค่าใชจ่้ายงานวิจยัและพฒันา 
24. ค่าวสัดุก่อสร้าง 49. ค่าใชจ่้ายงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์และ 

ยาเสพติด 
25. ค่าวสัดุอาคารสถานท่ี 50. ค่าใชจ่้ายงานจดัการศึกษางานอาชีพและการศึกษา 
                        โดยเก็บขอ้มูลค่าใชจ่้าทั้งหมดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัค่าแรงงานทางตรง จากนั้นจ าแนกค่าใชจ่้าย การผลิต
เขา้ระดบัการศึกษา และสาขาวิชา ในการค านวณหาค่าใชจ่้ายการผลิตในแต่ละระดบัการศึกษา และสาขาวิชา จะใช้
วิธีการจดัสรรค่าใชจ่้ายตามจ านวนนกัเรียนในแต่ละระดบัการศึกษา และสาขาวิชา จากสูตร 
 
     ค่าใชจ่้ายการผลิตทั้งหมด X จ านวนนกัเรียนแต่ละสาขาวิชา 
          จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
   
                   1.3 หาตน้ทุนการผลิตนกัเรียนแต่ละระดบัการศึกษา และสาขาวิชา จากสูตร 
 
     Full Cost  =  DL + MO 
 
                  1.4 หาตน้ทุนการผลิตนกัเรียนต่อคนของแต่ละระดบัการศึกษา และสาขาวิชา จากสูตร 
 
    ตน้ทุนการผลิตนกัเรียนต่อคน   =    
 
   
               2. วิเคราะห์ตน้ทุนฐานกิจกรรม 
                  ตน้ทุนการผลิตนักเรียนไดจ้ าแนกตามประเภทตามส่วนประกอบของตน้ทุนไวแ้ลว้ในการวิเคราะห์
ตน้ทุนแบบดั้งเดิม ซ่ึงในส่วนของค่าแรงงานทางตรงจะเป็นตน้ทุนตวัเดียวกนั ดงันั้น ในการวิเคราะห์ตน้ทุนฐาน
กิจกรรมจะเป็นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการผลิตตามตน้ทุนฐานกิจกรรมโดยรวบรวมขอ้มูลตามโครงสร้างของ
วิทยาลยัทั้ง 3 ปีการศึกษา (2554 – 2556) แบ่งการศึกษาออกเป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
                       1. ระบุตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณ (ใช้จริง) ซ่ึงไดจ้ าแนกประเภทไวแ้ลว้ตามวิธี
ตน้ทุนแบบดั้งเดิมตามขอ้ 1.2.3 
                       2. วิเคราะห์และระบุกิจกรรม โดยดูจากโครงสร้าง/คู่มือการด าเนินงานของวิทยาลยัการอาชีพ โดย
บ่างตามศูนยกิ์จกรรมจ าแนกตามฝ่าย มี 4 ฝ่าย 23 กิจกรรม ดงัตารางท่ี 3 
 
 
 
 

Full Cost 
จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
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ตารางที่  4  การจ าแนกศูนยกิ์จกรรมตามฝ่ายตามกิจกรรมและตวัผลกัดนัตน้ทุน 
ศูนยกิ์จกรรม กิจกรรม ตวัผลกัดนัตน้ทุน 

1. กิจกรรมฝ่ายวิชาการ 1.1 การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน จ านวนชัว่โมงการสอน 
 1.2 การวดัผลและประเมินผล จ านวนนกัเรียน 
 1.3 การใหบ้ริการของวิทยบริการและ

หอ้งสมุด 
จ านวนการใหบ้ริการ 

 1.4 การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จ านวนสถานประกอบการ 
 1.5 ส่ือการเรียนการสอน จ านวนส่ือการสอน 
2. กิจกรรมฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

2.1 การวางแผนและงบประมาณ จ านวนโครงการ 
2.2 ศูนยข์อ้มลูสารสนเทศและความร่วมมือ จ านวนการใหบ้ริการ 

 2.3 การวิจยัพฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ จ านวนคร้ังในการด าเนินการ 
 2.4 การประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
จ านวนคร้ังในการด าเนินการ 

 2.5 ส่งเสริมผลิตผล การคา้ และประกอบธุรกิจ จ านวนโครงการ 
3. กิจกรรมฝ่ายพฒันากิจการ
นกัเรียนนกัศึกษา 

3.1 กิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา จ านวนกิจกรรม 
3.2 การใหค้ าท่ีปรึกษาและการปกครอง จ านวนนกัเรียน 

 3.3 การแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน จ านวนนกัเรียน 
 3.4 การจดัสวสัดิการนกัเรียน นกัศึกษา จ านวนนกัเรียน 
 3.5 โครงการพิเศษและการบริการชุมชน จ านวนโครงการ 
4. กิจกรรมฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

4.1 การบริหารงานทัว่ไป จ านวนคร้ังในการใหบ้ริการ 
4.2 บุคลากร จ านวนคร้ังในการใหบ้ริการ 
4.3 การเงิน  จ านวนคร้ังในการใหบ้ริการ 

 4.4 บญัชี จ านวนคร้ังในการใหบ้ริการ 
 4.5 พสัดุ จ านวนเอกสารแบบฟอร์ม 
 4.6 อาคารสถานท่ี จ านวนคร้ังในการใหบ้ริการ 
 4.7 ทะเบียน จ านวนคร้ังในการใหบ้ริการ 
 4.8 ประชาสมัพนัธ์ จ านวนคร้ังในการใหบ้ริการ 
 
                       3. ค านวณหาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตตามกิจกรรม โดยการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณ (ใชจ้ริง) เขา้สู่กิจกรรม คณะผูวิ้จยัไดใ้ชห้ลกัการประมาณการแทนการเก็บค่าจริงเพ่ือก าหนดสัดส่วน
ตามค่าน ้ าหนักภาระงานและจ านวนผูป้ฏิบติังานในแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) โดยท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละกิจกรรม เพ่ือใหค่้าน ้าหนกัของการจดัสรร 
                        4. การวิเคราะห์ตวัผลกัดนัตน้ทุนและจ านวนตวัผลกัดนัตน้ทุนกิจกรรม 
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                            หลงัจากจดัสรรค่าใชจ่้ายการผลิตลงสู่กิจกรรมแต่ละระดบัการศึกษา และสาขาวิชา จะตอ้งทราบ
ว่าแต่ละกิจกรรมส่ิงใดเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดตน้ทุนและมีจ านวนตวัผลกัดนัตน้ทุนเท่าใด ดงันั้น จึงมีการวิเคราะห์
และก าหนดตวัผลกัดนัตน้ทุน (ตารางท่ี 3) ก่อน โดยคณะผูวิ้จยัไดน้ ากิจกรรมทั้ง 23 กิจกรรม มาวิเคราะห์หาตวั
ผลกัดนัตน้ทุน 
                      5. จดัสรรตน้ทุนค่าใชจ่้ายการผลิตตามกิจกรรมจ าแนกตามระดบัการศึกษา และสาขาวิชา โดยใชห้ลกั
ผลกัดนัตน้ทุนเขา้สู่ระดบัการศึกษาและสาขาวิชา ไดแ้ก่ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 5 สาขาวิชา 
ไดแ้ก่ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบญัชี  สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้าก าลงั และสาขางาน
อิเลก็ทรอนิกส์ และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 5 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขางานพฒันาเวบ็เพจ 
สาขางานการบญัชี  สาขางานเทคนิคยานยนต์  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   
จากสูตร 
 

ตน้ทุนกิจกรรมในแต่ละระดบั และสาขาวิชา = 
ตน้ทุนกิจกรรม x จ านวนตวัผลกัดนัท่ีใช ้
ผลรวมจ านวนตวัผลกัดนัของแต่ละกิจกรรม 

  
                      6. การค านวณตน้ทุนการผลิตนกัเรียน และตน้ทุนการผลิตนกัเรียนต่อคน 
                          เม่ือไดต้น้ทุนค่าใชจ่้ายการผลิตตามกิจกรรมแลว้ จะหาตน้ทุนการผลิตตามระดบัการศึกษา และ
สาขาวิชา โดยน าค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิตตามกิจกรรมรวมกนั 
                          จากนั้นค านวณหาตน้ทุนการผลิตนกัเรียนต่อคน จ าแนกตามระดบัการศึกษาและสาขาวิชา โดยน า
ตน้ทุนการผลิตนกัเรียนหารดว้ยจ านวนนกัเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
          3. เปรียบเทียบร้อยละความแตกต่างของการผลการวิเคราะห์ตน้ทุนแบบดั้งเดิม และตน้ทุนฐานกิจกรรม ของ
นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 วิทยาลยัการอาชีพ จากสูตร 
 

= (ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนฐานกิจกรรม - ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนแบบดั้งเดิม) x 100 
 ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนฐานกิจกรรม 

 
 3.3 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
  เม่ือมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ คณะผูวิ้จยัไดด้ าเนินการก าหนดสถิติท่ีมีความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางสถิติ เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีตั้งไว ้โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
วิธีการประมวลผลทางหลกัสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) เพ่ือบรรยายลกัษณะของขอ้มูลตน้ทุน ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  
     1. ประโยชนท์างดา้นวิชาการ  
         ท าใหไ้ดข้อ้คน้พบในเชิงวิชาการเก่ียวกบัการอธิบายถึงแนวทางในการน าระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมมาใชใ้น
การสถานศึกษา 
     2. ประโยชนท์างดา้นวิชาชีพหรือการน าไปปฏิบติั 
         2.1 ผูบ้ริหารวิทยาลยัการอาชีพใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผน/การบริหารจดัการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
         2.2 ผูบ้ริหารวิทยาลยัการอาชีพใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดอตัราค่าเล่าเรียนในแต่ละระดบัชั้นปี 
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ผลของการจดัการเรียนรู้แบบใช้ค าถามที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวชิา
หลกัการบัญชีขั้นต้น 2 

The Effect of Questioning Method on Students Learning Outcome in  
Principles of Accounting 2 

จิตรลดา ววิฒัน์เจริญวงศ์1 

Chitlada Wiwatjarernwong 
  

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนในรายวิชาหลกัการบญัชีขั้นตน้ 2 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
ผลของการจดัการเรียนรู้แบบใชค้ าถามท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยมีกลุ่มตวัอย่างจากนกัศึกษาสาขาวิชา
การบญัชี คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม ซ่ึงลงทะเบียนเรียนและเขา้เรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 61 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย (1) การจดัการเรียนรู้โดยใชค้ าถาม (2) แผนการจดัการเรียน
การสอนของรายวิชาหลกัการบญัชีขั้นตน้ 2 (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ จ านวน 
ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (paired-simple t-test)  ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาใน
รายวิชาหลกัการบญัชีขั้นตน้ 2 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิคการใชค้ าถามมีผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ค าส าคัญ: หลกัการบัญชีขั้นต้น 2, ผลการเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม 
 

Abstract 
The objective of this quasi-experimantal research with the single group pretest-posttest design was to campare 
learning  outcome of students taught by using the effects of questioning method before and after the instruction. 
The sample of this research were 61 students of Department of Accounting, Faculty of Accounting, Sripatum 
University who were studying in Principles of Accounting 2 course in the second semester of the academic year 
2013. The research instruments use were : (1) Questioning Method (2) The lession plan, (3) Achievement test. 
The statistics were frequency, percentage, means, standard deviatiom and the t-test (paired-simple t-test). The 
results of this research was the method learning by using pretest and posttest on questioning method made the 
learning outcome scores of the studens were statistically significantly higher than before toward significant 
increased at the .01 level. 
Keywords: Principle of Accounting 2, Learning Outcome, Questioning Method. 
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1. บทน า 
 
  การเรียนรู้ของมนุษยไ์ดรั้บความสนใจอย่างมากจากนกัปรัชญาและนักจิตวิทยามาแต่ในอดีต ซ่ึงต่างก็ได้
แสดงทศันะกนัไวอ้ยา่งหลากหลาย ความคิดเหล่านั้นไดมี้การเปล่ียนแปลงและวิวฒันาการไปในแต่ละยุคแต่ละสมยั 
รวมทั้งไดข้ยายขอบเขตไปสู่เร่ืองของการจดัการเรียนการสอน แนวความคิดเร่ิมแรกเร่ิมตั้งแต่ศตวรรษท่ี 20 เป็นการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม ท่ีไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็นผลอนั
เน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มหรือจากการฝึกหัด (ทิศนา แขมมณี, 2550: 50-76) 
บทบาทของครูผูส้อนในแนวคิดดงักล่าวจะเป็นผูส้ร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีใหผู้เ้รียนตอ้งลงมือท าซ ้ าๆ ซ่ึงจะเป็นการช้ีน า
ให้มีการตอบสนองท่ีง่ายๆ และติดตามดว้ยการให้ผลยอ้นกลบัในทนัที ซ่ึงต่อมาไดมี้แนวความคิดกลุ่มพุทธินิยมท่ี
ไดเ้ร่ิมขยายขอบเขตของความคิดท่ีเน้นทางดา้นพฤติกรรมออกไปสู่กระบวนการทางความคิด นั่นหมายถึงการ
เปล่ียนแปลงความรู้ของผูเ้รียนนอกจากจะมีส่ิงท่ีเรียนรู้เพ่ิมข้ึนแลว้ ยงัสามารถรวบรวมและเรียบเรียงส่ิงท่ีเรียนรู้
เหล่านั้นให้เป็นระเบียบเพ่ือให้สามารถเรียกกลบัมาใช้ไดต้ามท่ีตอ้งการ นอกจากน้ียงัมีแนวความคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม ท่ีใหค้วามส าคญัของความเป็นมนุษย ์และมองมนุษยว์่ามีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ 
มีความตอ้งการ และมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตน จะเห็นไดว้า่งานท่ีส าคญัของครูอาจารยไ์ดแ้ก่การ
ช่วยใหน้กัเรียนนกัศึกษาแต่ละคนใหเ้กิดการเรียนรู้ โดยครูอาจารยท์ าหนา้ท่ีจดัส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพท่ีจะตอบสนองกบัการจดัการเรียนรู้นั้นได ้โดยเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง นัน่คือ
การพฒันากระบวนการคิดอย่างอิสระ การสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และการเรียนรู้จากการปฏิบติัของตนเองโดย
ใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือน าไปสู่คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของสังคมไทย ดังนั้นการจดัการศึกษาของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั ไดด้ าเนินการตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2545 ในหมวด 4 แนวทางการจดัการศึกษา มาตรา 22 และมาตรา 24 (กรมวิชาการ, 2546) การเรียนการสอนจะมี
ลกัษณะท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จึงเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือกระท าการแกปั้ญหา หรือศึกษาคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง ทั้งน้ีผูเ้รียน
สามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้จากประสบการณ์ ความเข้าใจ และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผูส้อนและเพ่ือนร่วม
หอ้งเรียน ลกัษณะการเรียนการสอนแบบน้ีจะท าใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพและสามารถ
น าความรู้ไปใชเ้ป็นประโยชนต่์อตนเองได ้
 การใชค้ าถามในวิชาวิทยาศาสตร์ มุ่งใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้หาความรู้ สามารถแกปั้ญหาและสรุปแนวคิด
ไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยการใชค้ าถามเป็นส่ือน าในการเรียนรู้ ซ่ึงค าถามท่ีเหมาะสมจะท าใหไ้ดป้ระโยชนใ์นการเรียนการ
สอน ซ่ึงในยุคปฏิรูปการศึกษาเป็นยุคท่ีไดมี้ความพยายามให้ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเปล่ียนกระบวนทศัน์การ
เรียนรู้ จากการสอนท่ีเน้นการอธิบายมาเป็นวิธีให้ผูเ้รียนคิดจนสามารถสร้างความรู้ใหม่ในตวัผูเ้รียนเอง ให้ครู
เปล่ียนกระบวนทศัน์จากการเป็นผูบ้อกมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวก จดัเตรียมประสบการณ์เรียนรู้ เป็นผูใ้ชค้  าถาม 
ดงันั้นครูจึงตอ้งมีทกัษะในการใชค้ าถาม และมีเทคนิคการใชค้ าถาม (สุพลา ทองแป้น, พูนสุข อุดมและธวฒัน์ชยั 
เทพนวล,  2552) 
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การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหลกัการบญัชีขั้นตน้ 2 ให้กบันักศึกษาจะเน้นวิธีการสอนโดยใชก้าร
บรรยาย (Lecture) ซ่ึงเป็นวิธีสอนท่ีเก่าแก่ท่ีสุด มีลกัษณะให้ผูส้อนเป็นผูถ่้ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียนในรูปของการ
บอก เล่า หรืออธิบาย ผูเ้รียนจะเป็นฝ่ายฟังและท าการจดบนัทึกสาระส าคญั (บุญชม ศรีสะอาด, 2541: 50) ตามปกติ
แลว้ผูวิ้จยัจะมีการเตรียมการสอนบรรยายโดยคดัเลือกประเด็นส าคญั หลกัเกณฑ ์ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง มาเช่ือมโยงและ
จัดล าดับเน้ือหาจากง่ายไปยากเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ พร้อมกับได้จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการบรรยายไวใ้ห ้ในขณะบรรยายผูวิ้จยัจะน าเสนอตวัอยา่งการบนัทึกบญัชีพร้อมใหฝึ้กปฏิบติัการบนัทึก
บญัชีไปพร้อมๆ กนั อย่างไรก็ตามจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาพบว่า เม่ือบรรยายนานเกินไป
นกัศึกษาเร่ิมขาดสมาธิและคุยกนัในระหว่างการเรียนการสอน ท าใหไ้ม่สามารถแกปั้ญหาโจทยแ์ละท าแบบฝึกหัด
ไม่ได ้นอกจากน้ีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษายงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ จากระดบัคะแนนในใบอนุมติัผล
การสอบไล่ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา (ภาคการศึกษาท่ี 2/2555) พบว่ามีนักศึกษาหลกัสูตร 4 ปี ลงทะเบียนและเขา้
เรียนจ านวน 111 คน มีเพียงนักศึกษาจ านวนเพียง 17 คน ท่ีมีผลการประเมินเป็นสัญลกัษณ์ A ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
15.32 ในขณะท่ีมีนกัศึกษาจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.23 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัต ่า  

จากสภาวการณ์ขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเร่ือง  ผลของการจดัการเรียนรู้แบบใช้
ค าถามท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ในรายวิชาหลกัการบญัชีขั้นตน้ 2 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบผลของ
การจดัการเรียนรู้แบบใชค้ าถามท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ในรายวิชาหลกัการบญัชีขั้นตน้ 2 ทั้งน้ีผูวิ้จยัตั้งขอ้
สมมติฐานว่าผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวิชา หลกัการบญัชีขั้นตน้ 2 จะมีระดบัคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือน าผลของการจดัการเรียนรู้แบบใชค้ าถามไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอนในรายวิชาหลกัการบญัชีขั้นตน้ 2 และให้เป็นสารสนเทศทางการศึกษาของคณาจารยใ์นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการสอนต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

หลักการบัญ ชีขั้ นต้น  2 เป็นบัญ ชีการเงิน  (financial accounting) ท่ี เน้นทางด้านการบันทึกบัญ ชี 
กระบวนการผ่านบญัชี การจดัท างบการเงิน เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ขอ้มูลทาง
บญัชีการเงินใชส้ าหรับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก รวมถึงมาตรฐานการบญัชี ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน (กชกร, 
2547: 3) โดยจะศึกษาเก่ียวกบัการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัเฉพาะ ระบบใบส าคญั ระบบเงินสดย่อย การบญัชี
เก่ียวกบัลูกหน้ี เงินลงทุน ตัว๋เงิน สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ และการบญัชีธุรกิจการผลิต ทั้งน้ีเน้ือหาสาระท่ีตอ้งเรียนค่อนขา้งเนน้ทางดา้นการค านวณ
ทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับรายละเอียดของวิชาเน้นขอ้มูลท่ีเก่ียวกับค าศัพท์เฉพาะทางวิชาชีพมากข้ึน และ
นักศึกษาจะตอ้งสามารถแกปั้ญหาโจทย ์เปล่ียนปัญหาโจทยม์าจ าแนกเป็นรายการไดแ้ละสามารถวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มลูได ้

การสอนเป็นการบอกกล่าว สั่ง อธิบาย ช้ีแจง หรือแสดงใหดู้ การสอนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และ
เจตคติต่างๆ โดยท่ีผูส้อนและผูรั้บ หรือครูและศิษย ์มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัและกนัในกระบวนการเรียนรู้ โดยครูเป็นผู ้
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มีบทบาทส าคญั เป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนตามความคิดเห็นและความสามารถของตน ผูเ้รียนหรือศิษยเ์ป็นผูรั้บ
การถ่ายทอด การสอนโดยครูน้ีเกิดข้ึนไดทุ้กแห่ง ไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี (ทิศนา แขมมณี, 2550: 3) การเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญนั้ น เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่  ท่ีมีลักษณะแตกต่างจากการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบดั้งเดิมทัว่ไป คือ 

1) ผูเ้รียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน และเรียนรู้บทบาทของผูส้อนท่ีเป็นผูส้นบัสนุน และ
เป็นแหล่งความรู้ 

2) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นปัจจยัส าคญัต่อการเรียนรู้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเน้ือหาและเทคนิคการสอน 
3) การเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จ หากผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความ

สนุกสนาน ไดท้ างานร่วมกบัเพ่ือนๆ และไดค้น้พบขอ้ค าถามและค าตอบใหม่ มีสมัพนัธภาพในกลุ่มจะช่วยส่งเสริม
พฒันาการความเป็นผูใ้หญ่ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4) มุ่งใหผู้เ้รียนมองเห็นตนเองในแง่มุมท่ีแตกต่างออกไป ผูเ้รียนจะมีความมัน่ใจในตนเอง และควบคุม
ตนเองไดม้ากข้ึนสามารถเป็นในส่ิงท่ีอยากเป็น มีวฒิุภาวะสูงมากข้ึน 

 
จากแนวคิดของวฒันาพร ระงบัทุกข์ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2551: 20-25) ไดแ้สดง

หลกัการของวิธีแบบตั้งค าถาม (Questing-Based) ไวว้่า การถามจะช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด การ
ตีความ เกิดความคิดความเขา้ใจ และการถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงวิธีการสอนนั้นผูส้อนจะตอ้งเลือกค าถามท่ีดี เพ่ือจะใช้
ในการฝึกทักษะการคิด และช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนแก่ผูถ้ามและผูต้อบ และสามารถน าสู่การ
อภิปราย การถกเถียงเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ 

กญัญา สิทธิศุภเศรษฐ์ (2548, อา้งถึงใน วาสนา ศรัทธา, 2552 : 55) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการตั้ ง
ค าถามท่ีมีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3/8 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2548 จ านวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือแผนการจดัการ
เรียนรู้ จ านวน 15 แผน และแบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยผูว้ิจยัปฏิบติัการสอนดว้ยตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การหาคะแนนเฉล่ียและท าการทดสอบค่าที (t - test) ดว้ยโปรแกรมSPSS ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
สอนจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชกิ้จกรรมการตั้งค าถาม มีทกัษะการคิดวิเคราะห์สูงข้ึน ทั้งโดยรวมและ
จ าแนกตามความสามารถทางการเรียนของนกัเรียน คือ นกัเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน มีทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ดา้นการจ าแนกแยกแยะ ดา้นการเปรียบเทียบ ดา้นการเห็นความสัมพนัธ์ และดา้นการใหเ้หตุผลสูงข้ึน 
ทั้งโดยรวมและจ าแนกตามความสามารถทางการเรียนของนกัเรียน คือ นกัเรียนกลุ่มเก่งกลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน 

จอร์จ โธมสั แลดด์ (George Thomas Ladd, 1970 : 247-248, อา้งถึงใน ปรุง อินทมาตร์, 2541 : 46) ไดท้ า
การวิจยัเก่ียวกบัแบบแผนในการจดัระดบัค าถามท่ีใชว้ดัระดบัการสอนแบบสืบสอบของครู และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การอภิปรายในห้องเรียน 3 แบบ แต่ละแบบใช้ค าถามต่างกัน 
ผลการวิจยัพบวา่ การใชค้  าถามระดบัต่างกนัมีผลท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนแตกต่างกนั คือ ถา้ครูใช้
ค าถามระดบัสูงเป็นสดัส่วนท่ีสูง เป็นผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงดว้ย 
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 ปรุง อินทมาตร์ (2541) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองผลของการใช้ค าถามระดบัสูงท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ 

1. นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนจากการใช้ค าถามระดับสูงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ในดา้นความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้และการวิเคราะห์ต ่ากวา่เกณฑร้์อยละ 85 ท่ีก าหนดไว้
ทุกดา้น 

2. นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์สูง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในดา้น
ความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ และการน าไปใช ้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 85 ท่ีก าหนดไว ้ส่วนดา้นการวิเคราะห์ต ่ากว่า
เกณฑร้์อยละ 85 ท่ีก าหนดไว ้และนกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ปานกลางและต ่า มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต ่ากวา่เกณฑร้์อยละ 85 ท่ีก าหนดไวทุ้กดา้น 

3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในดา้นความรู้ ความจ า ความ
เขา้ใจ การน าไปใช ้และการวิเคราะห์ หลงัเรียนจากการใชค้ าถามระดบัสูง สูงกว่าก่อนเรียนทุกดา้น อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์สูง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่า
นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ปานกลางและต ่า ในทุกดา้นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
นักเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ปานกลาง  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่า
นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ต ่า ในดา้นความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ และการน าไปใช ้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นการวิเคราะห์ไม่แตกต่างกนั 
 มนรัตน ์สมสุข, ชาติชาย ม่วงปฐม และจุฬามาศ จนัทร์ศรีสุคต (2555) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองผลของวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ร่วมกบัเทคนิคการใชค้ าถามท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา
ประวติัศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า 1. นักเรียนท่ีได้รับการสอนดว้ยวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ร่วมกบัเทคนิคการใช้ค าถาม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. 
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ร่วมกบัเทคนิคการใชค้ าถามมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา
ประวติัศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวติัศาสตร์ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
 สุพลา ทองแป้น, พนูสุข อุดมและธวฒัน์ชยั เทพนวล (2552) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองผลของการใชว้ิธีสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคการใช้ค าถามต่อความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
ไดรั้บการสอนโดยใชวิ้ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคการใชค้ าถาม มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากการศึกษาคน้ควา้ผลงานวิจยัตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาพอสรุปได้ว่า การตั้ งค าถามของครูผูส้อน 
ค าถามระดบัสูงสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาทางดา้นความคิดของตนเองในระดบัสูงข้ึน ท าให้
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ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียน มีพฤติกรรมทางดา้นการเรียนดีข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักลวิธีการตั้งค าถามท่ีเหมาะสม
ของผูส้อน ดงันั้นการใชค้  าถามของครูในการจดัการเรียนการสอนจึงเป็นเทคนิคการสอนท่ีมีความส าคญัและจ าเป็น
อย่างยิ่ง และเน่ืองดว้ยในรายวิชา ACT102 หลกัการบญัชีขั้นตน้ 2 เป็นรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการแกปั้ญหา
โจทย ์และวิเคราะห์รายการคา้บางเน้ือหาท่ีตอ้งหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษาได ้จึงท าใหผู้วิ้จยัสนใจศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบใชค้ าถามท่ีมีต่อผลการเรียนรู้
ของนกัศึกษา โดยผูวิ้จยัไดต้ั้งขอ้สมมติฐานไวว้่า ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาหลกัการบญัชีขั้นตน้ 2 มี
ระดบัคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

3. วธิีการศึกษา 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาคณะบัญชีภาคปกติท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ACT102 
หลกัการบญัชีขั้นตน้ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงประกอบดว้ยนกัศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ านวน 2 กลุ่ม
เรียนท่ีลงทะเบียนเรียน จ านวนทั้งส้ิน 134 คน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) นัน่คือผูวิ้จยัเลือกกลุ่มตวัอย่าง
เฉพาะนกัศึกษาท่ีผูว้ิจยัเป็นผูส้อน ซ่ึงมีจ านวนท่ีมาเขา้เรียนทั้งส้ิน 61 คน เน่ืองจากผูว้ิจยัสามารถสังเกตพฤติกรรม
การเรียนการสอนและพฒันาการของนกัศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 
 3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูวิ้จยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. เก็บรวบรวมขอ้มูลคะแนนจากการทดสอบวดัความรู้โดยรวม เพ่ือวดัความรู้พ้ืนฐานและความเขา้ใจใน

เน้ือหารายวิชาก่อนการเรียนการสอน ผูวิ้จยัไดศึ้กษารายละเอียดของเน้ือหาวิชาแลว้น าวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
การเรียนรู้มาสร้างเป็นขอ้สอบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ โดยเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิชาการบญัชี 
จ านวน 4 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC (index of item 
objective congruence: IOC) ซ่ึงแสดงค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้ นเป็นตัวแทนของเน้ือหาท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมการเรียนรู้ 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลคะแนนจากการทดสอบย่อย  คะแนนจากสอบกลางภาคเรียน และคะแนนจากการ
สอบปลายภาคเรียน 

3. เกบ็ขอ้มลูจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน และพฒันาการทางการเรียนรู้จากระดบัคะแนนการทดสอบย่อย 
 

 3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลูแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง และการวิเคราะห์เพ่ือ
ตอบค าถามการวิจยั ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ มีดงัน้ี 
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1. สถิติเชิงพรรณนา  เป็นการวิเคราะห์ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีใชใ้นการศึกษา โดยแสดงการ
วดัผลในรูปของค่ากลางไดแ้ก่ จ านวน ร้อยละ  ค่าเฉล่ียเลขคณิต (x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัความรู้ก่อนเรียน (Pretest) และแบบทดสอบวดัความรู้หลงัเรียน (Postest) 
โดยใชข้อ้สอบชุดเดิม 

2. สถิติเชิงอนุมาน ใชส้ าหรับการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ไดแ้ก่ 
2.1 สถิติทดสอบที (paired – sample t-test) ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลงัเรียน 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบใชค้ าถามท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดย
การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียได ้       
ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1   เปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถามท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรายวิชา
หลกัการบญัชีขั้นตน้ 2 

การทดสอบ จ านวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

t-test Sig. 

ก่อนเรียน 61 11.69 2.520 -33.572 0.00** 
หลงัเรียน 61 23.07 3.877   

 **P < 0.01 

จากตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้แบบใช้ค าถามท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ใน
รายวิชาหลกัการบญัชีขั้นตน้ 2 ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียผลการเรียนรู้ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.520 ส่วนคะแนนทดสอบหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
23.07 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.877 ท าการทดสอบโดยใช้สถิติ t-test (paired – sample t-test) เม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่าในการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการใช้ค าถาม ท าให้
นักศึกษามีระดับความรู้ในการเรียนเพ่ิมข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Sig < 0.01) 
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของกญัญา สิทธิศุภเศรษฐ์ (2548, อา้งถึงใน วาสนา ศรัทธา, 2552 : 55) ไดศึ้กษาผลการใช้
กิจกรรมการตั้งค าถามท่ีมีต่อทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนจาก
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชกิ้จกรรมการตั้งค าถาม มีทกัษะการคิดวิเคราะห์สูงข้ึน ทั้งโดยรวมและจ าแนก
ตามความสามารถทางการเรียนของนกัเรียน เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของมนรัตน ์สมสุข, ชาติชาย ม่วงปฐม และจุฬา
มาศ จนัทร์ศรีสุคต (2555) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองผลของวิธีการทางประวติัศาสตร์ร่วมกบัเทคนิคการใชค้ าถามท่ีมีต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาประวติัศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
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ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม  มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

นอกจากน้ีผูวิ้จยัพบวา่ การใชค้  าถามระดบัสูง และใหน้กัศึกษาตอบเป็นรายบุคคล ส่งผลใหน้กัศึกษาทั้งชั้นมี
ความกระตือรือร้นและตั้งใจเรียนมากข้ึน โดยการตั้งค าถามให้ตรงประเด็น มุ่งพฒันากระบวนการคิดท่ีจะช่วยให้
นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หากค าถามใดท่ีนกัศึกษาตอบไม่ได ้เพ่ือนในหอ้งจะช่วยแสดงความคิดเห็นและมี
การโตต้อบระหว่างอาจารยแ์ละนกัศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบลูม (Bloom. 1976 :13) ท่ีกล่าวว่า การให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการโตต้อบระหว่างครูกบันักเรียน มีการส่งเสริมปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกนั ถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากเหตุผลการอภิปรายดงักล่าวจึงเป็นการสนบัสนุนผลการวิจยัท่ีพบว่า วิธีการจดัการเรียนรู้แบบใชค้ าถาม 
เป็นแรงกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น มีความตั้ งใจเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่าง
รอบคอบ และไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลงัเรียนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในช่วงแรกของการจดัการเรียนการสอน นักศึกษายงัไม่กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นเท่าท่ีควร ดังนั้น

อาจารยผ์ูส้อนควรสร้างบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ดว้ยค าถามง่ายๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ในค าถาม
ระดบัสูง เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้ติมต่อความรู้พ้ืนฐาน หรือความรู้เดิมมาประยกุตใ์ชต่้อไปได ้

2. ควรมีการศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบการใช้ค าถามในหัวขอ้เน้ือหาในแต่ละเร่ืองท่ีนักศึกษามี
คะแนนผลทดสอบยอ่ยต ่า 

3. ควรมีการศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบการใชค้ าถามกบัตวัแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ความคงทนในการ
เรียนรู้ เป็นตน้ 

4. การศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถามท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง
เปรียบเทียบ ดงันั้นควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโดยมีกลุ่มควบคุมเพ่ือใหเ้ห็นภาพชดัเจนข้ึน 
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ทักษะการบัญชีสืบสวนที่มีต่อผลการปฏิบัตงิานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ      
Skill Forensic Accounting on Audit Performance of Auditor 

อภิศักดิ์  เจยีรสุคนธ์1พูนสิน กลิน่ประทุม2 และ สุรีย์ โบษกรนัฏ3 
Apisak Jaerlasukon, Poonsin Klinpratoom and Suree Bosakoranut 

  

บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นแนวคิดในการวิจัย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทักษะการบัญชีสืบสวนท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์พหุคูณ  และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ซ่ึงทกัษะการบญัชี
สืบสวนไดถู้กก าหนดให้เป็นตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลการปฏิบติังานตรวจสอบของเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ   
ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรส าคญัท่ีสามารถใช้ในการพยากรณ์ของปัจจยั                 
ส่ิงใหม่ๆ ต่อผลการปฏิบติังานตรวจสอบมากท่ีสุด และสามารถเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานใหผู้บ้ริหารระดบัสูง ระดบักลาง 
และระดบัล่าง น าไปใชใ้นการพิจารณาวางแผน และส่งเสริมพฒันาปัจจยัเหตุใหเ้หมาะสม  
ค าส าคัญ: ทักษะการบัญชีสืบสวน, ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

Abstract 
The objective of  this research was is to assess the Skill Forensic Accounting on Audit Performance of Auditor.  
by using questionnaire as a tool for collected data Statistics used for data analysis were multiple correlation 
analysis  and multiple regression analysis of Auditor. The skill forensic Accounting was regarded as independent 
variable that have relationships on Audit Performance. The result showed that the important variables could use 
to predict the new variable most effecting to the inspection and could use to be the data base to consider the 
planning and develop the optimal variables of  the top, middle and first-line executive of officer.   
Keywords: Skill Forensic Accounting, Audit Performance 
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1. บทน า 
 
     การปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีตรวจสอบเป้าหมายสูงสุดคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน” ข้าราชการได้รับ
มอบหมายภารกิจในการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน ใชอ้  านาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐในการปฏิบติังานจาก
ความเช่ือถือไวว้างใจของประชาชนโดยมุ่งหวงัให้ข้าราชการผูไ้ดรั้บมอบหมาย รับผิดชอบ ก ากับดูแล จดัการ 
ตัดสินใจ เก่ียวกับทรัพยากรของชาติ และให้บริการสาธารณะเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อประชาชนไทยและต่อ
ประเทศชาติ 
 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นองค์กรอิสระอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการการตรวจเงิน
แผน่ดิน มีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการเก่ียวกบั การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ  และการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบกบัการตรวจสอบการใชง้บประมาณของภาครัฐบาล (ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน, 
2557) โดยมีเจา้หน้าท่ีตรวจเงินแผ่นดิน ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน นอกจากน้ี ยงัมี
บทบาทในการตรวจสอบกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือปฏิบติัไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงไดข้อ้มูลจากการตรวจสอบลกัษณะอ่ืน หรือจากการร้องเรียน เป็นตน้ ดงันั้น 
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบจึงมีความซบัซอ้น และมีความเส่ียงอยา่งมากต่อการปฏิบติังานหากเจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบมีการปฏิบติังานบกพร่อง เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ฉะนั้น เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะ
พึงพาอาศัยทักษะทางการบัญชีสืบสวน มาใช้ในการประกอบการตรวจสอบสืบสวน และสอบสวนขอ้มูลทาง
การเงินเพ่ือพิสูจน์หรือหาหลกัฐานประกอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการทุจริต ซ่ึงทกัษะการบญัชีสอบสวน (ศิลปพร                  
ศรีจัน่เพชร, 2553) ประกอบดว้ย ความรู้เก่ียวกบัการทุจริต ทกัษะการตรวจสอบ ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ความรู้
เก่ียวกบัหลกัฐาน ทกัษะการติดต่อส่ือสาร ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากน้ี ไดมี้นักวิชาการได้
ศึกษาและรวบรวมความเป็นมาของการบัญชีสืบสวน ถึงแมจ้ะยงัไม่ปรากฏหลกัฐานอย่างเด่นชัดในประเด็น
มาตรฐานการปฏิบติังานการตรวจสอบทุจริตโดยตรง ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2553 อา้งอิงใน (D Larry Crumbley และ 
Nicholas Apostolou, 2002) ไดท้บทวนวรรณกรรมใน OhiO CPA Journal ฉบบัเดือน กรกฏาคม – กนัยายน 2002 
เป็นบุคคลแรกท่ีพดูถึงแนวคิดของการบญัชีสืบสวน และยงักล่าวอีกวา่ การบญัชีสืบสวนมกัปฏิบติักนัเฉพาะในหอ้ง
พิจารณาคดี และใชใ้นบางเวลาในการจดัท ารายงานทางการเงิน ในท านองเช่นเดียวกนั (สภาวิชาชีพในพระบรม
ราชูปถมัภ,์ มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 240 เร่ืองการทุจริตและขอ้ผิดพลาด) กล่าววา่ การตรวจพบส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง
อย่างมีสาระส าคญัในงบการเงินถือเป็นหัวใจส าคญัของการตรวจสอบ และเป็นหน้าท่ีของผูส้อบบญัชีท่ีจะตอ้ง
ประเมินความเส่ียงของขอ้ผิดพลาดท่ีมีสาระส าคญัอนัเกิดจากการทุจริต (สมชาย ศุธาดา, 2541) กล่าวว่า การบญัชี
สืบสวน เป็นการตรวจสอบเพ่ือพิสูจน์หรือคน้พบหลกัฐานประกอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการทุจริต ท่ีมีลกัษณะท่ี
แตกต่างจากการตรวจสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีโดยหลกัฐานพ้ืนฐานของการบญัชีสืบสวน ดงันั้น คุณสมบติัของ
ผูส้อบบญัชีและนกับญัชีสืบสวนมีความแตกต่างในดา้นความรู้และความสามารถต่างๆ ส าหรับการปฏิบติังาน ทั้งน้ี 
เม่ือสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีระบบเทคโนโลยีท่ีกา้วไปอย่างรวดเร็วอย่างต่อเน่ือง การท่ี
เจา้หนา้ตรวจสอบจะไดม้าซ่ึงหลกัฐานการตรวจสอบต่างๆ เพ่ือใชป้ระกอบการตรวจสอบ เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบตอ้ง
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานน าทกัษะต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบติังานท่ี
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จะส่งผลให้ผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลการปฏิบติังานเจา้หน้าท่ี
ตรวจสอบจะสะทอ้นถึงคุณภาพการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ หรือไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการวดัประสิทธิภาพ
การท างานของบุคคลจะออกมาในลกัษณะของ ผลงานไดม้าตรฐาน และมีคุณภาพต่อการน าไปใชใ้นการตดัสินใจ            
ซ่ึงถือไดว้่าผลลพัธ์เหล่านั้นเป็นปัจจยัอย่างหน่ึงท่ีผูป้ฏิบติังานน าทักษะความรู้ความสามารถจากประสบการณ์
ท างาน หรือความรู้นอกประสบการณ์ มาช่วยผลกัดนัใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบดียิ่งข้ึน ดงันั้น วตัถุประสงคข์อง
การวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือวิเคราะห์ทักษะการบัญชีสืบสวนใดท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ   ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรส าคญัท่ีสามารถใชใ้นการพยากรณ์ของปัจจยัส่ิง
ใหม่ๆ ต่อผลการปฏิบติังานตรวจสอบมากท่ีสุด และสามารถเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานให้ผูบ้ริหารระดบัสูง ระดบักลาง 
และระดบัล่าง น าไปใชใ้นการพิจารณาวางแผน และส่งเสริมพฒันาปัจจยัเหตุใหเ้หมาะสม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  การวจัิยนีม้ีพืน้ฐานมาจากทฤษฎ ีและแนวคิดทกัษะการบัญชีสืบสวน โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
 จากการเปิดเผยผลการจัดอันดับการทุจริต และคอร์รัปชั่นปี 2557 ประเทศไทยได้คะแนน 38 คะแนน                    
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อนัดบัท่ี 85 จากการจดัอนัดบัทั้งหมด 175 ประเทศทัว่โลก และเป็นอนัดบัท่ี 12              
จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดงัแสดงรูปท่ี 1  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  1    แสดงดชันีวดัภาพลกัษณ์คอร์รัปชัน่ ปี 2557 ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ท่ีมา: มลูนิธิองคก์รเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย 
 
 ดงันั้น จะแสดงใหเ้ห็นว่าการทุจริตมีความรุนแรงทั้งในประเทศไทย และรอบประเทศเพ่ือนบา้น อาจจะเป็น
ผลมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวมเร็ว ระบบเทคโนโลยีมีความทนัสมยั เกิดช่องวา่งในระบบ
กฎหมาย เป็นตน้ ดงันั้น เม่ือสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงจิตใจของมนุษยก์็เปล่ียนแปลงมากยิ่งข้ึน ต่างคิดหาหนทาง
การทุจริต เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นอนัดบัหน่ึงโดยไม่คิดถึงปัญหาหรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน สอดคลอ้งกบั
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งานวิจยั  (ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, 2553) กล่าวว่า “การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคญั และน ามาซ่ึงความลม้เหลวให้กบั
หลายๆ องค์กรโดยสาเหตุส าคญัเกิดข้ึนจากความหละหลวมในการบริหารงาน และการขาดระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กร และอีกสาเหตุหน่ึงเกิดจากการทุจริตและความไม่ซ่ือสัตยข์องพนักงานใน
องคก์ร แนวโนม้ของการทุจริตมีมากข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากผลการส ารวจความคิดเห็น” นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวต่อว่า “ 
จากการทุจริตท่ีเกิดข้ึนอยา่งมากน้ี ท าใหเ้กิดแนวทางการตรวจสอบแขนงใหม่ท่ีเรียกวา่การบญัชีสืบสวน (Forensic 
Accounting) หรือการบญัชีนิติเวชข้ึนมา ซ่ึงเป็นการใชท้กัษะต่างๆ ดา้นการเงินและแนวคิดทางดา้นการสืบสวน
สอบสวน เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบ สืบสวนและสอบสวนขอ้มลูทางการเงินเพ่ือพิสูจนห์รือเพ่ือหาหลกัฐานประกอบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการทุจริตโดยเฉพาะ” ดังนั้น การท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบจะปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีครอบคลุมทุกการวางแผนตอ้งอาศยัทกัษะในการปฏิบติังาน เน่ืองจาก ทกัษะการ
ตรวจสอบไดมี้หลากหลาย และแตกต่างกนัออกไปของแต่ละมุมมอง ซ่ึงบางทกัษะอาจมีความสาระส าคญัอย่างยิ่งก็
การปฏิบติั แต่บางทกัษะอาจมีความส าคญัระดบันอ้ยต่อการปฏิบติังาน โดยนกัวิชาการหลายๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศท่านไดท้ าการศึกษาเพ่ือคน้หาหลกัพ้ืนฐานของทกัษะการบญัชีสืบสวน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
(สมชาย ศุภธาดา, 2541) กล่าวว่า “การบญัชีสืบสวน เป็นการตรวจสอบเพ่ือพิสูจน์หรือคน้พบหลกัฐานประกอบ
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการทุจริต ท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการตรวจสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีโดยหลกัการพ้ืนฐานของ
การบญัชีสืบสวน มีแนวทางดงัน้ี  
 1) เป็นการใชห้ลกัคิดท่ีอนุมานวา่ไม่ไดเ้ป็นการมองโลกในแง่ดี กล่าวคือมองวา่มีการทุจริต โดยตอ้งคิดให ้
เหมือนผูก้ระท าการทุจริตใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
 2) เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่แทนท่ีจะเรียนรู้จากต าราหรือกระดาษท าการในปีก่อนๆ โดย
ใหพิ้จารณามลูเหตุจูงใจ โอกาสประโยชนแ์ละสภาพแวดลอ้มในการกระท าทุจริต 
 3) การกระท าทุจริตส าหรับพนกังานและผูบ้ริหารในแต่ละระดบัมีลกัษณะไม่เหมือนกนัทั้งในดา้นประเภทของ
การทุจริตและจ านวนความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 4) การทุจริตทางการบญัชีมกัจะคน้พบโดยความบงัเอิญ และส่วนใหญ่ของการทุจริตทางการเงินมกัตรวจสอบ
พบโดยอาศยัเทคนิควิธีการอ่ืนเป็นหลกัไม่ใช่ตรวจสอบพบโดยวิธีการตรวจสอบท่ีใชท้ัว่ไป 
 5) นักบญัชีสืบสวนจะตอ้งปฏิบติังานตามแนวปฏิบติัของการบญัชีสืบสวน โดยแนวปฏิบัติท่ีถูกอา้งอิงและ
ก าหนดข้ึนโดยสถาบนัผูต้รวจสอบภายใน และจะตอ้งปฏิบติัตามมารยาทท่ีสมาคมผูต้รวจสอบทุจริตรับอนุญาตก าหนด 
 (จิรเดชา วนัชูเพลา, 2547) ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการบญัชีสืบสวนและการสอบบญัชี โดย
เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ และน ามาวิเคราะห์ความเหมือน และความต่าง มีขอบเขตการศึกษาเปรียบเทียบทั้งหมด 8 
หัวขอ้ ไดแ้ก่ ลกัษณะการให้บริการตรวจสอบ ความรับผิดชอบ กระบวนการปฏิบติังาน การวางแผน  การควบคุม
ภายใน หลกัฐานการตรวจสอบ การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน และคุณสมบติัของผูป้ระกอบ 
วิชาชีพ ในท านองเช่นเดียวกนั (ศิลปพร ศรีจัน่เพรช, 2553) กล่าววา่ คุณสมบติัท่ีจ าเป็นท่ีนกับญัชีสืบสวนตอ้งมีตามท่ี
กล่าวมาแลว้ ยงัมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับนกับญัชีสืบสวนท่ีไดมี้การจ าแนกใหเ้ห็นไดช้ดัเจนมากข้ึน ดงัน้ี 
 1) ความรู้เก่ียวกบัการทุจริต (Fraud Knowledge)นกับญัชีสืบสวนควรมีความรู้และทกัษะอย่างเพียงพอท่ีจะ
รับทราบสัญญาณบอกเหตุเก่ียวกับการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน (Warning Signs หรือ Red Flag) รวมทั้ งจุดอ่อนของ
ระบบการควบคุมภายในต่างๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงหรือการทุจริต 
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 2) ทกัษะการตรวจสอบ (Investigative Competency) เน่ืองจากการทุจริตมกัถูกปิดบงัไวอ้ย่างดี ดงันั้น ทกัษะ
การตรวจสอบน้ีจะช่วยใหน้กับญัชีสืบสวนสามารถระบุ แยกแยะและวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสืบสวนนั้น 
 3) ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย (Knowledge of Law) นักบัญชีสืบสวนควรมีความรู้ทั้ งกฎหมายแพ่งและ
กฎหมายอาญา เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจวา่การกระท าอนัไม่สมควรนั้นละเมิดต่อกฎหมายในเร่ืองใด 
 4) ความรู้เก่ียวกบัหลกัฐาน (Rules of Evidence)หลกัฐานท่ีไดจ้ากการตรวจสอบอาจมีความแตกต่างจาก
หลกัฐานทางกฎหมาย นกับญัชีสืบสวนจึงตอ้งมีความรู้ในเร่ืองกฎเกณฑข์องหลกัฐานทางกฎหมายดว้ย 
 5) ความรู้เก่ียวกับธุรกิจ (Business Knowledge) นักบัญชีสืบสวนควรมีความรู้เก่ียวกับธุรกิจท่ีกิจการ
ด าเนินงานอยู่ ซ่ึงจะช่วยให้นักบัญชีสืบสวนใช้ในการประเมินความเส่ียงและระบุปัญหา รวมทั้ งวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 6) ทกัษะการติดต่อส่ือสาร (Communications Skill) เน่ืองจากบ่อยคร้ังท่ีนกับญัชีสืบสวนตอ้งท าหนา้ท่ีเป็น
พยานในศาล ดงันั้น การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับนกับญัชีสืบสวน นอกจากน้ียงั
จ าเป็นตอ้งมีทกัษะในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skill)เน่ืองจากลกัษณะงานตอ้งมีการติดต่อ 
สมัภาษณ์และประสานงานกบับุคคลต่างๆ 
 7) ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Skill) นักบัญชีสืบสวนควรมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเพียงพอในระดับท่ีเข้าใจและสามารถใช้งานได้ ซ่ึงในบางคร้ังนักบัญชีสืบสวนอาจมีความ
จ าเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นระบบสารสนเทศ เน่ืองจากในบางกรณีขอบเขตของการบญัชีสืบสวนอาจตอ้งเขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศท่ีตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีด าเนินการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) และการวิเคราะห์เอกสาร (Document 
analysis) เพ่ือน ามาสู่การพฒันากรอบแนวคิดการวิจยั จึงเป็นการวิเคราะห์เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยั โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ทกัษะการบญัชีสืบสวนใดท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตรวจสอบมากท่ีสุด                  
โดยแสดงความสมัพนัธ์ในรูปกรอบแนวคิดท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
รูปท่ี  2    แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั  
 

ขอ้สมมติฐาน  ทกัษะการบญัชีสืบสวนมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานตรวจสอบ 
 

ทกัษะการบญัชีสืบสวน  
1. ความรู้เก่ียวกบัการทุจริต  
2. ทกัษะการตรวจสอบ  
3. ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย  
4.ความรู้เก่ียวกบัหลกัฐาน  
5. ทกัษะการติดต่อส่ือสาร  
6.ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการปฏิบติังานตรวจสอบของ

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 
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3. วธิีการศึกษา 
 
  3.1ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูต้รวจสอบภาครัฐ จ านวน 121 คน  (ส านกังานการตรวจ
เงินแผน่ดิน,  2558 :  เวบ็ไซต)์ 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงไดส้ร้างตามวตัถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดท่ีก าหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) จ านวน 4 ขอ้ โดยครอบคลุมขอ้มลูเก่ียวกบั เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบ  
 ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบัญชีสืบสวนลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน  20 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเก่ียวกับทกัษะการบัญชีสืบสวน 6 ดา้น ไดแ้ก่                     
1. ความรู้เก่ียวกบัการทุจริต 2. ทกัษะการตรวจสอบ 3. ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย 4.ความรู้เก่ียวกบัหลกัฐาน 5. ทกัษะ
การติดต่อส่ือสาร 6.ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ       
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานตรวจสอบ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 8 ขอ้   
 ตอนท่ี 4 ค าถามปลายเปิด เพ่ือใหไ้ดท้ราบถึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตรวจสอบ 
 3.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.3.1 น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try-out) กบัผูต้รวจสอบภาครัฐ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  30  ราย  
 3.3.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ (Discriminant Power) โดยใชเ้ทคนิค Item-total Correlation  
 3.3.3 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability Test) ของแบบสอบถามเป็นรายด้านโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
 3.4 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 
 1.1  ร้อยละ (Percentage) 
 1.2  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 1.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือไดแ้ก่ 
 2.1  การหาค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามเป็นรายขอ้ (Discrimination Power) โดยใชเ้ทคนิค Item-
total Correlation 
 2.2 การทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 3. สถิติท่ีใช้ทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
(Multicollinearity Test) โดยหาค่า Variance Inflation Factor (VIFs) 
 4.สถิติทดสอบสมมุติฐาน ไดแ้ก่ 
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 4.1  การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Multiple Correlation Analysis) 
  4.2 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
  

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ และข้อเสนอแนะในงานวจิัยในอนาคต  

     การศึกษาในคร้ังน้ีท าใหไ้ดท้ราบกรอบแนวคิดของการวิจยัในเบ้ือง ท่ีแสดงถึงองคป์ระกอบของทกัษะการบญัชี
สืบสวนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานตรวจสอบ  ส าหรับการวดัตวัแปรทกัษะการบญัชีสืบสวนของ
(ศิลปพร ศรีจัน่เพรช, 2553) การศึกษาในคร้ังน้ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์ทางดา้นวิชาการในการพฒันาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานตรวจสอบของเจา้หน้าท่ีตรวจสอบทั้งในภาครัฐและเอกชน
เพ่ือใหผ้ลการปฏิบติังานท่ีออกมานั้นมีคุณภาพน าไปสู่ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ี ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่างานวิจยั
คร้ังน้ีจะตอ้งด าเนินการศึกษาในเชิงประจกัษใ์นอนาคตต่อไป เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวั
แปรตามโดยใช้วิธีทางสถิติมาสนับสนุนของการวิจยัในอนาคต จะท าให้ไดท้ราบถึงปัจจยัของทักษะการบญัชี
สืบสวนตวัใดท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานตรวจสอบมากท่ีสุด  
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ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัตงิานของพนักงานตรวจสอบธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

The Factor Effecting the Effectiveness of Auditors of Bank for Agriculture and 
Agricultural Co-operatives 

วลยัรัตน์  เพิม่พูน 
WalairatPermpoon 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของพนกังานตรวจสอบเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
ตลอดจนหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานตรวจสอบของ ธ.ก.ส.โดยเคร่ืองมือ
ท่ีใชวิ้จยัไดแ้ก่แบบสอบถาม สถิตท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test, F-
Test  (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือไดท้ราบ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบธนาคารเพ่ืการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล, ประสิทธิภาพ, พนักงานตรวจสอบ 
 

Abstract 
The objectives of the study of “The Factor Effecting the Effectiveness of Auditors of Bank for Agriculture and 
Agricultural Co-operatives” (BAAC) are 1.to analyze the factors that affect the effectiveness of the performance 
of the auditors of BAAC, 2.to study the opinions of the auditors of BAAC about the factors affecting the 
effectiveness of their performance, and 3.to find new practice to enhance the performance of  the auditors staff of 
BAAC. Research methods include a survey and those static tools of percentage, average value, t-Test, standard 
deviation, F-Test standard deviation (One-way ANOVA), and Multiple Regression Analysis.The study is 
expected to be aware of the factors that affecting the effectiveness of the auditors operations, including the 
problems obstacles and suggestions to improve the effectiveness of Bank for Agriculture and Agricultural Co-
operatives audit operation. 
Keywords: effectiveness, efficiency, auditor 
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1. บทน า 
     ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรเม่ือปี พ.ศ.2509 มีวตัถุประสงคใ์หค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงินแก่เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเกษตรกรรมเพ่ือ
เพ่ิมรายไดห้รือพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร 
ในปัจจุบนัสถาบนัการเงินมีแนวโนม้การแข่งขนัสูงข้ึนเร่ือยๆ รวมถึงการไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินโครงการของ
รัฐบาล ธ.ก.ส. ไดพ้ฒันาการใหบ้ริการ ผลิตภณัฑร์วมถึงการขยายการด าเนินงาน เพ่ือใหส้ามารถให้บริการลกูคา้ได้
อยา่งทัว่ถึงและครอบคลุม โดยตระหนกัถึงการบริหารความเส่ียงซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจ
ธนาคาร เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย การสร้างมลูค่าเพ่ิมแก่องคก์รและเสริมสร้างการจดัการให้
มีความเป็นธรรมมาภิบาลใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยืน สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียโดยน ากรอบของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงัและคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน มาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงในการบริหารความเส่ียงใหป้ระสบผลส าเร็จนั้นจะตอ้งอาศยักระบวนการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีสายงานก ากบัตรวจสอบเป็นกลไกส าคญัในการปฏิบติังานดงักล่าว 
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจพ.ศ. 
2555 หน่วยตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1.ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการก ากบัดูแลท่ีดี
และกระบวนการบริหารความเส่ียง 
 2.ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเช่ือถือไดข้องขอ้มลูทางการเงินการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบ
ขอ้บงัคบัวิธีปฏิบติังานมติคณะรัฐมนตรีประกาศและค าสัง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
 3.ตรวจสอบรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนโ์อกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพของ
องคก์รในการบริหารความเส่ียงจากการทุจริตภายในองคก์ร 
 4.จดัท าผลการตรวจสอบภายในตามขอ้1 ถึงขอ้3 รวมทั้งมีขอ้เสนอแนะวิธีและมาตรการในการปรับปรุง
แกไ้ขหนา้ท่ีตามขอ้1 ถึงขอ้3 
 5.ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจแผนงานและก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในท่ี
เป็นประโยชนร่์วมกนัต่อรัฐวิสาหกิจ 
 6.พฒันาและอบรมความรู้ทกัษะและความสามารถของผูต้รวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหก้าร
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชนสู์งสุดของรัฐวิสาหกิจ 
 7.ปฏิบติังานอ่ืนท่ีผูบ้ริหารสูงสุดมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งน้ีตอ้งไม่
กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
 สายงานก ากบัและตรวจสอบไดก้ าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของสายงานก ากบัและตรวจสอบไวใ้น
กฎบตัรสายงานก ากบัและตรวจสอบดงัน้ี 
 1) การใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance Services) แก่ฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการควบคุมภายในการบริหารความ
เส่ียงและการก ากบัดูแลกิจการซ่ึงครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งประเมินความ
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เหมาะสมและประสิทธิผลของการด าเนินงานดา้นจรรยาบรรณของผูบ้ริหารพนกังานและผูช่้วยพนกังานของ
ธนาคารเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ธนาคารจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 2) การใหค้ าปรึกษา (Consulting Services) แก่คณะกรรมการตรวจสอบฝ่ายจดัการตลอดจนหน่วยรับ
ตรวจเก่ียวกบัการควบคุมภายในการบริหารความเส่ียงการก ากบัดูแลกิจการบนพ้ืนฐานของการพิจารณาขอ้เทจ็จริง
เป็นหลกัเนน้การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาการพฒันางานและประเมินผลการใหค้ าปรึกษา
เพ่ือใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายของธนาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3) ความรับผิดชอบเก่ียวกบัการทุจริตประพฤติมิชอบผูต้รวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบตามแนวทางการตรวจสอบท่ีก าหนดไวโ้ดยใชค้วามรู้และความ
เช่ียวชาญพิจารณาถึงความเส่ียงปัจจยัและผลกระทบหากพบการทุจริตประพฤติมิชอบขอ้สงสัยขอ้ร้องเรียนขอ้
สนันิษฐานวา่อาจมีการทุจริตมีส่ิงผิดปกติหรือมีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัในระบบการควบคุมภายในสายงาน
ก ากบัและตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูจ้ดัการโดยทนัที 
สายงานก ากบัและตรวจสอบมีการแต่งตั้งคณะท างานชุดต่างๆเพ่ือใหค้วามเช่ือมัน่ในการขบัเคล่ือนธุรกิจ 
ของธนาคารและการใหค้ าปรึกษาในการด าเนินงานของธนาคารดงัน้ี 
 1) การใหค้วามเช่ือมัน่ในการขบัเคล่ือนธุรกิจของธนาคาร 
  1.1) คณะท างานขบัเคล่ือนระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance 
Appraisal :SEPA) ในการส่งเสริมใหมี้การจดัท าในหมวด 1 การน าองคก์รเก่ียวกบันโยบายความมุ่งมัน่การปฏิบติั
ของผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคารเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องธนาคารและหมวด 6 การจดักระบวนการท างาน
การออกแบบระบบงานสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของธนาคารการจดักระบวนการท างานการน า
กระบวนการท างานไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลตามขอ้ก าหนดของการออกแบบผา่นวิธีการต่างๆ  1.2) 
คณะท างานโครงการพฒันาระบบการบริหารความต่อเน่ืองตามมาตรฐานสากล ISO 22301 ไดร่้วมเป็นผูต้รวจ
ประเมินความสอดคลอ้งของระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 ทั้งส่วนงาน
ส านกังานใหญ่และสาขาในขั้นตอนต่างๆเก่ียวกบัเอกสารท่ีเก่ียวกบัการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีธ.ก.ส. มีอยู่
ในปัจจุบนันโยบายการบริหารความเส่ียงการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์รเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการ
บริหารความต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 2) การใหค้ าปรึกษาในการด าเนินงานของธนาคาร 
  2.1) คณะท างานสอบทานการบริหารและการด าเนินงานโครงการบตัรสินเช่ือเกษตรกรตาม
นโยบายรัฐบาลโดยการจดัท าแนวการตรวจสอบพฒันารูปแบบการตรวจสอบน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ
ตรวจสอบเพ่ือสนบัสนุนการขบัเคล่ือนโครงการบตัรสินเช่ือเกษตรกรเป็นไปตามเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ 
  2.2) คณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในอยา่งเป็นอิสระ (Independence Assessment : IA) 
จากการท่ีสายงานก ากบัและตรวจสอบมีการสอบทานการด าเนินงานในส่วนงานส านกังานใหญ่และส่วนงาน
ภูมิภาคไม่มีส่วนงานภายในธนาคารท่ีมีความสามารถในการสอบทานการด าเนินงานในสายงานก ากบัและ
ตรวจสอบดงันั้นเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การด าเนินงานของสายงานก ากบัและตรวจสอบมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและส่งเสริมสนบัสนุนและใหค้ าปรึกษาในกระบวนการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง (Control Self-
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Assessment : CSA) เพ่ือใหห้น่วยรับตรวจมีความเขา้ใจในกระบวนการประเมินการควบคุมดว้ยตนเองสามารถ
ป้องกนัความเส่ียงปิดจุดอ่อนในการปฏิบติังานของส่วนงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังาน
ตรวจสอบธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและเพ่ือ
รวบรวมปัญหาอุปสรรคของผูต้รวจสอบภายในและขอ้เสนอแนะเพ่ือใชใ้นการปรับปรุงพฒันาและเพ่ิมประสิทธิผล
การตรวจสอบภายในของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 
2. สมมติฐาน 
     สมมติฐานจะประกอบไปดว้ยตวัแปรตน้  2 ส่วน ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการท างานและประสบการณ์ในต าแหน่ง โดยมีสมมติฐานว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัจะท า
ให้มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่างกันและส่วนท่ี 2 คือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ย กระบวนการตรวจสอบภายในคุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายในนโยบายและการ
สนบัสนุนจากฝ่ายบริหารความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ และระบบสารสนเทศโดยมีสมมติฐานวา่ปัจจยัดงักล่าวมี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

 
3. ทบทวนวรรณกรรม 
     กรมบญัชีกลาง,(2546) ไดก้ล่าววา่ปัจจยัความส าเร็จและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน ส่วนใหญ่วดัจาก
ความยอมรับขอ้เสนอแนะในรายงานผลการปฏิบติังานแต่ความส าเร็จจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งอาศยัเทคนิคการตรวจสอบ
ประกอบทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน โดยเฉพาะการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ การส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจและการ
ยอมรับจากผูบ้ริหารและหน่วยรับตรวจขององคก์ร การรวบรวมหลกัฐานขอ้มลู ขอ้เท็จจริงอ่ืนๆ ท่ีผูต้รวจสอบ
ภายในตอ้งปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับุคคลและสถานการณ์อนัจะก่อใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมแก่องคก์รอยา่งแทจ้ริง 
เจริญ เจษฏาวลัย,์ (ม.ป.ป.) เสนอว่าองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะเสริมให้งานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลมี
ดงัน้ี 
 1.ความเป็นอิสระ เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าใหง้านของผูต้รวจสอบภายในมีประสิทธิผล และเป็นหวัใจ
ส าคญัของวิชาชีพแขนงน้ี การก าหนดระดบัต าแหน่งงานของฝ่ายตรวจสอบไวสู้งจะมีผลต่อการส่งเสริมใหมี้ความ
เป็นอิสระมากพอภายในขอบเขตท่ีก าหนดจะมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของผลงานดว้ย 
 2.พนกังาน  คุณภาพของผลงานฝ่ายตรวจสอบ จะข้ึนอยูก่บัคุณภาพของคณะผูท้  างานดา้นการตรวจสอบ
เป็นส าคญั ทั้งตวัผูบ้งัคบับญัชาและตวัเจา้หน้าท่ีตรวจสอบภายในเอง จะตอ้งเป็นผูท้รงคุณความรู้ และเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถในการท างานท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพแขนงน้ีโดยเฉพาะนอกจากน้ีแลว้การจดัการท่ีดีเก่ียวกบัการคดัเลือก
พนกังาน และการพฒันาคนกจ็ะเป็นส่วนส่งเสริมใหคุ้ณภาพของคณะผูต้รวจสอบภายในมีเพ่ิมมากข้ึน 
 3.การบริหารในฝ่ายตรวจสอบ  การบริหารงานภายในท่ีดีมีส่วนทวีประสิทธิภาพให้แก่ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในไดอี้กทางหน่ึง การบริหารงานภายในท่ีดีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 
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  3.1  การวางแผน 
  3.2  การควบคุมการปฏิบติังานตรวจสอบ 
  3.3   เคร่ืองมือการตรวจสอบ 
  3.4   การใหค้วามรู้เพ่ิมเติม 
  3.5  หลกัฐานการปฏิบติังานตรวจสอบ 
 4.  รายงานผลการตรวจสอบ 
 เม่ือเสร็จการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายในควรท ารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอตรงต่อผูค้วบคุม
งานตรวจสอบ รายงานลกัษณะน้ีควรประกอบดว้ยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขอบเขตการท างาน และสรุปผลการตรวจสอบ 
 รายงานผลการตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบภายใน ควรเขียนให้สั้ นกะทัดรัด และเข้าใจง่ายว่ามีปัญหา
อะไรบา้งท่ีจะตอ้งแกไ้ข และวิธีการแกไ้ขมีประการใด หัวขอ้เร่ืองท่ีเป็นขอ้สังเกตท่ีส าคญัควรวางเรียงหัวขอ้ไว้
ตอนตน้ 
 ส าเนารายงานจดัส่งเสนอผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งดูแลกิจกรรม หรือหน่วยงานท่ีรับการตรวจสอบ
นั้นด้วย ในกรณีผูรั้บตรวจสอบมีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะต่างๆ ภายในเวลาอันสมควรและฝ่าย
ตรวจสอบกค็วรจะพอใจในผลการปฏิบติังาน เสนอความเห็นใหผู้บ้ริหารระดบัสูงไดรั้บทราบ 
พนัธ์พงศ ์เกียรติกลุ,(2544)ไดก้ล่าววา่ประสิทธิผลของการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน โดยส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด การปฏิบติังานนั้นเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบ ตลอดจนการบรรลุวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ ซ่ึงมีส่ิงท่ีสามารถน ามาวดัความส าเร็จของงานตรวจสอบ
ภายใน 
สาคิตณ์ จนัทโณหก, (2551) ไดก้ล่าวไวว้า่ การท่ีจะท าใหก้ารตรวจสอบเกิดประสิทธิผลท่ีแทจ้ริงนั้น มีองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญั 3 ประการคือ 
 1.  นโยบายขององคก์ารและทศันคติของฝ่ายบริหารในเชิงสนบัสนุนการตรวจสอบทั้งน้ีเพราะ ฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งใหค้วามเป็นอิสระแก่ผูต้รวจสอบภายในอยา่งเตม็ท่ีในการตรวจสอบ การรายงาน ขอ้เทจ็จริง และ
การเสนอแนะ โดยผูต้รวจสอบภายในจ าเป็นตอ้งอาศยัอ านาจสัง่การจากฝ่ายบริหารในการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
 2.  จริยธรรม และปรัชญาการตรวจสอบภายใน ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบติังานไดใ้นขอบเขตท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือความเป็นธรรมในการเสนอความเห็น 
 3. ความเขา้ใจในหลกัการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีไดรั้บการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นผลใหเ้กิดความ
ร่วมมือ และสนบัสนุนในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ใหเ้ป็นไปอยา่งอิสระและท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บการ
ตรวจสอบตระหนกัวา่ การตรวจสอบภายในเป็นกลไกลส าคญัอยา่งหน่ึงขององคก์ารท่ีจะช่วยใหก้ารควบคุมภายใน
เป็นไปอยา่งรัดกุมยิ่งข้ึน 
อุษณา ภทัรมนตรี, (2543)ไดก้ล่าววา่ การตรวจสอบภายในจะประสบความส าเร็จและเป็นประโยชนต่์อองคก์ารใน
ระดบัใด ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส าคญัแต่ละแห่ง ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1.  นโยบายและการสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร งานตรวจจะพฒันาไปในทิศทางใดตอ้งมาจากนโยบาย
และความตอ้งการของฝ่ายบริหารเป็นหลกั โดยฝ่ายบริหารตอ้งก าหนดนโยบายและแสดงการสนบัสนุนงาน
ตรวจสอบภายในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะในดา้นดงัต่อไปน้ี 
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  1.1  การก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะการ
ตรวจสอบท่ีอิสระใหช้ดัเจน การก าหนดสายการบงัคบับญัชาใหข้ึ้นตรงต่อผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
  1.2  การมอบอ านาจในการตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงอ านาจของผู ้
ตรวจสอบคืออ านาจในการเขา้ถึงรายงาน เอกสารขอ้มลูและทรัพยสิ์นทุกชนิดท่ีตอ้งใชใ้นการตรวจสอบ รวมทั้ง
อ านาจในการเรียกบุคคลใดบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาสมัภาษณ์หรือสอบถาม 
  1.3  การสนบัสนุนดา้นงบประมาณและทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการตรวจสอบ 
  1.4  การติดตามและสัง่การตามรายงานการตรวจสอบภายใน 
  1.5  การใหเ้วลาเขา้ประชุมหารือกบัหน่วยงานตรวจสอบ 
  1.6  การใหห้น่วยงานตรวจสอบเป็นสถานท่ีฝึกอบรมผูบ้ริหารและบุคลากรเพราะเป็นหน่วยงานท่ีมี
ขอบเขตงานเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานทุกระดบั ท าใหม้องเห็นภาพรวมของทุกกิจการไดช้ดัเจน 
 2.  ความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศ งานตรวจสอบภายเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์และ
ประเมินผล ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มลูทั้งดา้นการเงิน การบญัชี และการปฏิบติังานดงันั้นองคก์รท่ีมีขอ้มลูพร้อมยอ่มพฒันา
งานตรวจสอบไดร้วดเร็ว และกวา้งขวางกวา่องคก์รท่ีระบบขอ้มลูยงัลา้สมยัเช่ือถือไม่ได ้
 3.  ความเขา้ใจและยอมรับของผูรั้บการตรวจ โดยตอ้งเกิดจากความเขา้ใจ เพราะผลงานไม่เป็นท่ียอมรับ
และผูรั้บการตรวจไม่ยอมแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ท าใหง้านตรวจสอบนั้นสูญเปล่าและผลเสียจะตกอยูก่บัองคก์ร 
เน่ืองจากปัญหาในการปฏิบติังานนั้นยงัไม่ไดแ้กไ้ขอยา่งถกูตอ้ง 
 4.  ความรู้ ทกัษะ และมนุษยส์มัพนัธ์ของผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในตอ้งพฒันาความรู้
ทนัสมยัตลอดเวลา ตอ้งใชม้นุษยส์มัพนัธ์และวิธีการปฏิบติังานท่ีเป็นท่ียอมรับของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีผูต้รวจสอบ
ควรน าวิธีการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้หเ้หมาะสมรวมทั้งการสามารถใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบ 
พรเพญ็องอาจวาจา, (2549) ไดศึ้กษาความตอ้งการพฒันางานตรวจสอบจากปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายในและตรวจสอบการด าเนินงานของผูต้รวจสอบภายในการท่าเรือแห่งประเทศไทยพบว่าผูต้รวจสอบภายใน
ส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานตรวจสอบมากท่ีสุดคือนโยบายและการสนบัสนุนของฝ่าย
บริหารและความพร้อมดา้นทกัษะความรู้ความสามารถของผูต้รวจสอบภายในโดยเร่ืองท่ีตอ้งการพฒันามากท่ีสุด
คือการประเมินความเส่ียงการจดัท าแนวการตรวจสอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุม้ค่าของ
งานท่ีตรวจสอบเร่ืองท่ีตอ้งการพฒันาไม่แตกต่างกนัคือกลยทุธ์ในการเลือกงานตรวจสอบการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภาคสนามการสรุปผลและการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ 
Arena,Marika,Azzoneและ Giovanni, (2009)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีผลกัดนัองคก์รใหมี้ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 
พบว่าความมีประสิทธิผลการตรวจสอบภายในเพ่ิมข้ึนเม่ือจ านวนผูต้รวจสอบภายในและจ านวนพนกังานเพ่ิมข้ึน 
ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสมาคมผูต้รวจสอบภายใน องคก์รเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินความ
เส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
Arun, Wallace, ( 2003) ไดศึ้กษาระบบการตรวจสอบภายในของผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบภายในภาครัฐ พบว่า 
การประเมินการตรวจสอบภายในยงัมีขอ้จ ากดัท่ีไม่สามารถจดัการไดทุ้กเร่ือง และในหลกัฐานของ Questorได้
แสดงถึงความส าคัญของการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐหลายๆ ส่วน ได้แก่ 1) การวางแผนการ
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ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายนอก 2) การยกระดบัของผูบ้ริหารในการตรวจสอบภายในเพ่ือการประเมินผลและ
การพฒันาประสิทธิภาพ และ 3) คณะกรรมการตรวจสอบท่ีจะประกอบดว้ยผูต้รวจสอบภายนอกและผูต้รวจสอบ
ภายใน จะท าความตกลงร่วมมือกนัในการปฏิบติังานโดยใชม้าตรฐานของ Questor 
Farbro, J. L.(1985).ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบภายใน
ระหว่างมหาวิทยาลยัท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐและเอกชนในอเมริกาพบวา่ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายในยิ่งมีความเห็นสอดคลอ้งลงรอยในล าดบัความส าคญัก่อนหลงัเพียงใดก็ยิ่งจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบมากข้ึนอีกทั้งคุณลกัษณะจ าเพาะดา้นการท างานดา้นการตรวจสอบ
ของผูป้ฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในไดร้วมถึงความไม่ล าเอียงในการตรวจสอบความสามารถของผูต้รวจสอบ
และประสิทธิผลของผูต้รวจสอบซ่ึงสถาบนัการศึกษาไม่วา่จะเป็นมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยัตอ้งพยายามเพ่ิมความมี
ประสิทธิภาพของการท างานตรวจสอบภายในใหมี้สูงข้ึนตลอดหากพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มจะช่วยใหมี้การ
กระตุน้ใหเ้กิดการอภิปรายและเกิดการปฏิสัมพนัธ์กนัเม่ือไดส้ังเกตเห็นความแตกต่างการยอมรับก็จะก่อใหเ้กิดการ
ประสานความร่วมมือและส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในมากยิ่งข้ึน 
 

4. วธิีการศึกษา 
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดป้รับปรุงจากตามวตัถุประสงค์และกรอบ
แนวความคิด แบ่งออกเป็น 4 ตอนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่ง  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือความสามารถในการปฏิบติังานมากท่ีสุด  มาก  
ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังาน
ตรวจสอบธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยครอบคลุมเน้ือหา  5  ดา้น คือ ด้านกระบวนการ
ตรวจสอบภายในดา้นคุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายใน ดา้นนโยบายและการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและดา้น
ความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจและระบบสารสนเทศ 
               ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหา 5 ดา้น คือ ดา้นการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบ ดา้นการน าเสนอรายงาน ดา้นการติดตามประเมินผล 
ดา้นการตอบสนองยทุธศาสตร์ขององคก์ร และดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
              ตอนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะมีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามปลายเปิดเพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็น 
โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ/หัวหน้า และผูป้ฏิบติังานสายก ากบัและตรวจสอบของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่รวมพนกังานธุรการและลกูจา้ง จ านวน 167 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างใชวิ้ธีค านวณTaro Yamane ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 ซ่ึงในการศึกษาวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณเคร่ืองมือท่ีใชวิ้จยัไดแ้ก่แบบสอบถาม สถิตท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
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1. ทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีมีค่ายอ่ย 2 ค่า ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ
2. ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีมีค่าย่อยมากกว่า 2 ค่าข้ึนไปไดแ้ก่ระดบั

การศึกษา สถานภาพการท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่งกบัระดบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน
ของพนกังานตรวจสอบธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดว้ยการวิเคราะห์การผนัแปร F-Test (One-
way ANOVA) กรณีพบนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ด้วยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe’s method) 

 3. จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

 4.น าเขา้มูลท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของ
ผูต้รวจสอบภายใน  ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดมารวบรวมและสรุปประเดน็ท่ีส าคญั 
 

5. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  
 
     ผลการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือไดท้ราบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค 
และขอ้เสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
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บทคดัย่อ 
  การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ พบว่า ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน มีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เน่ืองผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานด้านบัญชีมา
ยาวนาน  ท าให้มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นอย่างดี ช่วยให้
องคก์รบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ในดา้นระดบัการศึกษา การอบรมความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนศกัยภาพดา้น
วิชาการ ส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่แตกต่างกนั  แต่หาก
ผูท่ี้มีระดบัการศึกษานอ้ย กบัผูท่ี้ไดรั้บการอบรมความรู้เพ่ิมเติมเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน อาจส่งผลใหมี้ความรู้ความ
เขา้ใจในการจดัท าบญัชีเปล่ียนแปลงไปได ้
 

ค าส าคัญ :  ความรู้, ความเข้าใจ, มาตรฐานการรายงานทางการเงิน, กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

Abstract 
  The study of factors affecting knowledge and understanding in the preparation of accounting information 
under Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities found that job position and 
work experiences affecting knowledge and understanding in the preparation of accounting information because 
most of accountant has long work experiences. Therefore, good understanding makes organization reach their 
goal and highest benefit.  Education level and knowledge training to improve technical potential has no affecting 
different in the preparation of accounting information under Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly 
Accountable Entities. However, low-educated but has trained for a long time of period may change their 
knowledge and understanding in the preparation of accounting information under Thai Financial Reporting 
Standards for Non-Publicly Accountable Entities.  
Keywords : knowledge, understanding,  financial reporting standard,  non-publicly accountable entities (NPAEs) 
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1.บทน า 
 
 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 ในปัจจุบนัสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ไดมี้การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable 
Entities : TFRS for NPAEs) ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป  
โดยมีวตัถุประสงค ์คือ การใหแ้นวทางในการรายงานการเงินท่ีมีคุณภาพท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน ์ดงัน้ี 
 1.  ส่งเสริมการน าเสนอขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูป้ระกอบการและผูใ้ชง้บ
การเงินอ่ืนๆ 
  2.  สนบัสนุนใหเ้กิดการจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพทั้งระดบัจุลภาคและระดบัมหภาค 
 3.  เพ่ิมความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนใหง่้ายข้ึนและช่วยลดตน้ทุนของเงินทุน 
  4.  ส่งเสริมใหเ้กิดความสม ่าเสมอและเปรียบเทียบกนัไดข้องขอ้มลูทางการเงินท่ีช่วยใหผู้ป้ระกอบการและ
ผูใ้ชง้บการเงินเกิดความเช่ือมัน่ ซ่ึงน าไปสู่การเติบโตของธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย 
สาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) กับผู ้มีหน้าท่ีจัดท าบัญชีตามท่ีก าหนดไวใ้น พระราชบัญญัติ 
การบญัชี พ.ศ. 2543 และไม่ใช่กิจการท่ี (1) มีตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการท่ีมีการซ้ือขายต่อประชาชน
หรืออยู่ระหว่างน าส่งงบการเงินให้แก่ กลต. หรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนเพ่ือออกหลกัทรัพยข์ายใหแ้ก่ประชาชน 
(2) ด าเนินธุรกิจหลกัในการดูแลสินทรัพยข์องกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกวา้ง (3) เป็นบริษทัมหาชน ดว้ยตระหนกั
ถึงปัญหาในทางปฏิบติัท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศมาถือปฏิบติั 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะจึงมีวตัถุประสงคใ์นการผอ่นผนัให้
กิจการดงักล่าวสามารถใชวิ้ธีการบญัชีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดตน้ทุนในการจดัท างบการเงินสูงจนเกินไป เน่ืองจากลกัษณะท่ี
ส าคญัของกิจการเหล่าน้ีคือขนาดของการด าเนินงานท่ีเลก็กวา่ร้อยละ 70 มีรายไดต้ ่ากวา่ 10 ลา้นบาทต่อปี ท าใหก้าร
ก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินตอ้งค านึงถึงตน้ทุนของการจดัท างบการเงินเป็นส าคญั ดงันั้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินจึงให้ความส าคญักับการยกเวน้ข้อก าหนดในการวดัมูลค่ายุติธรรมในเร่ืองต่าง ๆ โดย
ก าหนดใหล้กัษณะเชิงคุณภาพ  ท่ีส าคญัประเดน็หน่ึงคือความสามารถยืนยนัความถูกตอ้งของรายการได ้ท่ีจะท าให้
กิจการ ไม่จ าเป็นตอ้งวดัมูลค่าของบางรายการดว้ยมูลค่ายุติธรรมขอ้ก าหนดในมาตรฐานดงักล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความตอ้งการใชข้อ้มลูของผูใ้หเ้งินทุนแก่กิจการ ไดแ้ก่ เจา้หน้ีเงินใหกู้แ้ละเจา้ของกิจการ ซ่ึงมีความสามารถใน
การเขา้ถึงขอ้มลูของกิจการไดม้ากกวา่ผูใ้หเ้งินทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนของกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ การถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะจึงเป็นกา้วแรกท่ีจะช่วยให้
ผูบ้ริหารของกิจการเร่ิมตระหนกัถึงความส าคญัของการมีขอ้มูลทางการเงินท่ีให้ประโยชน์ในการตดัสินใจ และมี
ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือให้เจ้าของเงินทุน ท่ีส าคัญ ได้แก่ เจ้าหน้ีเงินให้สินเช่ือ สามารถตัดสินใจด้านสินเช่ืออย่าง
เหมาะสม ท่ีจะท าใหกิ้จการสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดด้ว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม  
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 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหผู้วิ้จยัตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท้  า
บัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ท่ีประกอบกิจการในกรุงเทพมหานครต่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  
 
 วตัถุประสงค์การวจิยั 
               1.  เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัพ้ืนฐานของผูท้  าบญัชี ดา้นระดบัความรู้ การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของ
ผูท้  าบญัชี ประสบการณ์การท างานและประเภทของธุรกิจ ท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการจดัท ารายงานทางการ
เงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  
                2. เพ่ือศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
  
 สมมตฐิานการวจิยั 

1.  ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา มีผลต่อความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะอยา่งมีนยัส าคญั 

  2.  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ท างานดา้นบญัชีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะอยา่งมีนยัส าคญั 

  3.  ปัจจยัดา้นต าแหน่งมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีท่ีมีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะอยา่งมีนยัส าคญั 

  4.  ปัจจยัดา้นการอบรมความรู้เพ่ือเพ่ิมพนูศกัยภาพดา้นวิชาการมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีท่ี
มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะอยา่งมีนยัส าคญั  
 
 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 ภาพท่ี 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพ้ืนฐานของผูท้  าบญัชีท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า
รายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

ปัจจยัพืน้ฐานของผู้ท าบญัชี 
- ระดบัการศกึษา 
- ประสบการณ์ท างานด้านบญัชี 
- ระดบัต าแหน่ง  
- การอบรมความรู้เพ่ือเพ่ิมพนู  
  ศกัยภาพด้านวิชาการ 
   

ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กิจการท่ีไมม่ีสว่นได้เสียสาธารณะ 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ท าใหท้ราบถึงปัจจยัพ้ืนฐานของผูท้  าบญัชี ดา้นระดบัความรู้ การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของ

ผูท้  าบญัชี ประสบการณ์การท างานและประเภทของธุรกิจ ท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการจดัท ารายงานทางการ
เงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  

  2.  ท าให้ทราบถึงระดบัความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีในการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะเพ่ือช่วยน าไปปรับปรุงพฒันาหรือจดัใหมี้การจดั
อบรมเก่ียวกบัมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีต่อไป  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือใหค้ลอบคลุมการวิจยั  ผูวิ้จยัไดแ้บ่งเป็น 4  หวัขอ้  ประกอบดว้ย  

1. แนวคิดทฤษฎีความรู้ ความเขา้ใจความรู้ความเขา้ใจ คือ ส่ิงท่ีสั่งสมจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ 
หรือประสบการณ์รวมทั้ งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศท่ีได้รับมาจาก
ประสบการณ์ส่ิง    ท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน ไดฟั้งการคิด หรือการปฏิบติัองควิ์ชาในแต่ละสาขาตามท่ีพจนานกรมนุ
กรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542)ไดใ้ห้ความหมายไว ้และบลูม (Bloom,1980 อา้งถึงใน ศิพล ร่ืนใจชน, 2549, 
หนา้ 10) ไดจ้ าแนกความหมายระหวา่งความรู้ความเขา้ใจเพ่ือประโยชนใ์นการส่ือความหมายไวด้งัน้ี 

ความรู้หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเนน้การจ า ไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึงหรือระลึกไดก้็
ตาม เป็นสภาพการณ์ท่ีเกดข้ึนสืบเน่ืองมาจากการเรียนรู้โดยเร่ิมตน้จากการรวบรวมสาระต่าง ๆ จนกระทัง่พฒันา
ไปสู่ขั้นท่ีมีความสลบัซบัซอ้นยิ่งข้ึน โดยความรู้น้ีอาจแยกออกเป็นเฉพาะส่ิงและความรู้เร่ืองสากลเป็นตน้ 
 2.  ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะ คือ การน าเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการท่ีมี
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ โดยขอ้มูลท่ีมีประโยชนต่์อการตดัสินใจดงักล่าวนั้นคือขอ้มูลทางการเงินท่ี
แสดงผลกระทบของรายการในอดีตท่ีมีต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกิจการท่ีช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงิน
ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อใหเ้กิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงิน 
จงัหวะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสด นอกจากน้ีขอ้มูลในงบการเงินยงัช่วยผูใ้ชง้บการเงินอ่ืนในการ
ประเมินความสามารถในการดูแลและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารของกิจการ  
 3.  สรุปสาระส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
 ส านกังานจรัสทนายความและการบญัชี (2555) สรุปว่าประเทศไทยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทยท่ีใช้กบันิติบุคคลท่ีมีหน้าท่ีจดัท าบัญชีตามพระราชบญัญติัการบัญชี  พ.ศ. 2543 ไม่ว่าจะเป็นบริษทัจด
ทะเบียนท่ีมีหุ้นซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยห์รือนิติบุคคลทัว่ไปท่ีอยู่นอกตลาดหลกัทรัพย ์แต่โดยท่ีมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชส้ าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และมีความยุ่งยากซบัซอ้น จาก
การใชแ้นวคิดมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) เป็นหลกัในการจดัท ารายงานทางการเงิน ซ่ึงเป็นภาระและก่อให้เกิด
ตน้ทุนในการจดัท ารายงานการเงินของกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะท่ีส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ตระหนกัถึงความส าคญัของกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ
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(Non-Publicly Accountable Entities-NPAEs) ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกิจการท่ีไม่มี 
ส่วนไดเ้สียสาธารณะน้ีมีความแตกต่างจากกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ(Publicly Accountable Entities-PAEs) 
ดงันั้นจึงไดมี้การจดัท ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะข้ึน ซ่ึงสามารถ
สรุปสาระส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะไดด้งัน้ี (สภา
วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2555) 
 4.  สาระส าคญัของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 
 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2552) ระบุวา่มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง  2552) เร่ือง 
การน าเสนองบการเงิน ได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ฉบบัท่ี  1  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ซ่ึงพอสรุปเน้ือหาไดด้งัน้ี 
 งบการเงินเป็นการน าเสนอฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการอยา่งมีแบบแผน โดย
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหข้อ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ซ่ึงเป็นประโยชน ์
ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินในกลุ่มต่าง ๆ นอกจากน้ีงบการเงินยงัแสดงถึงผลการบริหารงาน
ของฝ่ายบริหารซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ดูแลทรัพยากรของกิจการ ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าว งบ
การเงินจึงตอ้งใหข้อ้มลูทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. สินทรัพย ์
 2. หน้ีสิน 
 3. ส่วนของเจา้ของ 
 4. รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รวมถึงผลก าไรและขาดทุน 
 5. เงินทุนท่ีไดรั้บจากผูเ้ป็นเจา้ของและการจดัสรรส่วนทุนใหผู้เ้ป็นเจา้ของจากความสามารถ 
ในการเป็นเจา้ของ 
 6. กระแสเงินสด 
 

จุรี วิชิตธนบดี (2543) ไดศึ้กษาความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีของผูป้ระกอบวิชาชีพ
การบญัชีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า บทบาทของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในปัจจุบนัมีความส าคญั
มากข้ึน มีภาระหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากเป็นผูท้  าบญัชีแลว้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชียงัตอ้งสามารถ
น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนเ์พ่ือผูบ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจ สามารถช่วยผูบ้ริหารในการบริหารสภาพคล่องของ
ธุรกิจอีกทั้งผูป้ระกอบวิชาชีพจะตอ้งมีความสามารถในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึน รวมถึงมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชี การท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพจะมีบทบาทเพ่ิมข้ึนไดต้อ้งมี
การพฒันาความรู้ความสามารถทางการบญัชีมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ โดยการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัมาตรฐาน
การบญัชีและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมทั้งควรมีการประชุม อบรม สมัมนาในส่วนภูมิภาคใหม้ากข้ึนเพ่ือท่ีจะ
เป็นการจูงใจให้ผูป้ระกอบวิชาชีพการบญัชีไดพ้ฒันาความรู้และศกัยภาพในการท างานไดดี้ยิ่งข้ึนซ่ึงจะท าให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ และส่งผลใหร้ายงานทางการเงินมีคุณภาพดว้ยเช่นกนั           

  ปราณี  อินทร์นอ้ย (2554) ไดศึ้กษาปัญหาการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการ
ท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะประเภทธุรกิจสถานีบริการน ้ามนั ในเขตจงัหวดัสระบุรี พบว่า ผูท้  าบญัชีมีระดบัปัญหา
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ในการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีโดยรวมระดบัปานกลางและธุรกิจสถานีน ้ามนัท่ีมีรูปแบบธุรกิจทีแตกต่างกนัมี
ปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเก่ียวกบัท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า
รายได ้การก าหนดใหด้อกเบ้ียรับตอ้งรับรู้ตามอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง การน าเสนองบการเงิน และการเปิดเผย
นโยบายการบญัชีท่ีมีกิจการเลือกใช ้โดยรูปแบบธุรกิจบริษทัจ ากดั มีระดบัปัญหาสูงกว่ารูปแบบธุรกิจหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั ส่วนขนาดของธุรกิจท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลให้ระดับปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะแตกต่างกนั 
 นิธิดา สกุลจิตจินดา (2551) ไดศึ้กษาทศันคติของนกับญัชีต่อการมีมาตรฐานการบญัชีส าหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม พบว่านักบญัชีโดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการท่ีประเทศไทยจะมีมาตรฐานการบญัชีส าหรับ 
SMEs โดยเฉพาะ ซ่ึงเหตุผลท่ีส าคญั คือผูใ้ชง้บการเงินของ SMEs มีความตอ้งการขอ้มูลในงบการเงินท่ีนอ้ยกว่า
ผูใ้ชง้บการเงินของกิจการขนาดใหญ่ ประกอบกบั SMEs มีรายการคา้ท่ีไม่ซบัซอ้นเท่ากิจการขนาดใหญ่ ดงันั้น การ
ก าหนดให้ SMEs จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัสมบูรณ์จะส่งผลให้นักบญัชีตอ้งเสียเวลาในการ
จดัท าขอ้มลู ซ่ึงมากเกินความจ าเป็นรวมทั้งการใหน้กับญัชีปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีบางฉบบั ซ่ึงเขา้ใจยากและ
ซบัซอ้น อนัอาจส่งผลใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกบญัชีได ้

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดมี้การก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ี
ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะเพ่ือแนวทางในการจดัท าบญัชีและน าเสนองบการเงินส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เลก็ ซ่ึงท าให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็นั้นสามารถจดัท ารายงานทางการเงินท่ีไม่ยุ่งยากซบัซอ้น และมีตน้ทุน
ในการจดัท าค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงงบการเงินท่ีจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะนั้นยงัเป็นการน าเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการท่ีมี
ประโยชนต่์อการตดัสินใจ  เชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงินของกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
 

3.วธิีการศึกษา 
  
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นผู ้ท าบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 3,227 ราย (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2557) และน าจ านวนประชากรดงักล่าวมาค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane ได้ 356 ราย โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นไวท่ี้ 95 % และ
ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 แสดงการค านวณดงัน้ี  
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 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงส ารวจ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนเองโดยมี
ขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์ต่าง ๆจากต ารา งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เพ่ือน ามาก าหนดกรอบและขอบเขต
เน้ือหาในการสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุม 
 2. น าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง (Self-
administered Questionnaire) ซ่ึ งประกอบไปด้วยค าถามปลายปิด  (Closed-Ended Question) และปลายเปิด 
(Opened-Ended Question) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั 
 
 สถิตทิี่ใช้การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิ้จยัใชส้ถิติพรรณนา อธิบายลกัษณะของตวัแปร ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และในการทดสอบ
สมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
 ผลการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ มีดงัน้ี 
 
ความรู้ความเข้าใจในการจดัท า
บัญชีตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

 แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 

F P-value 

ระดบัการศึกษา 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม .34 2 .169 2.645 0.072 
ภายในกลุ่ม 22.56 353 .064     
รวม 22.90 355       

ประสบการณ์ 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.34 2 0.17 2.64 0.03* 
ภายในกลุ่ม 22.56 353 0.06     
รวม 22.9 355       

ต าแหน่ง 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 2.548 5 0.51 8.76 0.00* 
ภายในกลุ่ม 20.354 350 0.06     
รวม 22.903 355       

การอบรมความรู้เพ่ือเพ่ิมพูน
ศกัยภาพดา้นวิชาการ 
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.048 2 0.024 0.372 0.68 
ภายในกลุ่ม 22.855 353 0.065     
รวม 22.903 355       

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 สมมตฐิานข้อที่ 1  จากผลการวิจยั พบว่า ผูท้  าบญัชีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ไดเ้สียสาธารณะโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ นั้นคือ สมมติฐานขอ้ 1 ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 
 สมมติฐานข้อที่ 2  จากผลการวิจยั พบว่า ผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์การท างานดา้นบญัชีต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นั้นคือ สมมติฐานขอ้ 2 
ไดรั้บการสนบัสนุน 
 สมมติฐานข้อที่ 3 จากผลการวิจยั พบว่า ผูท้  าบญัชีท่ีมีระดบัต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
มีผลต่อความความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ไดเ้สียสาธารณะโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นั้นคือ สมมติฐานขอ้ 3 ไดรั้บการสนบัสนุน 
 สมมติฐานข้อที่ 4  จากผลการวิจยั พบว่า ผูท้  าบญัชีท่ีมีการอบรมความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนศกัยภาพดา้นวิชาการ
ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะโดยรวมแตกต่างกนั อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ นั้นคือ 
สมมติฐานขอ้ 4 ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 
 

5.สรุปผลการศึกษา 
 
 การสรุปผลการศึกษาสมมติฐานทั้ง 6 ขอ้ มีดงัน้ี 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาพบวา่ ผูจ้ดัท าบญัชีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีผล
ให้ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สนับสนุนสมมติฐานการศึกษาข้อ 1  การไม่สนับสนุน
สมมติฐานการศึกษาเน่ืองมาจาก ผูท้  าบญัชีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะโดยรวมแตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เยาวลกัษณ์ สุขวิบูลย ์
(2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความรู้ ความคิดเห็นและผลท่ีเกิดข้ึนจากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  
ซ่ึงพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัวิชาชีพ พ.ศ. 2547 
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจเกิดในปัจจุบนัไดมี้ประกาศจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้เก่ียวกบัการก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และระยะเวลาในการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูท้  าบญัชี  พ.ศ. 2547 ซ่ึงก าหนดใหผู้ท้  าบญัชีตอ้งเขา้รับ
การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพทุกรอบสามปี โดยในแต่ละรอบตอ้งมีจ านวนชัว่โมงไม่นอ้ยกว่า 27 ชัว่โมง 
และตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไม่นอ้ยกว่า 18 ชัว่โมงทั้งน้ี ในแต่ละปีผูท้  าบญัชีจะตอ้งเขา้
รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงท าให้ผูท้  าบญัชีทุกคนตอ้งเขา้อบรมเพ่ือเพ่ิมพูน 
พฒันาความรู้ทางดา้นบญัชี ซ่ึงเป็นไปได้ว่าผูท้  าบัญชีจะตอ้งอบรมในหัวขอ้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะเพ่ือน ามาใชใ้นการปฏิบติังาน 
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 สมมติฐานข้อที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาพบวา่ ผูจ้ดัท าบญัชีท่ีมีประสบการณ์การท างานดา้น
บญัชีแตกต่างกนั มีผลใหปั้จจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยรวมแตกต่างกนัซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผลการสนบัสนุน
สมมติฐานการศึกษาเน่ืองมาจาก ผูจ้ดัท าบญัชีท่ีมีประสบการณ์ท างานดา้นบญัชี 2-5  ปี มีความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยรวมมากกว่า ผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์ท างานดา้นบญัชี 6 - 
10 ปี และ 11 - 15 ปี เพราะผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์ดา้นบญัชี 2 - 5 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในวยัท างาน มีความกระต้ือร้ือ
ร้น มีความรู้ ความเขา้ใจ ความสุขุมรอบคอบ ในการตดัสินใจ อีกทั้ งมีความสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ดี 
ในขณะท่ีผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์ดา้นบญัชี 6 - 10 ปี และ 11 - 15 ปี อยู่ในวยักลางคน ประกอบกบัไม่มีความ
ช านาญในการใชร้ะบบสารสนเทศ ดงันั้น ประสบการณ์ท างานดา้นบญัชี ของผูท้  าบญัชีท่ีแตกต่างดงักล่าว ส่งผลให้
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อจัฉราวดี ล ้าเลิศ (2548) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความรู้ความเขา้ใจของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการตรวจสอบกองทุนรวม โดยอา้งอิงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 42 เร่ือง การบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนซ่ึงพบว่าอายุการท างานหรือประสบการณ์ในอาชีพเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ระดับความรู้ความเข้าใจของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบกองทุนรวม ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากข้อ
ก าหนดใหผู้ท้  าบญัชีทุกคนตอ้งเขา้อบรมเพ่ือเพ่ิมพูน พฒันาความรู้ทางดา้นบญัชี ซ่ึงท าใหน้กับญัชีจะตอ้งอบรมใน
หวัขอ้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะเพ่ือน ามาใชใ้นการปฏิบติังาน 
 สมมตฐิานข้อที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบว่า ผูจ้ดัท าบญัชีท่ีมีระดบัต าแหน่งแตกต่างกนั มี
ผลใหปั้จจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่
มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยรวมแตกต่างกนั ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานการศึกษาขอ้ 3 การสนับสนุนสมมติฐาน
การศึกษาเน่ืองมาจาก เน่ืองจากต าแหน่งงานในระดบัท่ีแตกต่างกนัอาจกระทบต่อโอกาสในการได้รับความรู้
เพ่ิมเติมจากบริษทัท่ีแตกต่างกนัจึงส่งผลต่อความเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อาภาศรี ตระกลูจัน่นาค (2551) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ความรู้ความ
เขา้ใจของผูท้  าบญัชีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 35เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงพบว่า
ต าแหน่งงาน มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 และมีความสัมพนัธ์
กนัในทางบวก 
 สมมตฐิานข้อที่ 4  ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบวา่ ผูจ้ดัท าบญัชีท่ีมีการอบรมความรู้เพ่ือเพ่ิมพูน
ศกัยภาพดา้นวิชาการแตกต่างกนั มีผลให้ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สนบัสนุนสมมติฐาน
การศึกษาขอ้ 4  การไม่สนับสนุนสมมติฐานการศึกษา เน่ืองมาจาก ผูท้  าบัญชีท่ีมีการอบรมความรู้เพ่ือเพ่ิมพูน
ศกัยภาพดา้นวิชาการต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัอาภาศรี ตระกูลจัน่นาค (2551) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจของ
ผูท้  าบญัชีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 35 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงพบว่า โอกาส
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ในการพฒันาตนเอง และการเขา้รับการอบรม   มีความสมัพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจของผูท้  าบญัชีท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .05 และมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก 
  
 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะนั้น ในการศึกษา
คร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงความแตกต่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ นอกจากน้ีควรมีการศึกษา
เชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ผูท้  าบญัชีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้ไดร้ายละเอียด 
ข้อเสนอแนะจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ นอกจากน้ีในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการ
แบ่งกลุ่มตวัอย่างโดยการจดัเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือท าให้สามารถน าไปปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะใหส้ามารถใชง้านไดมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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การพฒันาระบบลงทุนหลกัทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยเคร่ืองมือทางเทคนิค 

Development of stock trading system by technical indicators  
for Stock Exchange of Thailand 

คเณศ วชัรสินธ์ุ1 

Khanet Watcharasin 

 
 

บทคดัย่อ 

ความทา้ทายในการลงทุนดว้ยวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค คือ การน าสัญญาณของแต่ละเคร่ืองมือมาผสานกนัเป็น
สัญญาณซ้ือขายท่ีเหมาะสมต่อหลกัทรัพย ์ผูวิ้จยัเลือกเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเป็นท่ีนิยมของแต่ละหมวดหมู่ของ
ลกัษณะสัญญาณมาเป็นตวัเลือกท่ีจะน าไปตดัสินใจลงทุน ไดแ้ก่ หมวดหมู่เคร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับวิเคราะห์
แรงผลกัดนั, หมวดหมู่เคร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับวิเคราะห์แนวโนม้ และหมวดหมู่เคร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับ
วิเคราะห์ปริมาณการซ้ือขาย จดักลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคเหล่าน้ีดว้ยหลกัคณิตศาสตร์เชิงการจดั และทดสอบ
กบัขอ้มลูหลกัทรัพยย์อ้นหลงัเพ่ือหากลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงดีท่ีสุด พบว่า
การใช้ระบบลงทุนหลักทรัพย์โดยเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีสร้างข้ึนเหมาะสมกับการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ค าส าคัญ: ระบบลงทุนหลกัทรัพย์, เคร่ืองมือทางเทคนิค 
 

Abstract 
The challenge of using technical indicators is to evaluate how to combine the indicators effectively in order to 
generate the buying signal for the stocks in our interests. Here we choose the technical indicators that are well 
known for each group of signal in order to be used for investment decisions as the followings: Momentum 
Indicators, Trend Indicators, and Volume Indicators. We couple these indicators according to the combinatorics 
principles. We then test the system with the historical stock data in order to search for best return and risk. As the 
results, the stock market investment based on the technical indicators is suitable for the decisions to invest for 
Stock Exchange of Thailand. 
 

keywords: stock trading system, technical indicator 
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1. บทน า 

 
     การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง ผูล้งทุนจ าเป็นตอ้งหาวิธีการเพ่ือลดความเส่ียงและ
เพ่ิมอตัราผลตอบแทน วิธีการหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก คือ วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซ่ึงเป็นการรวมเอาผลลพัธ์
ของเหตุการณ์ในอดีตมาคาดเดาส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตด้วยวิธีการทางสถิติและความน่าจะเป็น โดยอาศัย
เคร่ืองมือทางเทคนิคเพ่ือให้ข้อมูลในมิติต่างๆ ได้แก่ (1) เคร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับวิเคราะห์แรงผลักดัน 
(Momentum Indicators) (2) เคร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับวิเคราะห์แนวโนม้ (Trend Indicators) และ (3) เคร่ืองมือ
ทางเทคนิคส าหรับวิเคราะห์ปริมาณการซ้ือขาย (Volume Indicators) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับตัดสินใจลงทุน
หลกัทรัพยต่์อไป 
     งานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาถึงระบบการลงทุนในหลกัทรัพยด์ว้ยเคร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยน าเสนอขั้นตอนวิธีการคดัเลือกกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมส าหรับหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัตาม
พฤติกรรมในอดีต ตลอดจนท าการทดสอบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนดว้ยกลุ่มของเคร่ืองมือ
ทางเทคนิคท่ีเลือกมากบัราคาหลกัทรัพยย์อ้นหลงั ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถท าให้ผูล้งทุนสามารถเพ่ิม
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยด์ว้ยวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 สหสัมพนัธ์ระหว่างเคร่ืองมือทางเทคนิค (Multicollinearity) 
 
     สหสัมพนัธ์ระหวา่งเคร่ืองมือทางเทคนิค คือ รูปแบบทางสถิติท่ีเกิดบ่อยคร้ังกบัการวิเคราะห์ทางเทคนิค จากการ
ท่ีนกัลงทุนใชส้ญัญาณทางเทคนิคท่ีมีขอ้มลูทบัซอ้นกนัโดยไม่รู้ตวั จนท าใหเ้กิดความสบัสนและบดบงัขอ้มูลส าคญั
อ่ืนๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล นกัลงทุนควรระมดัระวงัการเลือกเคร่ืองมือทางเทคนิคเพ่ือไม่ท าใหเ้กิดขอ้มูลซ ้ าซอ้น
กนัข้ึน ปัญหาเร่ืองสหสัมพนัธ์ระหว่างเคร่ืองมือทางเทคนิคเป็นปัญหาท่ีส าคญัของการลงทุน เพราะจะท าให้นัก
ลงทุนเขา้ใจผิดกบัขอ้มูลท่ีทบัซ้อนกนัและลดความส าคญัของขอ้มูลอ่ืนลง นอกจากน้ีปัญหาสหสมพนัธ์ระหว่าง
เคร่ืองมือทางเทคนิคยงัสามารถตรวจพบไดย้ากอีกดว้ย (Stockcharts, 2014) 
     กลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีถกูจดัไวต้ามการส่งสญัญาณของขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัทั้งส้ิน 3 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ (1) 
หมวดหมู่เคร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับวิเคราะห์แรงผลกัดนั (2) หมวดหมู่เคร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับวิเคราะห์
แนวโนม้ และ (3) หมวดหมู่เคร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับวิเคราะห์ปริมาณการซ้ือขาย ผูว้ิจยัไดเ้ลือกเคร่ืองมือทาง
เทคนิคท่ีเป็นท่ีนิยมในแต่ละหมวดหมู่มาเป็นเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีใชใ้นการทดสอบ เพ่ือเลือกกลุ่มของเคร่ืองมือ
ทางเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อหลกัทรัพยร์ายตวัท่ีท าการทดสอบ ดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 รายช่ือเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีน ามาวิจยั 
 

หมวดหมู่ รายช่ือเคร่ืองมอืทางเทคนิคที่น ามาวิจยั 

เคร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับวิเคราะห์
แรงผลกัดนั 

ดชันีการแกวง่แบบสโตแคสติก (Stochastic Oscillator) 
ดชันีก าลงัสมัพทัธ์ (Relative Strength Index) 
 

เคร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับวิเคราะห์
แนวโนม้ 

ดชันีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีลู่เขา้ลู่ออก (MACD) 
ดชันีเคล่ือนไหวทิศทาง (Directional Movement Index) 
 

เคร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับวิเคราะห์
ปริมาณการซ้ือขาย 

ดชันีกระแสเงินสดของชยัคิน (Chaikin Money Flow) 
ดชันีกระแสเงินสด (Money Flow Index) 

 

2.2 อตัราส่วนชาร์ป (Sharpe Ratio) 
 
     อตัราส่วนชาร์ปเป็นอตัราส่วนส าหรับวดัอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียง ถา้อตัราส่วนชาร์ปมีค่ามากแสดงวา่การ
ลงทุนไดรั้บอตัราผลตอบแทนสูงบนความเส่ียงท่ีต ่า ในทางกลบักนัหากอตัราส่วนมีค่านอ้ยแสดงวา่การลงทุนไดรั้บ
อตัราผลตอบแทนต ่าบนความเส่ียงท่ีสูง มีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

 อตัราส่วนชาร์ป = 

 (1) 
 
     สมการท่ี (1) แสดงการค านวณอตัราส่วนชาร์ป 
 
     ผูวิ้จยัน าอตัราส่วนชาร์ปมาเป็นตัววดัผลหลกัของการลงทุน โดยเปรียบเทียบอตัราส่วนชาร์ปของแต่ละการ
ทดสอบการลงทุนดว้ยกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคต่างๆ และเลือกการลงทุนท่ีให้อตัราส่วนชาร์ปสูงสุดเป็นการ
ลงทุนท่ีเหมาะสมต่อหลกัทรัพยท่ี์น ามาทดสอบมากท่ีสุด 
 
2.3 การศึกษาที่เกีย่วข้องในอดีต 
 
     Darie Moldovan et al. (2007) ศึกษาระบบการลงทุนดว้ยการเลือกเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสม พบว่าการใช้
เคร่ืองมือทางเทคนิค 3 เคร่ืองมือประกอบกนัเพ่ือตดัสินใจลงทุน ท าใหก้ารลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แต่การ
จะพิสูจน์ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดจ าเป็นตอ้งใชข้ั้นตอนวิธีแบบละโมภ (Greedy Algorithm) ซ่ึงใชเ้วลาในการประมวลผล
มาก จึงอาจเปล่ียนมาใชข้ั้นตอนวิธีเชิงพนัธุกรรม (Genetic Algorithm) เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ียอมรับไดใ้นระยะเวลา
อนัรวดเร็ว 
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     Mehul N Vora (2010) ศึกษาขั้นตอนวิธีเชิงพนัธุกรรมส าหรับการสร้างสัญญาณซ้ือขายหลกัทรัพย ์ โดยแบ่ง
ขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ (1) การเลือกเคร่ืองมือทางเทคนิค และ (2) การสร้างสัญญาณซ้ือขาย
จากเคร่ืองมือทางเทคนิคดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่าราคาและปริมาณการซ้ือขายได้รวมเอาข้อมูลส าคัญของ
หลกัทรัพย์ไวค้รบถว้น และสามารถสร้างระบบการลงทุนจากราคายอ้นหลงัของหลกัทรัพย์ท่ีสามารถสร้าง
ผลตอบแทนใหเ้ป็นท่ีน่าพอใจได ้
     Jan Ivar Larsen (2010) ศึกษาการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยด์ว้ยการวิเคราะห์ทางเทคนิคและวิธีการเรียนรู้ของ
เคร่ืองจกัร (Machine Learning) ท าการทดสอบความถูกต้องกบัหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยอ์อสโล ประเทศ
นอร์เวย ์โดยวิธีการตดัสินใจเลือกหลกัทรัพยแ์บ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ (1) ท าการวิเคราะห์แต่ละหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยด์ว้ยการวิเคราะห์ทางเทคนิค และ (2) ท าการเลือกหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมด้วยการวิธีการเรียนรู้ของ
เคร่ืองจกัร จากการศึกษาพบว่าแบบจ าลองท่ีคิดคน้ข้ึนสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีกว่าดชันีตลาดหลกัทรัพย์
ออสโล 
     ชโลธร ชูทอง (2555) ศึกษาการสร้างสัญญาณซ้ือขายโดยการรวมรูปแบบแผนภูมิและตวัช้ีวดัทางเทคนิคดว้ย
ข่ายงานประสาทเทียม (Artificial Neural Network) ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลหลกัทรัพย ์5 อุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่ากลุยทธ์ท่ีน าเสนอสามารถท าก าไรไดอ้ย่างดี และรูปแบบ
แผนภูมิและตวัช้ีวดัทางเทคนิคทุกตวัมีความส าคญั หากตดัเคร่ืองมือใดออกจะท าใหผ้ลก าไรลดนอ้ยลง 
     นนัทพงษ ์มยุรศกัด์ิ (2555) ศึกษาการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง การประเมินราคาหุ้น และการจดั
พอร์ตการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลงังานโดยวิธีตัวแบบการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: 
CAPM) เพ่ือเป็นแนวทางในการลงทุนหลกัทรัพยร์ายตวัในกลุ่มพลงังาน ดว้ยการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยใ์นอีก 1 
ปีขา้งหนา้ ผลการศึกษาพบว่าราคาของหลกัทรัพยร์ายตวัในกลุ่มพลงังานจะสอดคลอ้งกบัตวัแบบการก าหนดราคา
หลกัทรัพย ์คือ หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง (ค่าเบตา้สูง) ก็จะให้ผลตอบแทนท่ีสูงเม่ือเทียบกบัหลกัทรัพยท่ี์มีความ
เส่ียงต ่า (ค่าเบตา้ต ่า)  
     จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ จะเห็นว่าทุกงานวิจยัเป็นการคน้หาค าตอบให้กบัค าถามพ้ืนฐานทางการลงทุน
ท่ีว่า "จะเลือกวิธีการลงทุนแบบใดเพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ียอมรับได"้ ในงานวิจยัฉบบัน้ีผูวิ้จยัพยายามยอ้นกลบั
ไปมองสมมติฐานขั้นตน้ของวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค และเลือกเอาปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การเลือกใชเ้คร่ืองมือ
ทางเทคนิคอย่างเหมาะสมมาเป็นโจทยข์องงานวิจยั โดยผูวิ้จยัจะน าเสนอวิธีการเลือกกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิค
จากแต่ละหมวดหมู่ของประเภทขอ้มูลท่ีส่ือออกมา พร้อมทั้งท าการทดสอบประสิทธิภาพจากขอ้มลูราคาหลกัทรัพย์
ยอ้นหลงัเพ่ือคน้หากลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพยร์ายตวัท่ีตอ้งการลงทุน 

 

3. วธิีการศึกษา 
 

     งานวิจยัฉบบัน้ีจ ากดัขอบเขตของกลุ่มตวัอยา่งจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยท า
การทดสอบให้ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม เลือกจากหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) สูง
ท่ีสุดอย่างน้อย 5 อนัดบัแรกจากแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม (ปริมาณการสุ่มหลกัทรัพยแ์ปรผนัตามขนาดของกลุ่ม
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อุตสาหกรรม เพ่ือให้ไดต้วัอย่างท่ีมากพอส าหรับเป็นตวัแทนของทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม) ใชข้อ้มูลราคาหลกัทรัพย์
รายวนัยอ้นหลงัตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รายช่ือหลกัทรัพยใ์นกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งส้ิน 57 หลกัทรัพย ์ 
     การเลือกเคร่ืองมือทางเทคนิค เพ่ือให้การวิเคราะห์ครอบคลุมทุกมิติของขอ้มูลจะใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคท่ีให้
ขอ้มูลแตกต่างกนั โดยคดัเลือกเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเป็นท่ีนิยมของแต่ละกลุ่มจาก 3 หมวดหมู่ประเภทขอ้มูลท่ี
เคร่ืองมือทางเทคนิคส่ือออกมาอย่างนอ้ยหมวดหมู่ละ 1 เคร่ืองมือ รายช่ือของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีถูกคดัเลือก 
ดงัน้ี (1) เคร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับวิเคราะห์แรงผลกัดนั ไดแ้ก่ ดชันีการแกว่งแบบสโตแคสติก และดชันีก าลงั
สัมพัทธ์ (2) เคร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับวิเคราะห์แนวโน้ม ไดแ้ก่ ดัชนีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีลู่เข้าลู่ออก และดัชนี
เคล่ือนไหวทิศทาง และ (3) เคร่ืองมือทางเทคนิคส าหรับวิเคราะห์ปริมาณการซ้ือขาย ไดแ้ก่ ดชันีกระแสเงินสดของ
ชยัคิน และดชันีกระแสเงินสด 
     การรวมสญัญาณซ้ือขายของกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท าโดยนบัจ านวนสญัญาณซ้ือและสญัญาณขายท่ีส่งมา
จากเคร่ืองมือทางเทคนิคแต่ละตวัหากสัญญาณใดมีปริมาณมากกว่าก็จะถือว่าทั้งกลุ่มส่งสัญญาณเป็นสัญญาณซ้ือ
ขายนั้น 
     กลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีจะถูกสร้างข้ึนจากหมวดหมู่ของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีแบ่งตามประเภทของขอ้มูลท่ี
ส่ือออกมาทั้ง 3 หมวดหมู่เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมต่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยคดัเลือกเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ี
เป็นท่ีนิยมของแต่ละหมวดหมู่และน ามาใส่ตะกร้ารวมกัน จากนั้นสร้างกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเป็นไปได้
ทั้งหมดดว้ยหลกัของคณิตศาสตร์เชิงการจดั แลว้จากนั้นน าแต่ละกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบ
การลงทุนในหลกัทรัพย ์เพ่ือหากลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อหลกัทรัพยท่ี์ท าการลงทุน 
 

 
 

ภาพที่ 1 การแจกแจงกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิค 
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     การวิเคราะห์ขอ้มูลตั้งแต่ขอ้มูลน าเขา้ไปจนให้ผลลพัธ์เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีสุด มี
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ค านวณค่าของเคร่ืองมือทางเทคนิคทั้งหมดเพ่ือสร้างสญัญาณซ้ือขายของแต่ละเคร่ืองมือ 
2. สร้างกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคดว้ยหลกัของคณิตศาสตร์เชิงการจดั จากนั้นน าแต่ละสัญญาณซ้ือขายของ

เคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีอยู่ในกลุ่มมาประกอบกนัเป็นสัญญาณซ้ือขายหลกัทรัพย ์และท าการซ้ือขายหลกัทรัพยต์าม
สญัญาณซ้ือขายดงักล่าวดว้ยเงินลงทุนทั้งจ านวน 

3. วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนตั้งแต่เร่ิมลงทุนแบบวนัต่อวนั (Daily Return) จนถึงระยะเวลาส้ินสุดการวิจยั 
หากยงัมีหลกัทรัพยถื์อครองอยูจ่ะท าการขายหลกัทรัพยท์ั้งจ านวน 

4. วิเคราะห์ความเส่ียงจากการลงทุนด้วยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นับจ านวนคร้ังท่ีส่งสัญญาณซ้ือขาย นับ
จ านวนคร้ังท่ีส่งสญัญาณไดถ้กูตอ้ง และค านวณอตัราส่วนชาร์ปจากอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

5. ท าซ ้ า ขอ้ 2. – 4. โดยสุ่มเลือกเคร่ืองมือทางเทคนิคอ่ืน เพ่ือสร้างกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคกลุ่มใหม่จน
ครบทุกรูปแบบท่ีเป็นไปไดใ้นการการสร้างกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิค 

6. เลือกกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีสุดพิจารณาจากอตัราส่วนชาร์ปสูงท่ีสุด 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพยแ์บ่งออกเป็น 3 มิติ ดงัน้ี 

1. กลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพยแ์ต่ละตวั วิเคราะห์จากขอ้มูลหลกัทรัพยต์ั้ งแต่ 1 
มกราคม 2553 ถึง 31 มกราคม 2556 โดยหากลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีท าใหก้ารลงทุนมีอตัราส่วนชาร์ปสูงสุด 

2. เคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพยส่์วนใหญ่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วิเคราะห์จาก
ขอ้มูลราคาหลกัทรัพยต์ั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2556 โดยนบัรวมเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีถูกน ามาใช้
ในกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัแต่ละหลกัทรัพยท่ี์น ามาทดสอบ และเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเลือกมา
ตอ้งมีจ านวนคร้ังท่ีถูกน ามาใชเ้ป็นอนัดบั 1 ถึง 3 ของทั้งหมด เคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมต่อหลกัทรัพยส่์วน
ใหญ่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ ดชันีก าลงัสมัพทัธ์ ดชันีเคล่ือนไหวทิศทาง และดชันีกระแสเงินสด 

3. เคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัตลอดทุกช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา วิเคราะห์แยกเป็น
ช่วงละ 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 โดยนบัรวมเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีถกูน ามาใชใ้นกลุ่มของ
เคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพยท่ี์น ามาทดสอบในแต่ละปีท่ีท าการทดสอบ เลือกเคร่ืองมือทางเทคนิค
ท่ีถูกน ามาใชม้ากกว่า 1 คร้ังมารวมเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัตลอดทุก
ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา 
     น าเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีไดจ้ากการศึกษาไปลงทุนในช่วงระยะเวลา 1 มกราคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2557 เพ่ือ
ทดสอบวา่เคร่ืองมือทางเทคนิคใดเหมาะสมท่ีจะน ามาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 1 อตัราผลตอบแทนเทียบความเส่ียงจากการลงทุนดว้ยเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมใน 3 มิติ 
 

หลกัทรัพย์ เหมาะสมกบัหลกัทรัพย์ 
มากที่สุด 

เหมาะสมกบัหลกัทรัพย์ 
ส่วนใหญ่ในตลาด 

เหมาะสมกบัหลกัทรัพย์ 
ตลอดทุกช่วงเวลา 

อตัราส่วนชาร์ป คลาดเคล่ือน อตัราส่วนชาร์ป คลาดเคล่ือน อตัราส่วนชาร์ป คลาดเคล่ือน 
ABC 0.00000 0.00000 3.14021 0.43497 -1.14522 0.20054 
ADVANC -2.62983 0.17889 -4.01243 0.25429 -2.90758 0.23287 
AEONTS 15.40188 1.27262 22.40648 1.70606 15.24856 1.29523 
AJ 1.17153 0.14490 7.17684 1.05355 5.38507 0.81751 
AJD - - -4.58200 1.51888 - - 
AOT 21.66245 1.13639 17.44013 0.97702 25.73073 1.53348 
BEC 6.09684 0.44732 2.47748 0.20015 13.65358 1.05804 
BGH -9.88207 4.64893 -9.28225 4.36460 -9.69485 4.53509 
BH 28.00004 2.78020 19.88975 1.96736 19.88975 1.96736 
BIGC 22.77391 1.79640 29.49499 2.35987 29.49499 2.35987 
BKI -6.64587 2.70495 19.33298 6.12398 -0.28188 0.06164 
BLA 14.04725 1.11842 18.96311 1.38167 13.53803 1.07399 
BTS 7.91674 0.44874 7.91674 0.44874 9.57896 0.54596 
BWG -2.29855 0.72125 23.75920 1.56815 -2.29855 0.72125 
CENTEL -0.83637 0.11792 8.53842 0.59969 16.04962 1.04761 
CK 24.52853 2.00531 23.66933 1.91915 29.91914 2.36106 
CPALL -5.80127 0.40419 1.08937 0.13417 -5.80044 0.45653 
CPF 2.94677 0.20149 -3.74694 0.28793 5.34752 0.35484 
CPN 1.65511 0.32073 -4.75609 0.42527 12.29297 1.29063 
CTW 5.39268 0.73033 6.18517 0.95246 -1.66819 0.29738 
DELTA 0.45136 0.07473 2.61244 0.37895 3.79511 0.53827 
DSGT -11.28496 1.01365 -11.78162 4.25126 -11.28496 1.01365 
EGCO 25.59655 1.76327 24.41282 1.74360 25.59655 1.76327 
ERW 16.16229 0.97324 16.16229 0.97324 12.56935 0.84515 
GENCO 38.20159 4.52185 38.20159 4.52185 17.35444 2.62576 
GFPT 8.30784 0.59062 11.09726 0.93493 8.30784 0.59062 
GLOW 8.73403 0.69478 5.01451 0.39033 7.79715 0.68691 
HANA 5.91594 0.59023 24.00417 2.71833 4.95599 0.49580 
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IFEC 35.48109 2.57418 37.32133 3.51141 81.29958 7.18817 
INOX 2.21561 0.33499 0.10890 0.06782 2.21561 0.33499 
INTUCH -1.26676 0.11273 -2.94509 0.20220 3.22898 0.25607 
IVL -5.69326 0.43743 4.77971 0.37481 -10.44353 1.15785 
KBANK 18.57737 1.03937 14.05957 0.80835 16.58927 0.89323 
KCE 19.46774 1.20775 18.12270 1.12889 18.22650 1.18614 
LH 1.11604 0.17445 1.11604 0.17445 -4.99773 0.58532 
MAX 3.87651 0.89874 50.18700 5.62935 58.86894 5.96998 
MINT 17.19986 0.78163 19.67330 0.97707 17.19986 0.78163 
PCSGH - - -3.47314 0.31317  - - 
PDI 18.08160 4.32283 17.58136 3.44127 17.58136 3.44127 
PTL 5.50077 1.08965 9.52543 1.72393 7.70772 1.47924 
PTT -1.45275 0.48379 6.05903 0.42399 -1.45275 0.48379 
PTTEP -11.44727 1.76343 -14.77713 1.29528 -10.12642 1.55839 
PTTGC -10.41344 1.03522 -4.88504 0.80065  - - 
SAWAD  - - 1.06042 0.21213  - - 
SCB 10.72613 0.60635 5.71661 0.36316 8.01911 0.51452 
SCC 12.51159 1.28372 8.51098 0.61894 -4.69673 0.29611 
SCCC 9.04384 0.72984 0.25470 0.11063 2.91463 0.19393 
SNC 8.10338 0.64056 11.39763 0.90692 -6.77006 0.75181 
STA 6.81495 0.54936 5.51786 0.46433 1.19279 0.09857 
STANLY -7.45138 0.71544 -5.66311 0.60349 -7.87368 0.95175 
STEC 28.73743 1.59954 13.56555 0.80560 12.99137 0.77107 
SUC -1.24535 0.22988 9.26121 1.68781 -0.73295 0.16241 
TOG 4.62775 0.37815 4.62775 0.37815 4.95721 0.64410 
TRUE 9.39069 0.76102 4.02127 0.34533 6.69668 0.54509 
TUF 6.77596 0.48042 11.64533 0.74837 6.77596 0.48042 
UTP 6.67672 0.52055 25.92344 2.39555 20.25183 1.98909 
VGI 5.60170 1.41174 6.98180 0.60061  - - 

     การทดสอบการลงทุนดว้ยกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัทรัพยห์ลกัแต่ละตวั พบว่าสามารถให้
อตัราส่วนชาร์ปท่ีเป็นบวกได้ทั้ งหมด 39 หลกัทรัพย์ และอตัราส่วนชาร์ปท่ีเป็นลบได้ทั้ งหมด 14 หลกัทรัพย ์
หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราส่วนชาร์ปสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ (1) GENCO (2) IFEC และ (3) STEC 
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     การทดสอบการลงทุนดว้ยกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพยส่์วนใหญ่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย พบว่าสามารถให้อตัราส่วนชาร์ปท่ีเป็นบวกไดท้ั้ งหมด 46 หลกัทรัพย ์และอตัราส่วนชาร์ปท่ีเป็นลบได้
ทั้งหมด 11 หลกัทรัพย ์หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราส่วนชาร์ปสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ (1) MAX (2) GENCO และ (3) IFEC  
     การทดสอบการลงทุนด้วยกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกับหลกัทรัพยแ์ต่ละตัวตลอดทุกช่วงเวลาท่ี
ท าการศึกษา พบว่าสามารถให้อตัราส่วนชาร์ปท่ีเป็นบวกไดท้ั้งหมด 36 หลกัทรัพย ์และอตัราส่วนชาร์ปท่ีเป็นลบได้
ทั้งหมด 16 หลกัทรัพย ์หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราส่วนชาร์ปสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ (1) IFEC (2) MAX และ (3) CK 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     การลงทุนดว้ยกลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัตลอดทุกช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา  
กลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกับหลกัทรัพย์ส่วนใหญ่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัตลอดทุกช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา สามารถใหอ้ตัราส่วนชาร์ป
ท่ีเป็นบวกไดอ้ย่างน่าพอใจ สามารถสรุปไดว้่ากลุ่มของเคร่ืองมือทางเทคนิคทั้ง 3 กลุ่มขา้งตน้เหมาะสมกบัการ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 
 
ภาพที่ 2 อตัราส่วนชาร์ปจากการลงทุนดว้ยเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมใน 3 มิติ 
(แกนตั้งแทนอตัราส่วนชาร์ป และแกนนอนแทนตวัอยา่งหลกัทรัพย)์ 
 
     งานวิจยัฉบบัน้ีให้ผลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Darie Moldovan et al. (2007), Mehul N Vora (2010), Jan 
Ivar Larsen (2010), และนนัทพงษ ์มยรุศกัด์ิ (2555) โดยสามารถสร้างวิธีการลงทุนดว้ยการวิเคราะห์ทางเทคนิคตั้งแต่
การเลือกเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีจะน ามาใช้ในการลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์จนน าไปสู่การให้
ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจบนความเส่ียงท่ียอมรับได ้
     ผูวิ้จยัขอเสนอวิธีการปรับแต่งงานวิจยัส าหรับผูท่ี้สนใจน าไปศึกษาต่อเพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์การลงทุนท่ีดียิ่งข้ึน ดงัน้ี 

1. เพ่ิมช่วงเวลาทดสอบเพ่ือใหค้รอบคลุมทุกแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้การทดสอบในช่วงระยะเวลาของงานวิจยัน้ี
อาจยงัไม่ครอบคลุมกบัทุกแนวโนม้ของตลาดหลกัทรัพย ์การน าแนวคิดงานวิจยัไปทดสอบในช่วงระยะเวลาอ่ืนๆ 
ใหม้ากข้ึนจะเพ่ิมความถกูตอ้งของผลลพัธ์จากการลงทุนดว้ยแนวคิดของงานวิจยัน้ี 

2. ขยายผลไปสู่การลงทุนระยะอ่ืนๆ ซ่ึงอาจไดผ้ลดีกวา่การลงทุนระยะ 1 ปี และใชร้าคาหลกัทรัพยย์อ้นหลงัใน
กรอบระยะเวลาท่ีแตกต่างออกไป เพ่ือคน้หาผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการลงทุนในแต่ละหลกัทรัพย ์
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ปัจจยัที่มีผลต่อปริมาณสินเช่ือเพือ่ที่อยู่อาศัยของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
Factors Affecting the Quantity of Housing Loans of  

Krung Thai Bank Public Company Limited 
นริศรา จะงาม1 และ ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2 

Narisara Cha-ngam and Dr.Prasit Mahamad 
 

บทคดัย่อ 
               งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ในปี 2552-2556 โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ท่ีเป็นประเภทอนุกรมเวลาและเป็นขอ้มูลรายเดือน ซ่ึงเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นการสร้างแบบจ าลองในรูปของสมการ
ถดถอยเชิงเส้นหลายตวัแปร ซ่ึงในการวิเคราะห์จะใช้วิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด เพ่ือประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของ
แบบจ าลอง  รวมทั้งตรวจสอบปัญหาสหสัมพนัธ์ของค่าคาดเคล่ือน จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
ปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย คือ ปริมาณเงินกูย้ืม เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงและดชันี
ราคาท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงความสัมพันธ์
ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ค าส าคัญ: ปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย,ปริมาณเงินกู้ยืม,เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง,ดัชนีราคาท่ีอยู่อาศัย 
 

Abstract 
               The purpose of this research is to study the factor affecting the Quantity of Housing Loans of Krung 
Thai Bank Public Company Limited between 2009 - 2013. This research uses the analysis of the secondary data. 
The source of data collection was a range of time series data from the monthly reports of the Bank of Thailand. 
The research method is the ordinary least square method (OLS) in order to analyze the collected data. It will 
enable to build the model of multiple linear regressions in order to evaluate the coefficient value of the model, 
including investigation of autocorrelation. The study found that the factors affecting the Quantity of Housing 
Loans are the Borrowing of Commercial Banks,Fund and Housing Price Index. These factors mentioned are 
correlated positively and correspondingly with the Quantity of Housing Loans at the statistically significant level 
of 95%.  
 

Keywords: The Quantity of Housing Loans, The Number of Branch, The Volume of Inflation 
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1. บทน า 
 
     สถานการณ์ทางการเมืองท่ีมีความชดัเจน การเปิดตวัโครงการใหม่ๆในต่างจงัหวดั ส่งผลใหค้วามตอ้งการสินเช่ือ

เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัเร่ิมมีสัญญาณปรับตวัดีข้ึน ท าใหธ้นาคารต่างๆ เตรียมรับมือและการปรับปรุงดา้นสินเช่ือเป็นจ านวน

มาก แต่อย่างไรกต็ามลกูคา้ก็ตอ้งมีคุณสมบติัครบตามเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด และดว้ยรากฐานท่ีมัน่คงมาเกือบคร่ึง

ศตวรรษ ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ความมัน่คงท่ีประชาชนในทุกภูมิภาคไวว้างใจในบริการท่ีเป็นเลิศ ด้วย

เครือข่ายครอบคลุมทุกอ าเภอทัว่ประเทศ การเดินหนา้พฒันาบริการและผลิตภณัฑใ์หม่อย่างต่อเน่ือง และสินเช่ือท่ี

ลูกคา้ให้ความสนใจเป็นอนัดบัตน้ๆ คือสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั เน่ืองจากเป็นสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนัรองรับและมี

ความเส่ียงค่อนขา้งต ่ากว่าสินเช่ือประเภทอ่ืนๆ อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีพ และเป็น

จุดเร่ิมตน้ท่ีจะสร้างความมัน่คงดา้นฐานะความเป็นอยู่ใหก้บัลูกคา้บุคคล ลูกคา้องคก์ร ลูกคา้สถาบนั ลูกคา้ภาครัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจและลกูคา้ธุรกิจทุกขนาด 

     ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีทางเลือกดา้นสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัมากข้ึน ทั้งการแข่งขนัดา้นราคาและดา้นบริการของ

ธนาคารต่างๆ เพราะสามารถสร้างก าไรให้แก่ลูกคา้ อีกทั้งยงัท าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน  ผูวิ้จยัจึงมี

ความสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพ่ือน า

ปัจจยัท่ีใช้ในการศึกษา มาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยให้บรรลุตามเป้าหมาย การ

ก าหนดทิศทางและแนวโน้มของสินเช่ือในอนาคต การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเป็น

แนวทางในการก าหนดนโยบายของธนาคารในดา้นสินเช่ือเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายของธนาคารและเพ่ือให้

ลกูคา้ไดรั้บผลประโยชนสู์งท่ีสุด  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีปริมาณให้เงินกู้ (Loanable Fund Theory) (เอกวิทย์ เจริญทรัพย์,2550) 
 
     ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู้มี้การพฒันาแนวคิดมากจากทฤษฎีของส านกัคลาสสิค โดยแนวคิดน้ีเร่ิมคิดคน้โดย Knut 
Wicksell เม่ือปี ค.ศ.1936 โดยใชต้วัแปรทางเศรษฐกิจมาวิเคราะห์ และไดมี้ความเห็นว่าอตัราดอกเบ้ียโดยแทจ้ริง
แลว้ไม่ไดจ่้ายเพ่ือการออมแต่เป็นการจ่ายส าหรับให้กู ้ดงันั้นอตัราดอกเบ้ียจึงถูกก าหนดโดยอุปสงค์ต่อเงินกูแ้ละ
อุปทานของเงินใหกู้ ้
 
ทฤษฎีแห่งการแสวงหาก าไรสูงสุด (Profit Maximization Theory) (พชิยุทธ คลงัแสง,2550) 
 
     ทฤษฎีแห่งการแสวงหาก าไรสูงสุดน้ีมีการประยุกต์มาจากทฤษฎีก าไรของ David  Ricardo มีความเห็นว่า
ธนาคารพาณิชยเ์ป็นหน่วยเศรษฐกิจท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสวงหาก าไรสูงสุด (Maximize Profit) ซ่ึงการถือสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเหมาะสมจะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ ซ่ึงสินทรัพยเ์หล่าน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
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1. สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได ้ไดแ้ก่ เงินใหกู้ย้ืม และการลงทุนประเภทต่าง ๆ 
2. สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ไดแ้ก่ เงินสดส ารองตามกฎหมายและเงินสดส ารองส่วนเกิน 
 
ทฤษฎอีตัราดอกเบีย้ของเคนส์ (Keynesian Money Demand Theory) (สิทธิชัย พฒันารุ่งเรือง,2551) 
 
     ถา้หากประชาชนมีความปรารถนาในตวัเงินสดมากข้ึน ในขณะท่ีปริมาณเงินคงท่ี อตัราดอกเบ้ียย่อมสูงข้ึน ใน
ขณะเดียวกนัอตัราดอกเบ้ียยงัข้ึนอยู่กบัปริมาณของเงิน ถา้หากปริมาณของเงินเพ่ิมข้ึน โดยท่ีความปรารถนาในตวั
เงินของประชาชนคงท่ีแลว้ อตัราดอกเบ้ียจะลดต ่าลง ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากความปรารถนาในตวัเงินนอ้ยลง
โดยท่ีปริมาณเงินคงท่ีแลว้ อตัราดอกเบ้ียยอ่มลดลงดว้ย 
 
     อาภาพร ม่วงมณี (2552) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารพาณิชย์
ไทย ในช่วงปี 2542 – 2552 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารพาณิชยไ์ทยจะมี
ความแตกต่างกนัออกไป  กล่าวคือปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดเล็ก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ปริมาณเงินฝากของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูแ้ละเงินฝากและอตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงตวัแปรอิสระทั้งสามตวัมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
 
     ด ารง อรุณแสงธรรม (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั : กรณีศึกษา
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) รายไตรมาส ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2549 โดยใชว้ิธีการศึกษาในเชิงพรรณนา เชิงปริมาณ และประมาณค่าสมการถดถอยเชิงซ้อน 
ด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (OLS) ผลการศึกษาพบว่า อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ปริมาณเงินฝาก  ปริมาณเงินกู้ยืม
เงินกองทุนไตรมาสก่อน และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัตวัแปรตาม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  
     ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อตัราดอกเบ้ียเงินกู้
แบบมีระยะเวลาส าหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปริมาณเงินฝาก ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้อง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปริมาณเงินกูย้ืม จ านวนสาขาของ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย และเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     ผูว้ิจยัใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีเป็นขอ้มูลสถิติยอ้นหลงัเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึง 
ธนัวาคม 2556 จ านวนทั้งหมด 60 ชุดขอ้มูล โดยขอ้มูลต่างๆมีท่ีมาจากหลายๆแหล่ง เช่น เวบ็ไซตข์องธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงบทความและวารสารต่างๆ  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ขั้นที่ 1 พิจารณาความสัมพนัธ์ว่าตวัแปรอิสระตวัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ท่ีอยู่ในรูปของสมการ
ถดถอย โดยตวัแปรตน้ทั้งหมดตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวัแปร หากมีความสัมพนัธ์กนัจะเรียกว่าเกิด
ปัญหา Multicollinearity ซ่ึงสามารถตรวจสอบค่าความสมัพนัธ์โดยใชวิ้ธี Simple Correlation Coefficients 
 
ขั้นที่ 2 น าตวัแปรท่ีผ่านการทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ
กบัตวัแปรตาม โดย  Y = C + b1 X1 + b2 X2 +b3 X3 + …. + bk Xk +e   โดยค่า X คือ ตวัแปรอิสระ 
 
ขั้นที่ 3 ค านวณหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรและตรวจสอบความน่าเช่ือถือดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบก าลงัสอง
นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ทดสอบ F-Test และ t-Test และค่า R Square (R2)  
 
ขั้นที่ 4 ทดสอบปัญหา Heteroskedasticity ท่ีเก่ียวข้องกับตัวคลาดเคล่ือน ดว้ยวิธีWhite’s Heteroskedasitcity test 
โดยมีสมมติฐาน 
     : No Heteroskedasticity  
     : Heteroskedasticity 
     โดยจะยอมรับสมมติฐานหลกัเม่ือ Probability ของ F - statistic > 0.05 และProbability ของ Obs*Rsquared > 
0.05 แสดงวา่ สมการถดถอยน้ีไม่มีปัญหา แต่ถา้สมการน้ีมีปัญหา ใหแ้กโ้ดยวิธี Weighted Least Square (WLS) 
 
ขั้ นที่  5 ทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเค ล่ือน  (Autocorrelation) ด้วยวิ ธี  Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM Test โดยมีสมมติฐาน                                                                               
     : No Autocorrelation                                                                                                            
     : Autocorrelation                                                                                                   
     โดยจะยอมรับสมมติฐานหลกัเม่ือ Probability ของ F - statistic > 0.05 และProbability ของ Obs*Rsquared > 
0.05 แสดงวา่ สมการถดถอยน้ีไม่มีปัญหา แต่ถา้สมการน้ีมีปัญหา ใหแ้กไ้ขโดยการเพ่ิม Autoregressive หรือ AR(1) 
 
ขั้นที่ 6 วิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลการวิจยั 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     เม่ือแกปั้ญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation ด้วยวิธี Newey-West จากตวัแปรตน้ 8 ตัวและจ านวน

ขอ้มูลทั้งหมด 60 ชุด จะพบว่าค่า  R2 = 0.947 หมายถึง ตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่

อาศัยของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ร้อยละ 94.70 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 5.30 เกิดจากตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีไม่
สามารถอธิบายถึงปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได ้

     แต่เม่ือพิจารณาค่า P-value (prob.) ของ t-stat จากตวัแปรอิสระทั้ง 8 ตวั พบว่ามีตวัแปร 3 ตวั ท่ีมีผลต่อปริมาณ

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ปริมาณเงินกูย้ืม (BO) เงินกองทุนต่อ

สินทรัพยเ์ส่ียง (FUND) และ ดชันีราคาท่ีอยู่อาศยั (INDEX ) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ซ่ึงไดแ้ก่ เงินฝาก (DP) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ส าหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี 
(MLR) และหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) เป็นตวัแปรท่ีไม่มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 การแก้ปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation ด้วยวธีิ Newey-West 
 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

C -429775.8 -4.419419 0.000 

DP 0.021471 0.739565 0.463 

BO 0.142755 2.852508      0.006*** 

FUND 0.194088 2.232985     0.030** 

GDP -350.885 -1.259777 0.214 

INDEX 5427.795 7.361012      0.000*** 

INF 960.834 1.075782 0.287 

MLR -7880.824 -1.552726 0.127 

NPL 0.535277 0.894531 0.375 

R-squared 0.947 Durbin-Watson stat 0.823 

Adjusted R-squared 0.939 F-statistic 113.076 
 

     ซ่ึงสามารถอธิบายค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรไดด้งัน้ี 

     1.ปริมาณเงินกู้ยืม (BO)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 0.143 สามารถอธิบายได้ว่า หากปริมาณเงินกู้ยืม (BO)  
เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย(เปอร์เซ็นต์) ถา้ก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ีแลว้ จะท าให้ปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ 
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บมจ.ธนาคารกรุงไทยเปล่ียนแปลงไป 0.143 หน่วย (ลา้นบาท) เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ ร้อยละ 99 ซ่ึงความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
     2.เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (FUND) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 0.194 สามารถอธิบายได้ว่า หากปริมาณ
เงินกองทุน (FUND) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย(เปอร์เซ็นต)์ ถา้ก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนคงท่ีแลว้ จะท าใหป้ริมาณสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยเปล่ียนแปลงไป 0.194  หน่วย(ลา้นบาท) เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทาง
เดียวกนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 90 ซ่ึงความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
     3.ดชันีราคาท่ีอยู่อาศยั (INDEX) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 5427.795 สามารถอธิบายไดว้่า หากดชันีราคาท่ีอยู่
อาศยั (INDEX) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย(เปอร์เซ็นต)์ ถา้ก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนคงท่ีแลว้ จะท าใหป้ริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ี
อยู่อาศยัของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยเปล่ียนแปลงไป 5427.795 หน่วย (ลา้นบาท) เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทาง
เดียวกนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 99 ซ่ึงความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย พบว่า มีตวัแปรท่ีมีผล

ต่อปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ คือ ปริมาณเงินกูย้ืม (BO) 

เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (FUND) และ ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั (INDEX ) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ซ่ึงไดแ้ก่ เงิน

ฝาก (DP) ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ าหรับลูกคา้รายใหญ่
ชั้นดี (MLR) และหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) เป็นตวัแปรท่ีไม่มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 2 )  

ตารางที่ 2 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอสิระที่มผีลต่อปริมาณสินเช่ือเพือ่ที่อยู่อาศัยของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยั ค่าสัมประสิทธ์ิ 
ทิศทาง 

ความสัมพันธ์ ผลการศึกษา สรุปผล 

DP - Positive Positive X 

BO 0.143 Positive Positive √ 
FUND 0.194 Positive Positive √ 
GDP - Positive Negative X 

INDEX 5427.795 Positive Positive √ 
INF - Positive Positive X 

MLR - Positive Negative X 

NPL - Positive Positive X 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                    2626  
 

R2  =  0.947   Durbin-Watson stat  =  0.823 

หมายเหตุ √ หมายถึง   มีนยัส าคญัทางสถิติ 

  X หมายถึง  ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ปัจจยัที่มผีลต่อปริมาณสินเช่ือเพือ่ที่อยู่อาศัยของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตแิละมทีิศทาง

เดยีวกนักบัสมมติฐาน 

     1.1 ปริมาณเงินกู้ยมื (BO) 

     จากการศึกษาพบวา่ปริมาณเงินกูย้ืมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (BO) มีผลต่อปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงความสมัพนัธ์
ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เจษฎา ชุมไชโย (2547) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการปล่อยสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ของธนาคารพาณิชยไ์ทยหลงัวิกฤติเศรษฐกิจไทย ซ่ึงขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษา
เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540– 2546 โดยวิธีการศึกษาในเชิงพรรณนา เชิงปริมาณ และประมาณค่าสมการ
ถดถอยเชิงซอ้นดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด จากการศึกษาพบว่า ปริมาณเงินฝาก ปริมาณเงินกูย้ืมมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือถา้ปริมาณเงินกูย้ืมเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1 จะมีผลท าใหป้ริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารพาณิชยไ์ทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.143713 
     ธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่มีเป้าหมายหลกัคือ การแสวงหาก าไรสูงสุดตามทฤษฎีการแสวงหาก าไรสูงสุดของ 
David  Ricardo  ซ่ึงรายไดห้ลกัของธนาคารพาณิชยคื์อ รายไดด้อกเบ้ียจากการปล่อยสินเช่ือเงินกูย้ืมให้แก่ผูกู้ห้รือ
ลูกหน้ี ซ่ึงแหล่งท่ีมาของปริมาณสินเช่ือส่วนใหญ่ไดม้าจากเงินกูย้ืม โดยเงินกูย้ืมเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคญัเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของธนาคาร เม่ือธนาคารพาณิชยไ์ม่สามารถระดมเงินฝากไดเ้พียงพอ หรือมีความตอ้งการเงินกะทนัหนั 
ธนาคารจึงตอ้งกูย้ืมเงินจากแหล่งอ่ืน เช่นการกูย้ืมจากต่างประเทศ การกูย้ืมเงินจากธนาคารกลาง ส่วนมากจะเป็น
การกูย้ืมเพ่ือเพ่ิมเงินสดส ารองและเพ่ือขยายสินเช่ือให้แก่ธนาคาร โดยเฉพาะสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีมีความส าคญั
ต่อระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก เป็นสินเช่ือท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้เป็นแหล่ง
เงินทุนท่ีส าคญัของภาคธุรกิจและช่วยใหเ้กิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความตอ้งการใชเ้งินทุนเพ่ือฟ้ืนฟู
ท่ีอยู่อาศยั ภายหลงัปัญหาอุทกภยัส้ินสุดลงในปี 2554 ประกอบกบันโยบายของภาครัฐในการสนบัสนุนการใชจ่้าย 
เช่น มาตรการปรับเพ่ิมรายไดแ้รงงานรายวนัและเงินเดือนขา้ราชการ ธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมการปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยัไดม้ากข้ึน  

 
     1.2 เงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (FUND) 
 
     จากการศึกษาพบว่าเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (FUND) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  มีผลต่อปริมาณสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ธีระมาศ บุญต่อ (2547) 
ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัก าหนดปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารพาณิชย ์วิธีท่ีใชศึ้กษาคือ วิธีทางสถิติ วิเคราะห์
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โดยใชส้มการถดถอยพหุเชิงซอ้น ใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายปี ในช่วงปี 2525 – 2545 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัไดแ้ก่ เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย ์และรายไดต่้อคน
ต่อปี มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัโดยมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ99                                                                               
 
     ธนาคารแห่งประเทศไทยไดน้ าเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงมาใช้ตั้งแต่ปี 2553 ซ่ึงเป็นเกณฑ์
มาตรฐานสากลท่ีผูก้  ากบัดูแลสถาบันการเงินในประเทศต่างๆ ใช้ในการก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงของ
สถาบนัการเงิน  ดว้ยการก าหนดให้สถาบนัการเงินมีกองทุนเพียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียงหรือความเสียหายท่ี
ไม่ไดค้าดการณ์ โดยน าเกณฑด์งักล่าวมาใชก้ ากบัดูแลธนาคารพาณิชยทุ์กแห่งภายในประเทศไทย โดยก าหนดให้
ธนาคารพาณิชยไ์ทยตอ้งด ารงไวใ้นระดบัไม่ต ่ากวา่ 8.5 % ซ่ึงในปี 2555 อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทยอยู่ในระดับร้อยละ 13.08 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
เงินกองทุนในระดบัน้ีท าให ้บมจ.ธนาคารกรุงไทยมีความแขง็แกร่ง และสามารถขยายปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั
ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในปี 2556 ท่ีเพ่ิมข้ึน
จากปี 2555 จ านวน 58,134.07 ลา้นบาท  จึงท าใหผ้ลประกอบการของธนาคารในไตรมาสท่ีผ่านมาของปี 2555  สูง
กวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
 
     1.3 ดชันีราคาที่อยู่อาศัย 
 
     จากการศึกษาพบว่าดชันีราคาท่ีอยู่อาศยั (Housing Price Index) มีผลต่อปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ บมจ.

ธนาคารกรุงไทย เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าว

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้กล่าวคือดัชนีราคาท่ีอยู่อาศัย เป็นดัชนีท่ีสะท้อนการเปล่ียนแปลงระดับราคา

โดยทัว่ไปของท่ีอยูอ่าศยั โดยดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยัมีจ านวนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในทุกๆปี  จะเห็นไดว้า่ปี 2556 มีดชันีราคา

ท่ีอยู่อาศยัเฉล่ีย เท่ากบั 110.93 และปี 2555 มีดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยัเฉล่ีย เท่ากบั 105.72  เพ่ิมข้ึน 5.21% สอดคลอ้งกบั

ปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในปี 2556 ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จ านวน 58,134.07 ลา้น

บาทเช่นกนั เพราะเม่ือดชันีราคาท่ีอยุ่อาศยัเพ่ิมข้ึน เป็นการบอกถึงระดบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ซ่ึงหากประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี ธนาคารพาณิชยต่์างๆกจ็ะสามารถขยายสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัไดม้ากข้ึนตามไป

ดว้ย ประชาชนมีความมัน่ใจในสภาวการณ์ของตลาดโลกและเศรษฐกิจของประเทศ จึงท าให้ประชาชนมีความ
สนใจท่ีจะขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัอยา่งต่อเน่ือง  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี ้

 จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย”มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการวางแผนผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ปรับปรุงการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
เพราะหากทราบว่าปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการเพ่ิมปริมาณสินเช่ือแลว้ ย่อมท าให้ธนาคารมีผลก าไรมากข้ึนดว้ย ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ีมีปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัทั้งหมด 5 ตวั โดยปัจจยัดา้นอตัราเงินเฟ้อ( INF)และ
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จ านวนสาขา (BRANCH) มีผลต่อปริมาณสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นการเปล่ียนแปลงใน
ทิศทางเดียวกนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส าหรับตวั
แปรอิสระอ่ืนๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบมีระยะเวลาส าหรับ
ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) และหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) เป็นตวัแปรท่ีมีระดบันัยส าคญัทางสถิติ แต่ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมในคร้ังน้ี จะเห็นไดว้่า มีหลายๆปัจจยัท่ีมีความส าคญัและเป็นจุดเร่ิมตน้ของลูกคา้ท่ี
จะเขา้มาใชบ้ริการ ท่ามกลางสภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรงระหวา่งธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่างๆ ซ่ึงมีการ
สร้างความแตกต่างและการเขา้ถึงลูกคา้มากข้ึน ดังนั้นธนาคารจึงต้องมีการพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพ่ิม
ปริมาณสินเช่ือในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ควรก าหนดให้มีระยะเวลาการช าระคืนท่ียาวนานกว่าเดิม 
เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถกูเ้งินไดต้าม ความประสงคแ์ละสามารถผ่อนช าระไดต้ามก าลงัของผูกู้ท้ ั้งน้ีเพ่ือเป็นการ
ลดภาระในการผอ่นช าระเงินกู ้อีกทั้งยงัเป็นการลดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) อีกดว้ย การก าหนดนโยบายและ
แผนเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้หอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม จากผลการศึกษาพบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) เป็น
ปัจจยัส าคญัตวัหน่ึงท่ีมีผลต่อตวัแปรตามเพราะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหธ้นาคารสามารถปล่อยสินเช่ือไดม้ากข้ึน ควรมี
การก าหนดกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารปริมาณเงินฝาก และปริมาณเงินกองทุน ให้สอดคลอ้งกบัแผนในการ
ปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัอยา่งเป็นระบบ 
 อย่างไรก็ตาม การท่ีสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัจะเติบโตต่อไปในอนาคตและเป็นสินเช่ือท่ีมีความส าคญับุคคลใน
สังคมไดน้ั้น ข้ึนอยู่กบับุคคลหลายๆส่วน ไดแ้ก่ รัฐบาล สถาบนัการเงินและบุคคลทัว่ไปท่ีมีความตอ้งการสินเช่ือ
ประเภทน้ี โดยในส่วนของรัฐบาลจะต้องลงมาก ากับดูแลอย่างทั่วถึงและแก้ไขหรือออกกฎเกณฑ์ ให้มีความ
เหมาะสมและรัดกุม รวมทั้งบทลงโทษอย่างจริงจงั บทบาทของสถาบนัการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย ์บริษทั
เงินทุนหลกัทรัพยห์รือธนาคารเฉพาะกิจ ท่ีเป็นผูป้ล่อยกูจ้ะตอ้งใหสิ้นเช่ือท่ีเป็นประโยชน์ มีการเลือกสรรท่ีจะเสนอ
ต่อผูกู้ ้เพ่ือใหผู้กู้ไ้ดสิ้นเช่ือท่ีมีความเหมาะสมและมีวิถีชีวิตท่ีดีข้ึน ขณะเดียวกนัจะตอ้งมีระบบบริหารจดัการท่ีดี มี
ความชดัเจน ส าหรับในส่วนของผูข้อกูจ้ะตอ้งค านึงถึงศกัยภาพในการผ่อนช าระของตนเอง โดยจะตอ้งประเมินถึง
อ านาจช้ือและขีดความสามารถในการผอ่นช าระหน้ีของตนควบคู่ไปดว้ย 
 
ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. ควรน าปัจจยัภายในของทางธนาคารมาใชใ้นการศึกษาเพ่ิมเติม เช่น ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการใน
ด้านสินเช่ือ  โปรโมชั่นของธนาคาร นโยบายท่ีสนับสนุนด้านสินเช่ือ เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้ธนาคารมีผล
ประกอบการท่ีดียิ่งข้ึน 
2. ควรท าการศึกษาธนาคารเฉพาะกิจหรือธนาคารท่ีมีนโยบายหลกัในการปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัโดยเฉพาะ 
เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหวา่งธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารเฉพาะกิจ 
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การศึกษาเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่บริหารงานโดย
ธนาคารพาณชิย์และที่บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพย์  

The Comparative Study on Performance of Long-term equity fund managed by 
Commercial Bank and managed by Securities Company  

สุนทร วไิลรัตนสุวรรณ1 และ ธฤตพน อู่สวสัดิ์2 
 Soonthorn Vilairatanasuwan and Thitapon Ousawat 

  
 

บทคดัย่อ 
              การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบ Sharpe Ratio ระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ี
บริหารงานโดยธนาคารพาณิชย ์กับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพย ์2)ศึกษาและ
เปรียบเทียบ Jensen Alpha ระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชย ์กบักองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวท่ีบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพย ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคาร
พาณิชยจ์ านวน 35 กองทุน และกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ านวน 15 กองทุน ซ่ึง
น ามาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมติฐานดว้ย Two-Sample Assuming Unequal Variances 
 
ค าส าคัญ: Sharpe Ratio, Jensen Alpha 
 

Abstract 
               The objectives of this study 1) study and comparison of Sharpe Ratio between Long-Term Equity Fund 
that managed by Commercial Bank and Long-Term Equity Fund that managed by Securities Company 2)  study 
and comparison of Jensen Alpha between Long-Term Equity Fund that managed by Commercial Bank and Long-
Term Equity Fund that managed by Securities Company. Sampling is long-term equity fund that managed by 
Commercial Bank 35 funds and managed by Securities Company 15 funds, then analyzed by descriptive statistics 
and Two-Sample Assuming Unequal Variances hypothesis testing. 
 
Keywords: Sharpe Ratio, Jensen Alpha 
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1. บทน า 
 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีท่ีมาจากแผนพฒันาตลาดทุนไทย ท่ีมีเป้าหมายเพ่ิมจ านวนผูล้งทุนสถาบันใน

ประเทศ เพราะผูจ้ดัท าแผนฯเช่ือว่าหากตอ้งการให้ตลาดหุ้นไทยมีเสถียรภาพมากข้ึนจ าเป็นตอ้งมีสัดส่วนผูล้งทุน

สถาบนัในประเทศท่ีมีคุณภาพมากกวา่ปัจจุบนั จึงจะท าใหด้ชันีราคาตลาดหลกัทรัพยไ์ทยไม่ผนัผวนตามแรงซ้ือขาย

นกัลงทุนจากต่างประเทศและนกัลงทุนรายย่อยมากเกินไป มีผลท าให้เสถียรภาพในตลาดทุนไทย ก าหนดให้ตอ้ง

ลงทุนในหุ้นท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตลาดหลกัทรัพย ์MAI เฉล่ียไม่ต ่ากว่าร้อยละ 65% ใน

รอบปีบญัชี ทั้งเงินลงทุนใน LTF สามารถน าไปหกัลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงสุด 15% ของรายไดใ้นแต่

ละปีแต่ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท และจะตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลา

ไม่เกิน 5 ปี ส่วนจะประหยดัภาษีไดเ้ท่าไหร่ ข้ึนกบัฐานภาษีของแต่ละคน ยิ่งฐานภาษีสูงกย็ิ่งประหยดัไดม้าก (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 11 เมษายน 2552, เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.set.or.th/ltf/education/whatisltf.html) 

ดงันั้นในงานวิจยัช้ินน้ีผูวิ้จยัตอ้งการท่ีจะจ าแนกความแตกต่างของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารงานโดย

ธนาคารพาณิชย์กับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยบริษัทหลกัทรัพย ์โดยพิจารณาจากปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพและผลงาน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นแนวทางและขอ้มลูตดัสินใจในการเลือกลงทุนกองทุนแก่ผูท่ี้สนใจ 

รูปที่  1 กรอบแนวความคิดส าหรับงานวิจยั    

http://www.set.or.th/ltf/education/whatisltf.html
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 2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
บุญชัย วิริยะยรรยงสุข (2551) ศึกษาเร่ือง “วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารจดัการโดยธนาคารพาณิชย ์กบัสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคารในประเทศไทย” 
พบว่ากองทุน LTF ท่ีบริหารจดัการโดยธนาคารพาณิชย ์มีผลตอบแทนโดยเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มสถาบนัการเงินท่ีมิใช่
ธนาคาร ซ่ึงมีผลตอบแทนโดยเฉล่ียเท่ากบั –0.0234% และ -0.0273% ต่อเดือนตามล าดบั ส่วนทางดา้นความเส่ียง
พบว่ากลุ่มกองทุนธนาคารพาณิชย ์มีค่าความเส่ียงในช่วง 0.0429 ถึง 0.0769 ต่อเดือน ซ่ึงจะต ่ากว่ากลุ่มกองทุน
สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร ท่ีจะมีค่าอยู่ในช่วง 0.0605 ถึง 0.0741 ในการศึกษาทั้งน้ีมีขอ้จ ากดัคือ กองทุนท่ีใช้
ในการศึกษามีเพียง 22 กองทุน และระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นรายเดือน อาจจะมีความ
คลาดเคล่ือนเน่ืองจากความถ่ีของขอ้มลูนอ้ย 

ภาชลิต เถาวช์าลี (2551) ศึกษาเร่ือง “การประเมินผลการด าเนินงานและศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดผลตอบแทน

ของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว” ซ่ึงวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานของ

กองทุน เง่ือนไขท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ดา้นภาษี ก าหนดขอบเขตตั้งแต่ช่วงเดือน ตุลาคม 2547 ถึงเดือน มิถุนายน 

2550 เป็นระยะเวลา 3 ปี ประชากรท่ีใชก้องทุนรวมท่ีด าเนินงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทั้งหมด 10 

แห่ง จ าแนกเป็นกองทุน LTF และกองทุน RMF ตามนโยบายการลงทุน วิธีการวิเคราะห์ใชก้ารค านวณหาอตัรา

ผลตอบแทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ความเส่ียง น ามาเปรียบเทียบ คน้หาความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน

กองทุนกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนศึกษาโดย Sharpe’s Ratio, Treynor 

Ratio และ Jensen’s Alpha พบว่ากองทุน LTF มีผลตอบแทนดีสุด รองลงมาไดแ้ก่กองทุน RMF ส่วนความเส่ียง

กองทุน LTF จะมีความเส่ียงมากท่ีสุด ทั้งน้ีเม่ือน ามาพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พบว่าผลตอบแทนของ 

กองทุน LTF และ กองทุน RMF ส่วนใหญ่จะมีทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด ทางดา้นผลการด าเนินงาน

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีด าเนินงานเก่ียวกบักองทุน LTF มีผลการด าเนินงานท่ีดี 

ณฎัชดา ลคันารจิต (2551) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาผลตอบแทนและความเส่ียงเชิงเปรียบเทียบระหวา่งกองทุน

รวมเพ่ือการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ท่ีมีนโยบายในตราสารทุน” จุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม LTF กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา

กองทุนประเภทเปิด และมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละยงัเปิดใหบ้ริการอยู ่

ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2551 โดยเป็นกองทุน RMF จ านวน 9 กองทุน และกองทุน LTF จ านวน 14 กองทุน เป็น

จ านวนทั้งส้ิน 23 กองทุน ผลการศึกษาจากงานวิจยัช้ินน้ีพบวา่ กองทุนรวม RMF อยูใ่นช่วง -1.0254% ถึง 1.5906% 

ต่อเดือน โดยกองทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงสุดคือ BERMF ส่วนกองทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนต ่าสุดคือ SCBRM4 ส าหรับ

กองทุน LTF ผลตอบแทนจะอยู่ในช่วง 0.6017%  ถึง 1.5129%  ต่อเดือน โดยกองทุนท่ีให้ผลตอบแทนสูงสุด 

ABLTF และกองทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนต ่าสุด MAX DIV LTF เม่ือท าการศึกษาโดยใชม้าตรวดั Sharpe Ratio พบว่า

กลุ่มกองทุน LTF มีค่าเท่ากบั 0.1817 ส่วนกลุ่มกองทุน RMF ให้ค่าเท่ากบั 0.1390 ทั้งน้ีเม่ือน า Sharpe Ratio ทั้ง 2 
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ประเภท มาท าการกระจายตวั โดยใชเ้คร่ืองมือ T-test พบว่าผลตอบแทนของทั้ง 2 กองทุนไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

ประภพ ปฏิภาณวิเศษ (2550) ศึกษาเร่ือง “ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว” 

จุดประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนกับอัตราดอกเบ้ีย การ

เปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนกบัดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ประสิทธิภาพของการบริหาร

พอร์ตการลงทุนของกองทุน และปัจจยัทางดา้นขนาดของกองทุนท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน ซ่ึงใชม้าตรวดั Sharpe 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาตั้งแต่จดัตั้งกองทุนแต่ละกองทุน จนถึงเดือน มิถุนายน 2549 รวมทั้ งส้ิน 30 กองทุน ผล

การศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนท่ีสูงท่ีสุดไดแ้ก่ กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว คิดเป็น 35.11% 

ส่วนอตัราผลตอบแทนของกองทุนท่ีต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ กองทุนเปิดไอเอ็นจีไท Big Cap ปันผลหุ้นระยะยาว คิดเป็น -

2.97% ทางดา้นความเส่ียงพบวา่กองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงสุดไดแ้ก่ กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว เท่ากบั 1.3205 

ส่วนกองทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าสุดไดแ้ก่ กองทุนรวงขา้วหุ้นระยะยาว 70:30 ปันผล เท่ากบั 0.3337 ทั้งน้ีเม่ือน ามา

เปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียเงินฝากประจ า 1 ปี ของธนาคารพาณิชย ์พบวา่อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวส่วนใหญ่สูงกว่าอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก  ในส่วนประสิทธิภาพของการบริหาร

Portfolio ซ่ึงกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริงานสูงสุดไดแ้ก่  กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว ค่า Sharpe 

Index อยู่ท่ี 22.80 ส่วนกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริงานต ่าสุดไดแ้ก่  กองทุนเปิดไอเอน็จีไท Big Cap ปันผล
หุน้ระยะยาว ค่า Sharpe Index อยูท่ี่ -19.28  

นฐัพล อศัวแกว้ฟ้า (2551) ศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบความเส่ียงและผลตอบแทน  ระหว่างกองทุนรวม 

และกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในประเทศไทย” จุดประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ และผลตอบแทน ระหวา่ง

กองทุนรวม LTF กบักองทุนรวมตราสารแห่งทุน ใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิรายเดือน ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือน 

มิถุนายน 2547 ถึงเดือน มิถุนายน 2550 ประชากรท่ีศึกษาคือกองทุนรวม LTF 31 กองทุน และกองทุนรวมตราสาร

แห่งทุน 90 กองทุน ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การเปรียบเทียบ ผลตอบแทน ความเส่ียง และประสิทธิภาพของกองทุน

รวมโดยใช้มาตรวดั Sharpe Ratio, Treynor Ratio และJensen’s Alpha ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนเฉล่ียของ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน สูงกว่าผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียง แต่ต ่ากว่าผลตอบแทนจาก

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ทางดา้นความเส่ียงการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยสู์งกว่าความเส่ียงของกองทุนรวม

ตราสารแห่งทุน ทางดา้นประสิทธิภาพของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนพบว่าต ่ากว่าตลาด ส่วนของผลตอบแทน

เฉล่ียของกองทุนรวม LTF นั้นสูงกว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนและผลตอบแทนของตลาด 

ทางดา้นความเส่ียงเม่ือเทียบกบัตลาดนั้นกองทุนรวม LTF มีความเส่ียงสูงกวา่ สาเหตุเกิดจากความผนัผวนของราคา
ท่ีเกิดข้ึน ส่วนประสิทธิภาพการด าเนินงานนั้นกองทุนรวม LTF เหนือกวา่ตลาด   
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3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชย ์และท่ีบริหาร

โดยบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งยงัเป็นกองทุนท่ียงัใหมี้การ
ด าเนินงานซ้ือขายอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ผลตอบแทน, ความเส่ียง, Sharpe Ratio และJensen Alpha ซ่ึงน ามาใชใ้นการ

วดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานกบัผลงานในการบริหารจดัการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารโดยธนาคาร

พาณิชยแ์ละบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยมี์ทั้งส้ิน 50 กองทุน 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มลูกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

ล าดบั ตวัย่อ ล าดบั ตวัย่อ 

กองทุนรวมบริหารงานโดยธนาคารพาณิชย์ A31 SCBLTS (SCBAM) 

A01 CG-LTF (UOBAM)  A32 CIMB-PRINCIPAL LTF 

A02 UOBLTF (UOBAM)  A33 CIMB-PRINCIPAL 70LTFD 

A03 B-LTF (BBLAM)  A34 KSDLTF (K-ASSET) 

A04 70/30-D LTF (UOBAM)  A35 BigCapLTF (Thanachart) 

A05 VALUE-D LTF (UOBAM) กองทุนรวมบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพย์ 

A06 KSET50LTF (KTAM)  B01 EP-LTF (SOLARIS) 

A07 KTLF (KTAM)  B02 1SMART-LTF (1 A.M.FUND) 

A08 KFLTF50 (KSAM) B03 P-LTF (PAMC) 

A09 BLTF75 (BBLAM) B04 MS-CORE LTF (MAMT) 

A10 BIG CAP-D LTF (UOBAM) B05 MV-LTF (MFCAM) 

A11 KTLF70/30 (KTAM) B06 1SG-LTF (1 A.M.FUND) 

A12 SCBLT4 (SCBAM) B07 ABLTF (Aberdeen) 

http://siamchart.com/fund-chart/SCBLTS/
http://siamchart.com/fund-chart/CG-LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/CIMB-PRINCIPAL%20LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/UOBLTF/
http://siamchart.com/fund-chart/CIMB-PRINCIPAL%2070LTFD/
http://siamchart.com/fund-chart/B-LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/KSDLTF/
http://siamchart.com/fund-chart/70_2F30-D%20LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/BigCapLTF/
http://siamchart.com/fund-chart/VALUE-D%20LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/KSET50LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/EP-LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/KTLF/
http://siamchart.com/fund-chart/1SMART-LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/KFLTF50/
http://siamchart.com/fund-chart/P-LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/BLTF75/
http://siamchart.com/fund-chart/MS-CORE%20LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/BIG%20CAP-D%20LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/MV-LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/KTLF70_2F30/
http://siamchart.com/fund-chart/1SG-LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/SCBLT4/
http://siamchart.com/fund-chart/ABLTF/


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                    2635  
 

A13 SCBLT3 (SCBAM) B08 FAM LTF (FAM) 

A14 KEQLTF (K-ASSET) B09 1S-LTF (1 A.M.FUND) 

A15 KDLTF (K-ASSET) B10 MA-LTF (MFCAM) 

A16 TISCOLTF (TISCOAM) B11 MG-LTF (MFCAM) 

A17 LTFD (Thanachart) B12 PHATRA LTFD (PHATRA) 

A18 SCBLTT (SCBAM) B13 ASP-LTF (ASP) 

A19 JB25 LTF (TMBAM) B14 MIF-LTF (MFCAM) 

ล าดบั ตวัย่อ ล าดบั ตวัย่อ 

A20 KFLTFEQ (KSAM) B15 ASP-GLTF (ASP) 

A21 TDLTF (TISCOAM) 

A22 KSLTF (KTAM) 

A23 KFLTFDIV (KSAM) 

A24 K70LTF (K-ASSET) 

A25 SCBLT1 (SCBAM) 

A26 SCBLT2 (SCBAM) 

A27 JBP LTF (TMBAM) 

A28 KGLTF (K-ASSET) 

A29 KFLTFD70 (KSAM) 

A30 K20SLTF (K-ASSET) 

http://siamchart.com/fund-chart/SCBLT3/
http://siamchart.com/fund-chart/FAM%20LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/KEQLTF/
http://siamchart.com/fund-chart/1S-LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/KDLTF/
http://siamchart.com/fund-chart/MA-LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/TISCOLTF/
http://siamchart.com/fund-chart/MG-LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/LTFD/
http://siamchart.com/fund-chart/PHATRA%20LTFD/
http://siamchart.com/fund-chart/SCBLTT/
http://siamchart.com/fund-chart/ASP-LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/JB25%20LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/MIF-LTF/
http://siamchart.com/fund-chart/KFLTFEQ/
http://siamchart.com/fund-chart/ASP-GLTF/
http://siamchart.com/fund-chart/TDLTF/
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล  1)ขอ้มลูหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของแต่ละกองทุน รวมทั้งส้ิน 

50 กองทุน จาก Thaimutalfund ซ่ึงใช้ข้อมูลเป็นรายเดือน ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2556 2)

ข้อมูลดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพยจ์ากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงใช้ข้อมูลเป็นรายวนั ตั้ งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2556 3)ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง ในงานวิจยัช้ินน้ีใช้ผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว 5 ปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัช่วงระยะเวลาในการลงทุนกองทุนรวม ท่ีมีขอ้ตกลงใหผู้ล้งทุน

จะตอ้งท าการถือครองกองทุนอย่างนอ้ย 5 ปี ซ่ึงจะเร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 

โดยท าการรวบรวมขอ้มูลจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 4)รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ และเวบ็ไซด์ต่างๆ ของ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลผูล้งทุน, สมาคมบริษทัจดัการลงทุน, บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมท่ีเก่ียวขอ้ง และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

การวิเคราะห์ขอ้มลูมีขั้นตอนด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.ใชโ้ปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยดูการกระจายตวัของขอ้มูลดว้ยกราฟ Histogram เพ่ือดู

การแจกแจงของข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ซ่ึงการแจกแจงของข้อมูลควรจะเป็นการแจกแจงฐานนิยมเด่ียว 
(Unimodal Distribution) เพ่ือใชต้รวจสอบคุณสมบติัของขอ้มลู  

2.ค านวณหาผลตอบแทนของกองทุนรวม ซ่ึงจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (NAV) เน่ืองจากมีการ

เคล่ือนไหวตลอดเวลา และสอดคลอ้งกบัการเคล่ือนไหวของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม จะข้ึนอยูก่บัมลูค่าของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนไดล้งทุน 

3.ค านวณหาผลตอบแทนเฉล่ีย จะน าผลตอบแทนท่ีไดจ้ากขอ้ 2 มาท าการหาเฉล่ียอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของ
แต่ละกองทุนเป็นรายเดือน เพ่ือท่ีจ าไปใชค้ านวณหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.ค านวณหาความเส่ียงของกองทุนรวม ซ่ึงจะใชค่้าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนกองทุน 

โดยจะน าขอ้มลูอตัราผลตอบแทนเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุน จะสามาระสรุปผลไดว้า่หากส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานมีมาก แสดงวา่ความเส่ียงของกองทุนกจ็ะมากเช่นกนั  

5.ใชม้าตรวดั Sharpe Ratio โดยใชผ้ลตอบแทนของกองทุนและผลตอบแทนของตลาดท่ีมีการปรับดว้ยค่า

ความเส่ียง เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของกองทุน และใชใ้นการเปรียบเทียบท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน เน่ืองจากวิธีน้ีเป็นท่ี

ยอมรับโดยสมาคมจดัการกองทุนของประเทศไทยและใชเ้ป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ
กองทุน 

6.วิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีบริหารโดยธนาคารพาณิชยก์บักองทุนรวมท่ี

บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย ์โดยใช้ผลตอบแทนและความเส่ียงมาวิเคราะห์ ถา้กองทุนท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า

แสดงวา่กองทุนนั้นมีการด าเนินงานท่ีดี ส่งผลใหน่้าลงทุนเพราะจะท าใหมี้ผลตอบแทนท่ีสูงและความเส่ียงต ่า  
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7.วิเคราะห์ผลงานของกองทุนรวมท่ีบริหารโดยธนาคารพาณิชย์กับกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษัท

หลกัทรัพย ์โดยใช้ Sharpe Ratio และJensen’s Alpha เพ่ือดูผลงานของผูจ้ดัการกองทุนท่ีเหมาะสมต่อการเลือก

ลงทุน ดงันั้นกองทุนท่ีเหมาะสมต่อการลงทุนจะตอ้งเป็นกองทุนท่ีมีแนวโนม้ผลตอบแทนสูงแต่อยู่ในระดบัความ

เส่ียงท่ีต ่า หรือไม่มีความเส่ียงเลย  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน T-Test โดยใชต้วัแปร Sharpe Ratio  

  Bank Non-Bank 

Mean 0.0131 0.0073 

Variance 0.0203 0.0259 

Observations 35 15 

Hypothesized Mean Difference 0 
 

df 24 
 

t Stat 0.1215 
 

P(T<=t) one-tail 0.4522 
 

t Critical one-tail 1.7109 
 

P(T<=t) two-tail 0.9043 
 

t Critical two-tail 2.0639   

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่า P-Value จากการทดสอบ T-Test แบบ Two-Sample Assuming Unequal Variances ให้
ค่า P(T<=t) two-tail เท่ากบั 0.9043 ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) อยา่งมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน T-Test โดยใชต้วัแปร Jensen Alpha  

  Bank Non-Bank 

Mean 0.0144 0.0210 

Variance 0.0085 0.0043 

Observations 35 15 

Hypothesized Mean Difference 0 

 df 37 

 t Stat -0.2833 

 P(T<=t) one-tail 0.3892 

 t Critical one-tail 1.6871 

 P(T<=t) two-tail 0.7785 

 t Critical two-tail 2.0262   

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่า P-Value จากการทดสอบ T-Test แบบ Two-Sample Assuming Unequal Variances 
ใหค่้า P(T<=t) two-tail เท่ากบั 0.7785 ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) อยา่งมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

จากศึกษาดว้ยการทดสอบสมมติฐานดว้ย T-Test  แบบ Two-Sample Assuming Unequal Variances โดยใช้

ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 พบว่า ตวัแปรท่ีใชไ้ดแ้ก่ Sharpe Ratio และ Jensen Alpha ของ 2 กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ี

บริหารงานโดยธนาคารพาณิชย์และท่ีบริหารโดยบริษัทหลกัท รัพยไ์ม่มีความแตกต่างกนั ดังนั้นจึงได้ท าการ

พิจารณากองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชยแ์ละท่ีบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ให้  
Sharpe Ratio และ Jensen Alpha สูงสุดดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4 สรุป 2 อนัดบั Sharpe Ratio และ Jensen Alpha เฉล่ียต่อเดือนสูงสุดของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวฯ 

อนัดบั ช่ือกองทุน บริหารงานโดย Sharpe Ratio เฉลีย่ต่อเดอืน 

1 กองทุนฯ B03 บริษทัหลกัทรัพย ์ 0.1257 

2 กองทุนฯ A09 ธนาคารพาณิชย ์ 0.1170 

อนัดบั ช่ือกองทุน บริหารงานโดย Jensen Alpha เฉลีย่ต่อเดอืน 

1 กองทุนฯ A09 ธนาคารพาณิชย ์ 0.2370% 

2 กองทุนฯ A11 ธนาคารพาณิชย ์ 0.1830% 

จากตารางท่ี 4 พบว่า กองทุนฯ A09 เป็นกองทุนท่ีน่าสนใจท่ีจะลงทุนเน่ืองจากมี Sharpe Ratio และ Jensen 

Alpha ท่ีสูง หากพิจารณาตามตลาดควนลงทุนในกองทุนฯ A09 เน่ืองจากมีความสามารถท่ีจะท าผลตอบแทนไดสู้ง
กวา่ตลาดเม่ือมีการเปล่ียนแปลง ส่วนกองทุน B03 แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุน 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาพบว่า ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชยแ์ละท่ี

บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย ์เม่ือท าการทดสอบสมมติฐาน T-Test พบว่าข้อมูลท่ีได้น ามาใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานไม่สามารถหาขอ้สรุปท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างได ้ 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพการด าเนินงานเฉล่ียต่อเดือนสูงสุดโดยพิจารณาจากมาตรวดั 

Sharpe Ratio สูงสุด ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชย์ได้แก่กองทุนฯ  A05 มี

ประสิทธิภาพการด าเนินงานเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 0.0977 และ Sharpe Ratio ต ่าสุด ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ี

บริหารงานโดยธนาคารพาณิชยไ์ดแ้ก่กองทุนฯ A34 มีประสิทธิภาพการด าเนินงานเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ -0.7155 ส่วน 

Sharpe Ratio สูงสุด ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์ได้แก่กองทุนฯ B03 มี

ประสิทธิภาพการด าเนินงานเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 0.1257 และ Sharpe Ratio ต ่าสุด ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ี
บริหารงานโดยตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้ก่กองทุนฯ B02 มีประสิทธิภาพการด าเนินงานเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ -0.5242  

เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยพิจารณาจากมาตรวดั Jensen Alpha สูงสุด ในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชยไ์ดแ้ก่กองทุนฯ A11  มีประสิทธิภาพการด าเนินงานเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 

0.1830% และ Jensen Alpha ต ่าสุด ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชยไ์ดแ้ก่กองทุนฯ 
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A34 มีประสิทธิภาพการด าเนินงานเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี -0.3589% ส่วน Jensen Alpha สูงสุด ในกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาวท่ีบริหารงานโดยบริษัทหลกัทรัพยไ์ด้แก่กองทุนฯ B07  มีประสิทธิภาพการด าเนินงานเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 

0.1219% และ Jensen Alpha ต ่าสุด ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยตลาดหลกัทรัพยไ์ด้แก่ B02 มี

ประสิทธิภาพการด าเนินงานเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ -0.1593% 

ข้อเสนอแนะ 

 นักลงทุนสามารถท่ีจะใช้ผลงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารโดยธนาคารพาณิชย์และท่ี

บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ในการสร้างก าไรจากการลงทุน อนัเน่ืองมาจาก Sharpe Ratio จะช่วยในการ

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนในประเภทเดียวกนั ท าให้นักลงทุนสามารถท่ีจะเลือกลงทุนกองทุนท่ี

สามารถท าผลงานไดดี้กว่า ส่วนดา้น Jensen Alpha ช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนกองทุนท่ีสามารถท า
ผลตอบแทนไดเ้หนือกวา่ตลาด กล่าวคือนกัลงทุนจะตอ้งเลือกลงทุนในกองทุนท่ีมีค่าเป็นบวก และมีค่า Alpha สูง 
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ความสัมพนัธ์ของความเส่ียงทางด้านการเงนิและการด าเนินงานที่มต่ีอความเส่ียงที่
เป็นระบบ กรณศึีกษาบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 
               งานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาความสัมพนัธ์ของความเส่ียงทางดา้นการเงิน และความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน 
กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
โดยมีตวัแปรอิสระคือ Degree of Financial Leverage และ Degree of Operating Leverage น ามาหาความสัมพนัธ์
กบัค่า Beta ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม โดยผลการศึกษาพบว่ามี 5 ตวัอย่างท่ีตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม มี 
2 บริษทัท่ีตวัแปร DFL มีความสัมพนัธ์กบั Beta  และอีก 2 บริษทัท่ีตวัแปร DOL มีความสมัพนัธ์กบัค่า Beta แต่เม่ือ
น าขอ้มลูของทุกบริษทัมารวมกนั ผลการศึกษาท่ีไดพ้บวา่ตวัแปร DFL และ DOL มีความสมัพนัธ์กบัค่า Beta  
 
ค าส าคัญ: ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ, ความเส่ียงทางด้านการเงิน, ความเส่ียงทางด้านการด าเนินงาน, ความเส่ียง 
 

Abstract 
               This paper studies the relation of Degree of Financial Leverage and Degree of Operating Leverage with 
Systematic risk of listed companies in the Stock Exchange of Thailand. In this study, Degree of Financial 
Leverage and Degree of Operating Leverage as independent variable and systematic risk (Beta) as the dependent 
variable are considered. The results showed that there are 5 samples independent variables are correlated with the 
dependent variable, 2  of samples have relation between DFL with Beta and 2 of samples have relation between 
DOL with Beta. However the results of all companies, the results showed that there has a relation between DFL 
with Beta and DOL have a relationship with the Beta 
 

Keywords: Systematic Risk, Degree of financial leverage, Degree of operating leverage, Risk 
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1. บทน า 
 
     ในการลงทุนนกัลงทุนย่อมคาดหวงัในผลตอบแทน แต่เน่ืองดว้ยความไม่แน่นอนของผลตอบแทน นกัลงทุนจึง
ตอ้งค านึงถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนดว้ย ดงันั้นการวดัและหาปัจจยัท่ีสามารถก าหนดความเส่ียงในการลงทุนรูปแบบ
ต่างๆ จึงเป็นส่ิงท่ีนักวิเคราะห์การลงทุนให้ความสนใจและมีการศึกษาวิจยักนัอย่างกวา้งขวาง และส าหรับการ
ลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น กส็ามารถจดักลุ่มของความเส่ียงจากการลงทุนออกได ้2 ลกัษณะ คือ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
และ ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ โดยนกัลงทุนสามารถพิจารณาค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัได้
จากค่า Beta อนัเป็นดัชนีช้ีวดัความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีได้รับการยอมรับในตลาดหลกัทรัพย์
โดยทัว่ไป 
     อย่างไรก็ตามความสามารถในการสะทอ้นความเส่ียงจากการลงทุนโดยใชค่้า Beta นั้นยงัคงเป็นท่ีวิจารณ์กนั
อยา่งกวา้งขวางวา่ค่า Beta จะสามารถใชเ้ป็นตวัแทนไดดี้เพียงไร เน่ืองมาจากปัจจยัหลายๆอยา่งท่ีเขา้มากระทบ เช่น 
ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาและขอ้มลูข่าวสารทั้งท่ีเป็นความจริงและความเทจ็ อาจเป็นผลใหร้าคาหลกัทรัพยไ์ม่สามารถ
สะทอ้นสภาวะความเส่ียงท่ีแทจ้ริงของบริษทัได ้
     การศึกษาคร้ังน้ีจึงจดัท าข้ึนเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ของค่าความเส่ียงจากพ้ืนฐานของบริษทักบัค่าความเส่ียงท่ี
เป็นระบบ (Beta) โดยพิจารณาถึงน ้ าหนกัของความสัมพนัธ์ว่าค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบจะสามารถสะทอ้นความ
เส่ียงท่ีแทจ้ริงของบริษทัไดดี้เพียงใด โดยมีวตัถุประสงคง์านวิจยัคือ 1. การหาความสัมพนัธ์ของความเส่ียงทางดา้น
การเงิน และความเส่ียงทางด้านการด าเนินงาน กับความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 2. การก าหนดสมการเชิงเส้นของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงทางดา้นการเงิน และความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับนักลงทุนท่ีจะสามารถใชปั้จจยัความเส่ียงของบริษทัเป็นทางเลือกหน่ึงในการก าหนด
ตวัช้ีวดัความเส่ียงในการลงทุน อีกทั้งนกัลงทุนสามารถน าปัจจยัความเส่ียงของบริษทัมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ
ในการเลือกลงทุนหลกัทรัพยต่์างๆได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     สรวิทย ์โกมลทวีเกษม (2546), ไดท้ าการศึกษาความสัมพนัธ์ของค่าความเส่ียงของบริษทั (Company Risk) กบั 
ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Beta) และ ดชันีวดัความเส่ียงดว้ยเทคนิค Value At Risk (VAR) ของหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีตวัแปรทั้งหมด 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ Degree of Operating Leverage (DOL), Degree 
of Financial Leverage (DFL), Degree of Total Leverage (DTL), Fixed Asset (FA), D/E Ratio น า ม า ห า
ความสัมพนัธ์กบัเคร่ืองมือวดัความเส่ียงทางการลงทุนในหลกัทรัพยคื์อ Beta และ VAR โดยผลการศึกษาพบว่าตวั
แปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั Beta คือ DFL, FA และ D/E Ratio ในขณะท่ีตวัแปร DOL และ DTL มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั Beta ในส่วนของค่า VAR มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัทุกตวัแปร 
     Afkar Majeed Bhatti, Kamran Majeed, Ijaz-ur-Rehman, Waqas Anwar Khan (2010), งานวิจัยน้ีมุ่งหมายท่ีจะ
พิจารณาผลกระทบของ Leverage ต่อผลตอบแทนจากหลกัทรัพย ์และ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ โดยเก็บขอ้มูลจาก 8 
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อุตสาหกรรมของประเทศปากีสถาน ได้แก่ Cotton, Engineering, Chemicals, Sugar & Allied, Cement, Fuel & 
Energy, Transport,Communications พบว่าระดบั Leverage ท่ีสูง จะส่งผลให้ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบสูงตามไป
ดว้ย และท าใหร้าคาหลกัทรัพยสู์งข้ึนดว้ย 
     Iman Zare and Jafar Nekounam (2012), ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของตวัแปรทางบัญชีซ่ึงประกอบไปดว้ย 
ก าไรทางบัญชี, Degree of financial leverage, Degree of operating, Degree of total leverage, กับปัจจัยความส่ียง
ของตลาด คือ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ Tehran Stock Exchange จ านวน 87 บริษัท ระยะเวลาทั้ งหมด 10 ปี ตั้ งแต่ปี 2000 ถึงปี 2010 ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ก าไรทางบัญชีและ DFL มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.1 ตวัแปร DOL กบั DTL ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบอย่างมีนยัส าคญัโดยสามารถเรียง
ตามน ้ าหนกัความสัมพนัธ์ได ้คือ ก าไรทางบญัชีมีน ้ าหนกัต่อค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากท่ีสุด รองลงมาคือความ
เส่ียงทางดา้นการเงิน ความเส่ียงรวม และความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน ตามล าดบั 
     Kheder Alaghi (2011), วิจยัน้ีเพ่ือศึกษาผลกระทบของ Operating leverage ในความเส่ียงท่ีเป็นระบบของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์Tehran Stock Exchange จ านวน 58 บริษทั ในช่วงเวลา 2006 – 2009 ก าหนดให ้
Operating leverage เป็นตัวแปรอิสระ ค่า Beta เป็นตัวแปรตาม พิจารณาท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 ใช้ Linear 
Regression ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบวา่ Operating leverage ไม่มีผลต่อ Systematic Risk 
     Seyed Habib Musavi, Iman Zare (2013), งานวิจัยน้ีศึกษาตัวแปรทางบัญชีต่างๆ เช่น ก าไรทางบัญชี, DOL, 
DFL, DTL วิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบของบริษทั โดยมีกลุ่มตวัอย่าง คือ บริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์Tehran Stock Exchange ประเทศอิหร่าน จ านวน 98 บริษทั ระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2005 – 2011 
ใช้วิธีวิจัยแบบ Correlation Research เพ่ือทดสอบสมมติฐาน และ วิธีวิจัยแบบ Linear Regression เพ่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร และค่า P- Value ผลการศึกษาพบว่าตวัแปร ก าไรทางบัญชีและDFL มีความสัมพนัธ์
โดยตรงกับความเส่ียงท่ีเป็นระบบ อย่างมีนัยส าคัญ ท่ีระดับ 0.1 ในขณะท่ีตัวแปร DOL DTL ไม่มีผลอย่างมี
นยัส าคญั 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(PROP) 
ยกเวน้บริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเพิกถอนและเขา้ข่ายถูกเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างผู ้
ศึกษาไดใ้ชวิ้ธี เลือกสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยพิจารณาจากการ
ตดัสินใจของผูวิ้จยัเอง เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ซ่ึงมีเกณฑ ์2 ขอ้ดงัน้ี 

1. บริษทัเร่ิมตน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2547 
2. บริษทัจะตอ้งมีงบการเงินรายไตรมาสเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงพ.ศ. 2556 

เป็นระยะเวลา 10 ปี พบวา่มีกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 34 บริษทั 
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3. น าขอ้มลูของทั้ง 34 บริษทัรวมกนัเป็นกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(PROP.) 
จากเกณฑก์ารเลือกกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว พบว่ามีกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 35 ตวัอย่าง ประกอบดว้ย AMATA, AP, AQ, 
BLAND, CI, CPN, ESTAR, EVER, GOLD, HEMRAJ, KC, KTP, LH, LPN, MBK, MK, NPARK, NOBLE, 
NUSA, PF, PRECHA, QH, RML, ROJNA, SAMCO, SC, SF, SIRI, SPALI, TFD, TICON, UV, WAT, WIN, 
PROP. 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ใชฐ้านขอ้มูลทุติยภูมิของราคาหลกัทรัพย์ และ ขอ้มูลทางบญัชีของกลุ่มหลกัทรัพยต์วัแทนท่ีถูกเลือกมาใชใ้น
การศึกษา ประกอบดว้ย 

1. ขอ้มลูราคาหลกัทรัพยจ์ากฐานขอ้มลู SET SMART 
2. งบการเงินรายไตรมาสของบริษทัจาก Website ของบริษทั 

 
กรอบแนวคิด 

 

          
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
     วิเคราะห์ขอ้มูลโดยศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเส่ียงของบริษทั (Company Risk) กบัค่าความเส่ียงท่ี
เป็นระบบของหลกัทรัพย ์(Beta) โดยจะใชข้อ้มูลรายไตรมาสของอตัราส่วนทางการเงิน 2 ตวั เป็นตวัแทนความ
เส่ียงของบริษทั ไดแ้ก่ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Degree  of Financial Leverage ) และความเส่ียงทางด้านการ
ด าเนินงาน  (Degree of Operating Leverage) น ามาศึกษาหาความสัมพันธ์โดยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย 
(Regression Analysis) กบัค่า Beta ตามทฤษฎี CAPM ท่ีค านวณจากอตัราผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรัพยแ์ต่ละ
ตวัโดยจะพิจารณาความสมัพนัธ์ใน 2 รูปแบบ คือ 

1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเส่ียงรายบริษทักบัค่า Beta เฉล่ีย 90 วนั 
2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเส่ียงบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

(PROP.) กบัค่า Beta เฉล่ีย 90 วนั 

ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 

 

1.ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Degree  of 

financial leverage : DFL) 

2.ความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน 

(Degree of operating leverage : DOL)  

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ( ) 

ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 
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โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
1. การค านวณค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพย ์(β)  ค่า Beta สามารถค านวณตามหลกัของ CAPM ดัง
สมการต่อไปน้ี 

 

                                                                         (1) 

 
สมการท่ี (1) การค านวณค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพย ์(β) 
เม่ือ  คือ ความแปรปรวน (Covariance) ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ กบัตลาด และ 

 คือ ความแปรปรวนของตลาด  
2. การค านวณหาค่าตวัแปรอิสระ 
     2.1 ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Degree  of Financial Leverage ) 
 

                                                          (2) 

   
สมการท่ี (2) การค านวณค่าความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Degree  of Financial Leverage ) 
 
โดยท่ี NI คือ ก าไรสุทธิ, EBIT คือ ก าไรจากการด าเนินงาน หรือก าไรก่อนหกัภาษีและดอกเบ้ียจ่าย 
 
     2.2 ความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน (Degree of Operating Leverage) 
 

                                                           (3) 

 
สมการท่ี (3) การค านวณค่าความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน (Degree of Operating Leverage) 
 
โดยท่ี EBIT คือ ก าไรจากการด าเนินงาน หรือก าไรก่อนหกัภาษีและดอกเบ้ียจ่าย, SALES คือ รายไดร้วม 
 
3. การวิเคราะห์ทางสถิติ  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยเม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จึงประมวลผล
และวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี  
     3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใชใ้นการสรุปลกัษณะเบ้ืองตน้ของขอ้มลูแต่ละตวัแปร  
     3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลในการหาความสัมพนัธ์ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี
ไดใ้ชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) และ Ordinary Least Square method เพ่ือ
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ทดสอบความสัมพนัธ์ของความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเส่ียงของบริษทั (Company Risk) กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบของหลกัทรัพย ์(Beta) 
4. การวิเคราะห์ดว้ยวิธี Multiple Regression Analysis เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของค่าความเส่ียงของบริษทั (Company 
Risk) กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพย ์(Beta) และวิเคราะห์ขอ้มลู 
โดยแบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาจะแยกออกเป็นสมการต่างๆดงัน้ี 
 

                                                        (4) 
 
สมการท่ี (4) การทดสอบความสมัพนัธ์ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (DFL) กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Beta) 
 

                                                        (5) 
 

สมการท่ี (5) การทดสอบความสัมพนัธ์ความเส่ียงทางด้านการด าเนินงาน (Degree of Operating Leverage) กับ
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Beta) 
 

                                           (6) 
 
สมการท่ี (6) การทดสอบความสัมพนัธ์ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (DFL) และความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน 
(Degree of Operating Leverage) กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Beta) 
 
5. ทดสอบสมมติฐาน  ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวด้งัต่อไปน้ี 
สมมติฐานท่ี 1  ความเส่ียงทางดา้นการเงิน 
     H0: ความเส่ียงทางดา้นการเงินไม่มีความสมัพนัธ์กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
     H1: ความเส่ียงทางดา้นการเงินมีความสมัพนัธ์กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
สมมติฐานท่ี 2  ความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน 
     H0: ความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงานไม่มีความสมัพนัธ์กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
     H1: ความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงานมีความสมัพนัธ์กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
สมมติฐานท่ี 3  ความเส่ียงทางดา้นการเงินและความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน 
     H0: ความเส่ียงทางดา้นการเงินและความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบ 
     H1: ความเส่ียงทางดา้นการเงินและความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงานมีความสมัพนัธ์กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
     ผูว้ิจยัมุ่งเน้นท าการทดสอบในสมการท่ี (6) โดยใช้กลุ่มตวัอย่างทั้ง 35 ตวัอยา่งในแบบจ าลอง ซ่ึงใช้ตวั
แปรอิสระ 2 ตวัพร้อมกนั คือความเส่ียงทางดา้นการเงินและความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
    

     วิเคราะห์สมการท่ี (6) ดว้ยวิธี Multiple Regression Analysis เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของความเส่ียงทางดา้นการเงิน
และความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน ท่ีมีต่อความเส่ียงท่ีเป็นระบบ  
  
ตารางที่  1  ผลการทดสอบปัจจยัความเส่ียงท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
 

ช่ือหลกัทรัพย์ ตวัแปรที่มี

ความสัมพันธ์ 

Coefficient Std. Error t-Statistic ระดบันัยส าคัญ 

PROP. DFL 0.000687 0.000193 3.564*** 0.0004 

DOL -0.0000267 0.00000131 -20.415*** 0.000 

RML DFL -0.080 0.022 -3.649*** 0.001 

ROJNA DFL -0.112 0.054 -2.082** 0.045 

MK DOL -0.0197 0.009  -2.091** 0.043 

SF DOL 0.014 0.004 3.193*** 0.003 

 *** Correlation is significant at the 0.01 level 

 ** Correlation is significant at the 0.05 level 

 * Correlation is significant at the 0.1 level 

ตารางที่  2  แสดงกลุ่มของผลการศึกษา 
 

จ านวนกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรอสิระไม่มี

ความสัมพันธ์ใดๆกบั ค่า 

Beta 

DFL และ DOL มี

ความสัมพันธ์กบัค่า 

Beta 

DFL DOL 

35 30 1 2 2 

 
ผลการทดสอบจากกลุ่มตวัอยา่ง 35 ตวัอยา่ง สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
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     กลุ่มท่ี 1 ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆกบัตวัแปรตาม โดยกลุ่มท่ี 1 ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ
กบัตวัแปรตาม มีทั้งหมด 28 ตวัอยา่ง 
     กลุ่มท่ี 2 ตวัแปรอิสระ ความเส่ียงทางดา้นการเงินและความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัตวั
แปรตาม มี 1 ตวัอยา่ง 
     กลุ่มท่ี 3 ตวัแปรอิสระ ความเส่ียงทางดา้นการเงินมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม 2 ตวัอยา่ง 
     กลุ่มท่ี 4 ตวัแปรอิสระ ความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงานมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม มี 2 ตวัอยา่ง 
 
สมมติฐานท่ี 1 ความเส่ียงทางดา้นการเงิน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
     H0: ความเส่ียงทางดา้นการเงินไม่มีความสมัพนัธ์กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
     H1: ความเส่ียงทางดา้นการเงินมีความสมัพนัธ์กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ  
พบวา่มีกรณีศึกษา RML, ROJNA ท่ีตวัแปร DFL มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปร Beta 
สมมติฐานท่ี 2 ความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
     H0: ความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงานไม่มีความสมัพนัธ์กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ  
     H1: ความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงานมีความสมัพนัธ์กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
พบวา่มีกรณีศึกษา MK, SF ท่ีตวัแปร DOL มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปร Beta 
สมมติฐานท่ี 3 ความเส่ียงทางดา้นการเงินและความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
     H0: ความเส่ียงทางดา้นการเงินและความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบ 
     H1: ความเส่ียงทางดา้นการเงินและความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงานมีความสมัพนัธ์กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
ผลการทดสอบพบวา่มีเพียงกรณีศึกษา PROP. ท่ีตวัแปร DFL และ DOL มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปร Beta   
     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 สามารถสรุปตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัไดท้ าให้

ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัความเส่ียงทางดา้นการเงินและความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน ท่ีมีต่อค่าความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบ เม่ือทดสอบรวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่าตวัแปร DFL มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบ (Beta) เม่ือบริษทัมีการเพ่ิมข้ึนของตวัแปร DFL อนัเป็นผลให้บริษทัมีความเส่ียงท่ีเกิดจากภาระ

หน้ีสินท่ีมากข้ึนความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Beta) จึงเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั ในขณะท่ีตวัแปร DOL มีความสัมพนัธ์ในทิศ

ทางตรงขา้มกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Beta) อนัเน่ืองมาจากการท่ีนกัลงทุนมองเห็นโอกาสของการขยายตวัและ

การเติบโตของกิจการในอนาคต จากการท่ีบริษทัมีการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรมากยิ่งข้ึนจึงท าให้ความเส่ียงลดลง

ในสายตาของนักลงทุน โดยเม่ือทดสอบเป็นรายบริษัทจะได้ผลท่ีออกมาแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษทัอัน

เน่ืองมาจากปัจจยัความเส่ียงรายบริษัทอาจมีความแตกต่างกนัเน่ืองจากพ้ืนฐานธุรกิจของแต่ละบริษัทมีความ

หลากหลาย และตน้ทุนทางดา้นการเงินและการด าเนินงานท่ีข้ึนอยู่กบันโยบายการบริหารของแต่ละบริษทั เม่ือมี

ตน้ทุนคงท่ีแตกต่างกนัท าใหค่้า Beta แตกต่างกนัตามไปดว้ย 

     เม่ือพิจารณาจากผลของการศึกษาในภาพรวมจะเห็นไดว้่าตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามไดแ้ก่ ความ
เส่ียงทางดา้นการเงิน และความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน ไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (Afkar, et al., 2010) 
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โดยอธิบายว่าค่า Leverage ท่ีเพ่ิมข้ึนจะท าใหค่้าความเส่ียงท่ีเป็นระบบสูงตามไปดว้ย ราคาหลกัทรัพยจ์ะสูงข้ึนตาม 
และผลของการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (Iman and Jafar, 2012) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ก าไร
ทางบญัชีและ DFL มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ท่ีระดบันัยส าคญั 0.1 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ (Seyed and Iman, 2013) ค่า DFL มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ อย่างมีนยัส าคญั 
ท่ีระดบั 0.1 ทั้งน้ีการท่ีบริษทัมีความเส่ียงทางดา้นการเงิน อาจจะมาจากการก่อหน้ีเพ่ือน าไปลงทุน หรือขยายกิจการ 
ท าให้ความเส่ียงท่ีเป็นระบบสูงข้ึน เม่ือมีการขยายกิจการจะท าให้นกัลงทุนให้ความสนใจ และราคาหลกัทรัพยจ์ะ
ปรับตวัสูงข้ึนตาม 
     อย่างไรกต็ามผลของการศึกษาพบวา่ ค่าความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ (Kheder, 2011) ท่ีผลการศึกษาพบว่า DOL ไม่มีผลต่อ 
Systematic Risk แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (สรวิทย ์โกมลทวีเกษม, 2546) ตวัแปร DOL มีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบั Beta แสดงว่าบริษทัภายในประเทศไทยมีลกัษณะความสัมพนัธ์ของความเส่ียงทางดา้นการ
ด าเนินงานกบัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
สรุปผลการศึกษา 
     ทฤษฎีความเส่ียงอธิบายไดว้่าความเส่ียงมี 2 ประเภท คือความเส่ียงท่ีเป็นระบบ เป็นความเส่ียงท่ีเกินข้ึนจาก
ปัจจยัระดบัมหภาค และความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกิจการ หรืออุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหน่ึง รวมถึงความเส่ียงของบริษัททางด้านต่างๆ เช่นความเส่ียงทางด้านการเงิน และความเส่ียง
ทางดา้นการด าเนินงาน ความเส่ียงทั้ง 2 ประเภทมีท่ีมาและลกัษณะของความเส่ียงแตกต่างกนั แต่ไม่ไดแ้ยกจากกนั
อยา่งส้ินเชิง เน่ืองจากในบางปัจจยัเช่น การปรับลดอตัราดอกเบ้ียส่งผลต่อผลประกอบการของบริษทัในกลุ่มพฒันา
อสงัหาริมทรัพยใ์นดา้นของตน้ทุนทางการเงิน และยอดขายของบริษทั แสดงวา่ความเส่ียงของบริษทัสามารถส่งผล
ต่อความเส่ียงท่ีเป็นระบบได ้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงพ้ืนฐานของบริษทัจะท าให้ค่าความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
     ผลการวิจยัสามารถสนบัสนุนแนวคิดการหาค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบในรูปแบบ Bottom - up Beta ท่ีไดร้ะบุไว้
ว่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบข้ึนอยู่กบั 3 ปัจจยัคือ 1. ลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจ 2. ระดบัความเส่ียงทางดา้นการเงิน
(Degree of Financial Leverage) 3. ระดับความเส่ียงทางด้านการด าเนินงาน (Degree of Operating Leverage) ซ่ึง
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าตวัแปร DFL และ DOL ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ทั้ง 5 
ตวัอย่าง จะสามารถค านวณค่า Beta รูปแบบ Bottom – up ไดจ้ากตวัแปรต่างๆท่ีมีความสันพนัธ์กบัความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
     ผลวิจยัสามารถเป็นประโยชน์ส าหรับนกัลงทุนในการน าปัจจยัความเส่ียงของบริษทัมาใชเ้ป็นตวัช้ีวดัความเส่ียง
ในการลงทุน เน่ืองจากปัจจยัความเส่ียงทางดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์กบัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบในทิศทาง
เดียวกนั ซ่ึงค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบเป็นตวัช้ีวดัความเส่ียงท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย และปัจจยัความเส่ียง
ทางดา้นการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ปัจจยัความเส่ียงของ
บริษทัจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการช้ีวดัความเส่ียงในการลงทุน นกัลงทุนจะสามารถวิเคราะห์ปัจจยัความเส่ียง
ของบริษทัไดจ้ากผลประกอบการของกิจการเอง ซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทั นกัลงทุนจึงสามารถน าปัจจยัความ
เส่ียงเหล่าน้ีมาใช้ประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนหลกัทรัพยต่์างๆได ้นักลงทุนจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาว่าหาก
บริษทัมีความเส่ียงทางดา้นการเงินสูง จะท าใหมี้ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบสูงข้ึนตาม เทียบกบัการท่ีราคาหลกัทรัพย์
มีโอกาสปรับตวัข้ึนสูงดว้ย หรือการท่ีบริษทัมีค่าความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน อาจจะส่งผลใหค่้าความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบลดลงได ้
     ในกรณีท่ีเป็นการจดัพอร์ทการลงทุนบริษทัท่ีจดทะเทียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพยท์ั้งกลุ่ม นกัลงทุนสามารถวิเคราะห์ปัจจยัความเส่ียงท่ีเป็นระบบควบคู่กบัการพิจารณาปัจจยัความ
เส่ียงทางดา้นการเงินและความเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน เน่ืองจากตวัแปรต่างๆมีความสัมพนัธ์กนั แต่ในทาง
กลบักนัหากเป็นการจดัพอร์ทการลงทุนในบริษทัท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 30 ตวัอย่าง นกัลงทุนสามารถพิจารณาปัจจยั
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบเพียงปัจจัยเดียว เน่ืองจากปัจจัยความเส่ียงทางด้านการเงินและความเส่ียงทา งด้านการ
ด าเนินงานไม่มีความสมัพนัธ์กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
 
ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
     1. ปัญหาท่ีพบคือจ านวนของขอ้มูลไม่เพียงพอต่อการศึกษาอย่างละเอียด ซ่ึงจะท าใหผ้ลการศึกษาท่ีออกมาขาด
ความน่าเช่ือถือ  
     2. การเก็บขอ้มลูกลุ่มตวัอย่าง งบการเงินบางบริษทัไม่สามารถรวบรวมจากฐานขอ้มูลได ้จ าเป็นจะตอ้งหาขอ้มูล
งบการเงินเพ่ิมเติมจากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือความครบถว้นของขอ้มลู  
     3. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปในดา้นอ่ืนเพ่ิมเติม นอกจากดา้นความเส่ียงเพียงดา้นเดียวดา้นความสามารถใน
การท าก าไร อยา่งเช่น ROA ROE กเ็ป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจท าการศึกษาเพ่ิมในคร้ังต่อไป  
     4. ควรขยายกลุ่มตวัอย่างไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆดว้ย เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร กลุ่มอุตสาหกรรม
สินคา้การเกษตร 
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การประเมินน า้หนักความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านอตัราส่วนทางการเงนิและดชันี
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญักลุ่มอาหารและ

เคร่ืองดืม่ 
The Relationship between Financial Ratios and SET INDEX Correlate with 

Expected Return in Foodand Beverage Sectors in Stock Exchange of Thailand  
by Regression Analysis 

สุชาดา อุราสาย1 และ ดร.ธฤตพน อู่สวสัดิ์2 
SuchadaUrasai and Thitapon Ousawat 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน 11 อตัราส่วนและดชันีหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหุ้นสามญักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ แบบรายไตรมาส ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2556  โดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นพหุคูณ
ด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด ท าการทดสอบท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป            
ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหุ้นสามญัท่ีระดบันยัส าคญัยกเวน้
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมและอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี
ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหุน้สามญั 
ค าส าคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน, อัตราผลตอบแทนหุ้นสามญั 

Abstract 
The aim of this research is to study the relationship between 11 financial ratios and SET Index, correlate with 
expected return in common stocks of food and beverage sectors. The quarter data, of year 2004 to year 2013,         
a total of 6 0  months Multiple Regressions with Ordinary Least Squares is used to analyze the data which had 
statistical test at significant level of 0.05 on statistical analysis program. The study found that financial ratios 
were entirely correlated with expected return on the common stocks at significant level, except the current ratio, 
total debt to total asset ratio and return on equity which were not correlated with expected return on the common 
stocks.  
Keywords: Financial ratios, expected return common stock  
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1. บทน า 
เน่ืองจากสภาวการณ์เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอนราคาสินคา้เคร่ืองใชอุ้ปโภคบริโภคมีการปรับตวัสูงข้ึน 
ผูค้นมีความรู้มากข้ึนและมีความตอ้งการความมัน่คงในอนาคตจึงเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดการออมการลงทุน การเลือก
การลงทุนก็มีหลายประเภทเช่น การน าเงินฝากธนาคารพาณิชยล์งทุนผ่านธุรกิจประกนั กองทุน พนัธบตัร หุน้ ตรา
สารประเภทต่างๆ เป็นตน้ปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียจากการฝากเงินกบัธนาคารพาณิชยมี์อตัราค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบั
การลงทุนในตลาดทุนการไดรั้บผลตอบแทนจากดอกเบ้ียเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอเม่ือค านึงถึงอตัราเงินเฟ้อท่ี
ปรับตวัสูงข้ึนเร่ือยๆตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางใน
การซ้ือขายแลกเปล่ียนหลกัทรัพยเ์ป็นตวักลางในการระดมเงินลงทุนจากสถาบนัต่างๆเพ่ือจดัสรรสู่ภาคธุรกิจท่ี
ตอ้งการเงินทุนในเวลาต่อมาตลาดหลกัทรัพยย์งัเป็นแหล่งแสวงหาความมัง่คัง่ของเหล่าผูมี้เงินทุนและความตอ้งการ
แสวงหาผลตอบแทนจากเงินทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินปันผล ก าไรจากการซ้ือขายตลาดหลกัทรัพยจึ์งเป็น
ทางเลือกของนกัลงทุนท่ีมีความตอ้งการผลตอบแทนสูง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลก่อนการลงทุนปัจจุบนัมีบริษทัท่ี
เขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ิมมากข้ึน ขอ้มูลในการลงทุนมีเยอะข้ึน ผูล้งทุนควรติดตามขอ้มูลข่าวสารอยู่
ตลอดเวลา เน่ืองจากราคาหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวข้ึนลงอยู่ตลอดและมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ต่างๆ ใน
ปัจจุบนัมาก การวิเคราะห์งบการเงิน ผ่านอตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)  เป็นอีกเคร่ืองมือท่ีนิยม
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลหลกัทรัพย์เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยปัจจยัพ้ืนฐานภายในบริษทั ท่ีผูล้งทุนสามารถน า
ขอ้มูลจากงบการเงิน มาใชป้ระโยชน์ในการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัเพ่ือดูประวติัการด าเนินงานฐานะ
ทางการเงิน สภาพคล่องของกิจการ การบริหารจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ความสามารถในการท าก าไร นโยบาย
การด าเนินงานในอนาคต การตอบสนองต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นเศรษฐกิจ และการบริหารเงินทุน ซ่ึงการบริหารส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อ “ผลตอบแทนของผูถื้อหุน้” การพิจารณา
เลือกลงทุนเป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญั เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี
จ านวนมาก กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร และเคร่ืองด่ืม ถือเป็นอีกหน่ึงกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจ เพราะ
การเกษตรนบัเป็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ มีอตัราการเติบโตสูงข้ึน ก่อใหเ้กิดการผลิตสินคา้ส่งออกขยาย
การลงทุนไปต่างประเทศและน ารายไดเ้ขา้ประเทศมาโดยตลอดในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยั
ดา้นอตัราส่วนทางการเงินของบริษทักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการ
ลงทุนซ้ือหุน้กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมและเพ่ือประเมินน ้าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงิน ท่ี
มีผลต่ออตัราผลตอบแทนหุ้นสามญั กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ี
คือ ท าใหรู้้ว่าอตัราส่วนทางการเงินตวัใดมีประโยชนก์บักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจลงทุน และ
ผูท่ี้ตอ้งการลงทุนสามารถน าขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินไปใชใ้นการตดัสินใจเลือกลงทุนซ้ือหุ้นกลุ่มอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีดี  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2546) 
 
แนวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐานเป็นแนวคิดมุ่งวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มการลงทุน ท่ีเป็น
ตวัก าหนดราคาหลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน คือการวิเคราะห์เศรษฐกิจวิเคราะห์
อุตสาหกรรมและวิเคราะห์บริษทัท่ีควรลงทุนวตัถุประสงค ์การวิเคราะห์หลกัทรัพยต์ามแนวคิดน้ีคือ การหามูลค่า
หลกัทรัพยท่ี์แทจ้ริง เพ่ือเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหลกัทรัพย ์และตดัสินใจซ้ือขาย เช่นถา้ราคาตลาดต ่ากว่ามูล
ค่าท่ีแทจ้ริงควรตดัสินใจซ้ือเพราะอาจไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกว่าในอนาคตแต่ถา้ราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริง
อาจตดัสินใจไม่ซ้ือหรือขายแทนตามเหตุผลทางทฤษฏีท่ีว่า “ราคาหลกัทรัพยจ์ะปรับตวัเขา้หามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ
หลกัทรัพยน์ั้น” 
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ(Economic Analysis) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัมหาภาคเพ่ือพยากรณ์แนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต การวิเคราะห์จากนโยบายการเงิน การคลงัของรัฐ นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ รวมถึงการ
วิเคราะห์วงจรธุรกิจ 
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม(Industry Analysis)เน้นการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม(Industry Life Cycle) สภาพ
การตลาดและโครงสร้างการแข่งขนัตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมวา่มีอตัราการเจริญเติบโตไปในทิศทางไหน 
การวิเคราะห์บริษทั(Company Analysis)เป็นขั้นสุดทา้ยของการวิเคราะห์โดยเนน้การวิเคราะห์ประเภทของบริษทั
และประเภทของหลกัทรัพย ์จากผลกระทบของอุตสาหกรรมจะเน้นวิเคราะห์ปัจจยัภายในบริษทัท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 
2.2การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน(เพชรี ขมุทรัพย,์ 2534) 
 
การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป็นการน าขอ้มูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบ

ดุล) และงบก าไรขาดทุน ตั้งแต่สองตวัข้ึนไปมาเปรียบเทียบ ดว้ยสมการอตัราส่วนทางการเงิน แลว้น าผลท่ีไดม้า

วิเคราะห์ เพ่ือตรวจสภาพภายในของบริษทั เพ่ือประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์ประสิทธิภาพในการบริหารงาน สภาพ

คล่องของกิจการ สัดส่วนการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีอยู่เหมาะสมหรือไม่ ความสามารถในการจดัสรร

เงินทุนจากแหล่งไดม้าและใชไ้ป มีความสามารถในการท าก าไรไดม้ากนอ้ยเพียงใด กิจการมีแนวโนม้การเติบโตไป

ในทิศทางไหน ซ่ึงส่งผลถึงการใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้นกัวิเคราะห์จดักลุ่มอตัราส่วนทางการเงินไว ้5 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการเปล่ียนสินทรัพยห์มุนเวียนให้

เป็นเงินสดเพ่ือใชช้ าระหน้ีระยะสั้นไดดี้เพียงใด หน้ีท่ีว่าน้ีคือหน้ีท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี หากมีสภาพคล่องดีก็

จะไม่เกิดปัญหาการถกูฟ้องร้องจากเจา้หน้ี 
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     2. อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Activity Ratios) การวิเคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่องแต่เพียง

อย่างเดียวอาจไม่ไดพิ้จารณารายการอ่ืนท่ีประกอบกนัเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน การด าเนินธุรกิจจึงควรค านึงถึง

ระยะเวลาการเปล่ียนสภาพลูกหน้ี เจา้หน้ี และสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นเงินสดดว้ย เน่ืองจากลูกหน้ีและสินคา้คงเหลือ

มกัจะมีมลูค่าสูงเม่ือคิดเทียบเป็นร้อยละต่อยอดรวมของสินทรัพยห์มุนเวียน ดงันั้นการวิเคราะห์จึงควรน าอตัราส่วน 

การหมุนเวียนของลกูหน้ี อตัราส่วนเจา้หน้ี และอตัราส่วนสินคา้คงเหลือมาประเมินดว้ย 

3. อตัราส่วนวดัการก่อหน้ีหรืออตัราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios or Solvency Ratios) เป็นการวดัว่า

กิจการใชเ้งินลงทุนจากการก่อหน้ีมากกว่าส่วนของเจา้ของเพียงใด หากสัดส่วนน้ีสูงอาจมีความเส่ียงท่ีจะผิดนัด

ช าระหน้ีและจะพิจารณาถึงความสามารถในการจ่ายภาระดอกเบ้ียดว้ย ดงันั้นการวิเคราะห์ความสามารถในการ

ช าระหน้ีระยะยาวจึงมีความสัมพนัธ์กบัส่วนของผูถื้อหุ้นและส่วนของเจา้หน้ี ปกติเจา้หน้ีจะสนใจแหล่งท่ีมาของ

เงินทุนวา่ไดม้าจากเจา้ของมากนอ้ยเพียงใด  

     4. อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) เป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่าจะมีผูส้นใจมาลงทุนใน

กิจการมากนอ้ยเพียงใด เพราะเจา้หน้ีและนกัลงทุนย่อมสนใจลงทุนในกิจการท่ีท าก าไรไดสู้ง หมวดน้ีวดัว่ากิจการ

จะอยู่รอดหรือด าเนินงานต่อไปไดใ้นระยะยาวนั้น นอกจากจะดูว่าคุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายแลว้ตอ้งมีก าไรเพียงพอท่ีจะ

จ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียใหแ้ก่เจา้หน้ี และจ่ายเป็นเงินปันผลใหแ้ก่เจา้ของกิจการและผูถื้อหุน้ดว้ย 

5. อตัราส่วนวดัมูลค่าตลาด (Market Ratios) นอกจากอตัราส่วนต่างๆท่ียกมาขา้งตน้น้ีแลว้ยงัอาจตอ้งใชอ้ตัราส่วน

อ่ืนๆเพ่ือประกอบการประเมินมูลค่าของกิจการอตัราส่วนน้ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของราคาตลาด ก าไรกบั

หุน้ และมลูค่าตามบญัชีของกิจการ หากมีสดัส่วนท่ีสูงจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนท่ีมีต่อกิจการ 

2.3งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
     วนัวิสาข์ นนท์ปัญญา (พ.ศ.2553) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดของ
หลกัทรัพยบ์ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ใชข้อ้มูล
รายงานทางการเงิน งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาสและราคาตลาดของหลกัทรัพยร์ายไตร
มาส ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ วนัส้ินไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2550 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2551จ านวน
กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน 45 บริษทัอตัราส่วนทางการเงิน 10 อตัราส่วนจากการศึกษาพบวา่อตัราส่วนทางการเงินทั้ง10 
อตัราส่วนมีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรัพยโ์ดยมีความสัมพนัธ์ทั้งท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและทิศ
ทางตรงขา้มกนั อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้อตัราส่วนมลูค่าตามบญัชี
ต่อหุน้และอตัราส่วนราคาหุน้ต่อราคาตามบญัชีมีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรัพยแ์ละเป็นความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงหมายความว่าถา้อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
อตัราส่วนมลูค่าตามบญัชีต่อหุน้และอตัราส่วนราคาหุน้ต่อราคาตามบญัชีปรับตวัเพ่ิมข้ึนจะส่งผลใหร้าคาตลาดของ
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หลกัทรัพยป์รับตัวเพ่ิมข้ึนและถา้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นและอตัราส่วนราคาหุ้นต่อราคาตามบญัชีปรับตวัลดลงจะส่งผลใหร้าคาตลาดของ
หลกัทรัพยป์รับตวัลดลง 
 

2.4 การเขียนสมการ 
 
การประเมินน ้าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหุน้สามญั
กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมไทย  โดยมีรูปแบบสมการดงัน้ี 
 

 
 
สมการท่ี (1) แสดงการค านวณอตัราผลตอบแทน 
 

 
 
สมการท่ี (2) แสดงการค านวณสมการถดถอยพหุคูณ 
 
2.5กรอบแนวความคิดส าหรับการวจัิยเพือ่การประเมินน า้หนักความสัมพนัธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

(2) 

ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 

1.อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

2.อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 

3.อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของลูกหน้ี 

4.อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร  

5.อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 

6.อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

7.อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้ 

8.อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้ 

9.อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

10.อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ 

11.อตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าหุน้ตามบญัชี 

12.อตัราผลตอบแทนรายไตรมาสของของ SET INDEX 
 

ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา 

 (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 

อตัราผลตอบแทนหุน้

สามญั กลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืม ของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
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3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ข้อมูลบริษทักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ.2547 ถึงปี พ.ศ.2556 จ านวน 10 ปี โดยใชร้าคาปิดของหลกัทรัพย์

และใชข้อ้มูลงบการเงินและแบบแสดงรายการตามแบบ 56-1 เป็นขอ้มูลรายไตรมาส ใชบ้ริษทักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 

8 บริษทั จากจ านวนบริษทัท่ีก่อตั้งก่อนปี พ.ศ.2546 ท่ีมีจ านวน 23 บริษทั โดยใชวิ้ธีเลือกจากมูลค่าหลกัทรัพยต์าม

ราคาตลาด ณ วนัท่ี 14 พ.ย. 2557 โดยเลือกมลูค่าตั้งแต่ 10,000 ลา้นบาทข้ึนไป 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูใชเ้ป็นขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) เกบ็รวบรวมขอ้มลูมาจากขอ้มลูหลกัทรัพยใ์น 

หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ผา่นทาง Website ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่www.setsmart.com (SET Market Analysis and 
Reporting Tool) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
     1. อตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มลูท่ีค านวณ 
มาจากงบการเงินรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2556 
     2. ราคาตลาดของหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการศึกษาคือ ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ วนัส้ิน 
ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของ ปี พ.ศ. 2556 
     3. ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set Index)รายไตรมาส ซ่ึงท าใหอ้ยูใ่นรูปอตัราผลตอบแทน 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาคร้ังน้ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา(Descriptive Method) และการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ  (Quantitative Method) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยการใช้

แผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ส่วนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใชว้ิธีการทางเศรษฐมิติ

มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีก าลงัสอง

น้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) และทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยน าตัวแปรข้อมูลอตัราส่วนทาง

การเงินและอตัราผลตอบแทนหุน้สามญัของหลกัทรัพยม์าท าการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพนัธ์ดว้ยเคร่ืองมือ

ทางสถิติคือ สหสัมพนัธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบั

อตัราผลตอบแทนราคาตลาดของหลกัทรัพยโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงเป็นการใชโ้ปรแกรมทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิงปริมาณแต่ละบริษทั

และก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์โดยการน าข้อมูลมาอธิบายความสัมพันธ์เพ่ือพิจารณาขนาดและทิศทาง

ความสมัพนัธ์จากเคร่ืองหมายของค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Coefficient of Correlation : r) โดยมีล าดบัดงัน้ี 

1.ทดสอบความมีเสถียรภาพของขอ้มูล (Stationary) โดยการทดสอบ Unit Root เน่ืองจากขอ้มลูท่ีน ามาใชใ้นสมการ

ถดถอยขอ้มลูควรมีความน่ิง 
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     2.ทดสอบ Multicollinearity พิจารณาจาก  Correlation matrix ของตัวแปรทั้ งหมดแล้วดูว่าค่า Correlation 

ระหว่างตวัแปรใดบา้งท่ีมีค่าอยู่นอกช่วง +/-0.8 หากพบปัญหาอาจตอ้งแกไ้ขโดยตดัตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเอง
ออกไปบางตวั 

3.วิเคราะห์ขอ้มลูแบบสถิติเชิงพรรณนา 

4.การตั้งสมมติฐานเพ่ือทดสอบ F-test หาทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปร และทดสอบ T-test การตั้งสมมติฐานท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เพ่ือศึกษาว่าตวัแปรตน้มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในทิศทางใดโดยสงัเกตจากเคร่ืองหมาย

ของสมัประสิทธ์ิ  

     5.ก าหนดรูปแบบของสมการถดถอย 

6.ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือทดสอบการประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอย และดูผลการประมาณค่าอย่าง

คร่าวๆวา่เคร่ืองหมายของพารามิเตอร์ท่ีท าการประมาณค่าตรงกบัท่ีตั้งสมมติฐานไวห้รือไม่  

     7.ตรวจสอบผลการประมาณค่าของสมการถดถอยท่ีได ้หากพบปัญหาเร่ือง Autocorrelation ตอ้งแกไ้ขโดยใช ้

Newey-West correction standard error และหากพบปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity ต้องแก้ไขโดยใช้  White 

correction standard error 

8.ถา้ตรวจสอบแลว้ไม่พบปัญหาใดๆเลยใหน้ าผลท่ีไดม้าเขียนสมการรายงานผล ตีความสัมประสิทธ์ิ ค่า r-squared 

รวมทั้งทดสอบสมมติฐานต่างๆได ้

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
จากการทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ีพบว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหุน้สามญั

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมไทย ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนรายไตรมาสของ Set index (SI) มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนของหุน้สามญักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมไทยมากท่ีสุดจ านวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ CPF MINT PB SSC 

และ TVO จากทั้งหมด 8 หลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

(ROA) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมไทย จ านวน 4 หลกัทรัพย ์

ได้แก่ MINT PB SNP และ TUF จากทั้ งหมด 8 หลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากเป็น

อตัราส่วนท่ีใชใ้นการวดัความสามารถในการด าเนินงานของกิจการและวดัความสามารถในการท าก าไรนกัลงทุน

ใชอ้ตัราส่วนทางการเงินน้ีประเมินประสิทธิภาพในการลงทุนหรือใช้เป็นเกณฑ์ในการวดัผลการด าเนินงานของ

กิจการและประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเจริญชยั ตั้งเจริญงามวงศ ์
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(พ.ศ.2552), พรพิมล ป้ันบ ารุงกิจ (พ.ศ.2553), วนัวิสาข์ นนท์ปัญญา (พ.ศ.2553) และอริษา สุรัสโม (พ.ศ.2554) 

พบว่าอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์และมีความแตกต่างไปจาก

ผลงานวจิยัของธชัวิน โอจรัสพร (พ.ศ.2551) ท่ีพบวา่อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมไม่มีความสมัพนัธ์กบั

การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นสามญัในกลุ่มธนาคารพาณิชยอ์าจเน่ืองมาจากธนาคารพาณิชย์มีลกัษณะของงบ

การเงินท่ีแตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน การวิเคราะห์จึงมีความซับซ้อนมากกว่างบการเงินของบริษัททั่วไป 

อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหุน้สามญักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมไทย 

จ านวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ MINT PB SNP TVO จากทั้งหมด 8 หลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 1 

บริษทัและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 3 บริษทัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ธชัวิน โอจรัสพร (พ.ศ.

2551)พบวา่อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของราคาหุน้สามญัใน

กลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เจริญชยั ตั้งเจริญงามวงศ์ (พ.ศ.2552), บุญนาค เกิดสินธ์ุ 

(พ.ศ.2554) พบวา่อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้น

ตามบญัชี (P/BV) นั้นมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมไทย จ านวน 2 

หลกัทรัพย ์ได้แก่ PB และSNP จากทั้ งหมด 8 หลกัทรัพย ์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันซ่ึงสอดคลอ้งกับ

ผลงานวิจยัของ เจริญชยั ตั้งเจริญงามวงศ ์(พ.ศ.2552), ปิยะ พงังา (พ.ศ.2552),ธญัญา เจริญภกัดี (พ.ศ.2553), พรพิมล 

ป้ันบ ารุงกิจ (พ.ศ.2553), วนัวิสาข ์นนทปั์ญญา (พ.ศ.2553),บุญนาค เกิดสินธ์ุ (พ.ศ.2554), อริษา สุรัสโม (พ.ศ.2554) 

ท่ีพบว่ามีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยอ์ตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้ (PE) นั้นมี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมไทย จ านวน 1 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ TUF

จากทั้งหมด 8 หลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของปิยะ พงังา (พ.ศ.2552) 

ท่ีพบว่าอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยส าคญัและ

แตกต่างจากผลงานวิจัยของบุญนาค เกิดสินธ์ุ (พ.ศ.2554) ท่ีพบว่าอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้นไม่มี

ความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงราคาตลาดหลักทรัพย์อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (DY) นั้ นมี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหุน้สามญักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมไทย จ านวน 1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PBจาก

ทั้งหมด 8 หลกัทรัพย ์มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของปิยะ พงังา (พ.ศ.2552)ท่ี

พบว่ามีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนจากการลงทุนอยา่งมีนยัส าคญั และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ภูธเนศ เงียบ

ประเสริฐ (พ.ศ.2552), บุญนาค เกิดสินธ์ุ (พ.ศ.2554), อริษา สุรัสโม (พ.ศ.2554)มีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลง

ราคาตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า

หุ้นตามบญัชีอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้นและอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเป็นอตัราส่วนท่ีใช้วดั

ประสิทธิภาพท าก าไรของกิจการ อตัราการเจริญเติบโตของกิจการท่ีสะทอ้นถึงฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน

ระยะยาวของกิจการถือเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงความมัง่คัง่ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ลงทุนดงันั้นนกัลงทุนส่วนใหญ่จึงใหค้วามส าคญัในการน าอตัราส่วนทางการเงินเหล่าน้ีมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ

เลือกหลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุนอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) นั้นมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหุ้น



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                    2661  
 

สามญักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมไทย จ านวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TF และ TVO จากทั้ งหมด 8 หลกัทรัพย ์TF มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและ TVO มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ

เจริญชยั ตั้งเจริญงามวงศ ์(พ.ศ.2552) ท่ีพบว่าอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์น

หมวดธุรกิจพลงังานและหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ เป็นอตัราส่วนท่ีใช้วดัความสามารถในการเปล่ียน

สินทรัพยห์มุนเวียนให้เป็นเงินสดเพ่ือใชใ้นกิจการไดอ้ย่างเพียงพอและทนัต่อการช าระหน้ีระยะสั้นของกิจการจึง

ถือเป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงสภาพคล่องของกิจการ และความสามารถในการบริหารงานของกิจการเพ่ือตอบสนอง

ต่อส่ิงท่ีนักลงทุนหรือเจา้หน้ีคาดหวงัไดท้ าให้นักลงทุนและเจา้หน้ีสามารถนาอตัราส่วนเงินน้ีมาใชป้ระกอบการ

ตัดสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์ได้ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของลูกหน้ี (ART) นั้นมีความสัมพันธ์กับอตัรา

ผลตอบแทนของหุน้สามญักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมไทย จ านวน 1 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ PBจากทั้งหมด 8 หลกัทรัพย ์มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (FAT) นั้นมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนของหุ้นสามญักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมไทย จ านวน 1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PBจากทั้งหมด 8 หลกัทรัพย ์

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของภูธเนศ เงียบประเสริฐ (พ.ศ.2552) ท่ีพบว่า

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรมีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของกลุ่ม

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เป็นอัตราส่วนท่ีใช้วดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการเพ่ือ

ตอบสนองต่อส่ิงท่ีนกัลงทุนหรือเจา้หน้ีคาดหวงัไดส้ามารถน าอตัราส่วนเงินน้ีมาใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นกนั ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาความส าคญัของอตัราส่วนทางการเงินเหล่าน้ีเป็นอนัดบัแรกมากกว่า

อตัราส่วนทางการเงินตวัอ่ืน 

     อตัราส่วนทางการเงินท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมไทย 
ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(CR) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของธาราทิพย ์สิริจินดา (พ.ศ.2553) ท่ีพบว่า
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์และแตกต่างจาก
ผลงานวิจยัของ เจริญชยั ตั้งเจริญงามวงศ ์(พ.ศ.2552), ภูธเนศ เงียบประเสริฐ (พ.ศ.2552) ท่ีพบว่าอตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพลงังานและหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์
อาจเน่ืองมาจากปัจจยัอ่ืน เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (DR) ซ่ึงแตกต่างจาก
ผลงานวิจยัของบุญนาค เกิดสินธ์ุ (พ.ศ.2554) ท่ีพบว่าอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงราคาตลาดหลกัทรัพย ์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอริษา สุรัสโม (พ.ศ.2554) ท่ีพบว่าอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยซ่ึ์งแตกต่างจากผลงานวิจยัของธัชวิน โอจรัสพร (พ.ศ. 2551)พบว่าอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของราคาหุน้สามญัในกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ อาจเน่ืองมาจากธนาคารพาณิชยมี์ลกัษณะของงบการเงินท่ีแตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน จาก
ผลงานวิจัยของ เจริญชัย ตั้ งเจริญงามวงศ์ (พ.ศ.2552) พบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นมี
ความสัมพันธ์กับราคาตลาดหลกัทรัพย์ในหมวดธุรกิจพลงังานและหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จาก
ผลงานวิจยัของ พรพิมล ป้ันบ ารุงกิจ (พ.ศ.2553), วนัวิสาข ์นนท์ปัญญา (พ.ศ.2553), บุญนาค เกิดสินธ์ุ (พ.ศ.2554) 
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พบว่าอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลกัทรัพย ์อาจ
เน่ืองมาจากมีอิทธิพลจากปัจจยัอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชว้ิเคราะห์เป็นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในช่วงของปี 
2547 – 2550 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิดการปฏิวติัในประเทศไทยราคาซ้ือขายของหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั
ของอตัราผลตอบแทน (ROR) ถูกอิทธิพลของปัจจยัดา้นจิตวิทยาของนกัลงทุนเขา้มาเป็นผลกระทบหลกัท าให้นกั
ลงทุนรายย่อยสถาบนัการเงินลดการลงทุนและซ้ือขายโดยไม่ใช้ขอ้มูลพ้ืนฐานตามทฤษฎีจิตวิทยามวลชน(ปิยะ 
พงังา, 2552) 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาการประเมินน ้าหนกัความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หุน้สามญักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม จากเคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio 
Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยปัจจยัพ้ืนฐานภายในบริษทั ท่ีผูล้งทุนสามารถน าขอ้มูลจากงบการเงิน มา
ใชป้ระโยชน์ในการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีสะทอ้นผลการด าเนินงานฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง
ของกิจการ การจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะโดยสรุปไดด้งัน้ี 
     ขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัฉบบัน้ีผูล้งทุนสามารถน าขอ้มูลผลการวิจยัไปใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกหุ้นกลุ่ม

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดโ้ดยหลกัทรัพยท่ี์มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทน

หุน้สามญัมากสุดคือPB SNP TVOถดัมาคือTUF MINTCPFและกลุ่มสุดทา้ยคือ SSC TFส่วนอตัราส่วนทางการเงิน

ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนรายไตรมาสของ SETINDEX (SI) อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) และ

อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) มากสุด รองลงมาคืออตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นตามบญัชี (P/BV) และ

สุดทา้ยคืออตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของลูกหน้ี (ART) อตัราส่วนราคาตลาด

ต่อก าไรต่อหุน้ (PE) อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (DY) 

ขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     ดา้นการเกบ็ขอ้มลูควรตรวจสอบความครบถว้นจากแหล่งขอ้มลูท่ีจะน ามาใช ้ 
     บริษทัท่ีน ามาเป็นกลุ่มตวัอย่างเป็นเพียงบางส่วนของกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษา
บริษทัหรือกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆเพ่ิมเติม  
     จ านวนตวัแปรดา้นอตัราส่วนทางการเงินการศึกษาคร้ังน้ีใชอ้ตัราส่วนทางการเงินเพียง 11ตวัแปรท่ีคาดว่าจะ
เก่ียวขอ้งกบัอตัราผลตอบแทนหุน้สามญัเท่านั้นตามสมมติฐานซ่ึงไม่ครอบคลุมทุกอตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรพิจารณาอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนเพ่ิมเติม   
     จากการน าปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ การศึกษาคร้ังต่อไปควรพิจารณาเลือกใช้
เทคนิคการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยวิธีอ่ืนเช่นการวิเคราะห์ทางเทคนิคซ่ึงเป็นวิธีวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความ
นิยมอีกวิธีหน่ึง 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงท่ีสุดในการลงทุน
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มธนาคารท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง 
จ ากดั (มหาชน) ในช่วงเวลาตั้งแต่ ปี 2553-2557 โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ทั้งหมด 3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Moving 
Average convergence and divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI) และ Stochastic Oscillator จากผล
การศึกษาพบวา่เคร่ืองมือ Stochastic Oscillator เป็นเคร่ืองมือท่ีส่งสญัญาณจ านวนมากแต่ไม่มีความแม่นย  าเน่ืองจาก
เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนสุทธิใหผ้ลตอบแทนต ่าท่ีสุด และ RSI ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงท่ีสุด ท าให้
ทราบวา่หลกัทรัพยท่ี์เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีความผนัผวนและมีราคาต ่าลงเม่ือใกลห้มดอายสุญัญา อีกทั้ง
เม่ือราคาหุน้อา้งอิงมีความผนัผวนมากจะส่งผลกระทบต่อราคาใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ทางเทคนิค, ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์,  

 
Abstract 

The objective of this study was to analysis technical tool for investment decision in Derivative warrants in the 
Stock Exchange of Thailand (SET). Issue by Bualuang Securities (PLC)   in the period since 2010-2014 for 
analysis based upon  three technical tools including Moving Average Convergence and Divergence (MACD), 
Relative Strength Index (RSI)  and Stochastic Oscillator. It was found that stochastics provided most frequent 
signals . However, stochastic oscillator analytical method did not excelled intends of accuracy nor in providing 
the highest investment return. RSI was found to help generate the greatest returns. The result from this study 
indicated that Derivative warrant values tended to fluctuate constantly following the trend of common stock.  
 

Keywords: Technical Analysis, Derivative Warrants  
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1. บทน า 
 

     ปัจจุบนัตลาดการเงินของประเทศไทย มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จากการประกาศใชแ้ผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1(พ.ศ. 2504 - 2509)   ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Stock Exchange of 
Thailand : SET) ท าหน้าท่ี เป็นตลาดรอง (Secondary Market) ในการเป็นศูนย์กลางในการซ้ือขายแลกเปล่ียน
หลักทรัพย์ ให้กับผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนในหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธ์ิ ใบส าคัญแสดงสิทธ์ิ เป็นต้น ซ่ึงการลงทุน 
ทุกอย่างมีความเส่ียง และข้ึนกับอัตราผลตอบแทนท่ีนักลงทุนคาดหวงั  กล่าวคือ  ถ้าผู ้ลงทุนต้องการอัตรา
ผลตอบแทนท่ีสูงความเส่ียงก็สูงตาม ตรงกนัขา้มถา้ผูล้งทุนตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีต ่าความเส่ียงก็ต ่า ดงันั้น 
ผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ ท่ีเพ่ิงเขา้มามีบทบาทในประเทศไทยเม่ือประมาณปี 2552 คือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
หรือ Derivative Warrants (DW) เพ่ือใหผู้ล้งทุนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงและเพ่ิมอตัราผลตอบแทน 
อีกทั้งเป็นตวัช่วยเพ่ิมระดบัสภาพคล่องในการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นประเทศ โดยบริษทัหลกัทรัพย ์ผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพันธ์  ออกตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  มีอายุตั้ งแต่ 2 เดือน - 2 ปี 
 เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะกบัการลงทุนระยะสั้น เน่ืองจากราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ประกอบดว้ย 2 ส่วน
คือ มูลค่าท่ีแทจ้ริง (Intrinsic Value) และมูลค่าเวลา (Time Value) เม่ือใกลค้รบก าหนดอายุ ส่วนท่ีเป็นมูลค่าเวลาจะมี
มลูค่านอ้ยลง เหลือแต่ส่วนท่ีเป็นมลูค่าท่ีแทจ้ริง  ความเส่ียงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ผูล้งทุนอาจไดรั้บความ
เส่ียงจากการลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ จากความเส่ียงทางดา้นราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
(Market Risk) คือ ราคาของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลง        อย่างรวดเร็วทั้ งใน
ระหวา่งวนัหรือตลอดช่วงท่ีผูล้งทุนถือครองใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวอยู ่ ดงันั้นความเส่ียงทางดา้นราคา
อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนสูงสุดเท่ากบัจ านวนเงินลงทุนทั้งหมดท่ีไดซ้ื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ความเส่ียง
ทางดา้นราคาอาจเกิดจากหลายปัจจยั เช่น อุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดอาจเกิดจากการซ้ือหรือขายตามกลยทุธ์ของ
ผูล้งทุน ซ่ึงจะส่งผลต่อราคา ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีการปรับตวัข้ึนหรือลงอยา่งรวดเร็ว  ตวัแปรหรือปัจจยัท่ี
จะส่งผลกระทบต่อราคาใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จากแบบจ าลอง Black&Schole’s ได้แก่ราคาใช้สิทธิ    
(Exercise Price) อายุคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  (Maturity) ความผันผวนของราคาหุ้นอ้างอิง 
(Volatility)    อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate) และ อตัราเงินปันผลของหุน้อา้งอิง (Dividend Yield)  ดงันั้น นกัลงทุน
ตอ้งเขา้ใจถึงความเส่ียงในการลงทุนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จากขอ้มูลใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในแต่ละรุ่น
ท่ีออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ซึง นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นิยมใช้ การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน                    
( Fundamental Analysis) และ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ( Technicial Analysis ) มาเป็นเคร่ืองมือในการประกอบการ
ตดัสินใจลทุน และ ในการศึกษาในคร้ังน้ีไดเ้ลือกวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนใบส าคญัแสดงสิทธ์ิอนุพนัธ์ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั(มหาชน) กลุ่มธนาคาร ซ่ึงมีสภาพคล่อง
และปริมาณการซ้ือขายสูงโดยใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค มาใช้ในการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน ว่า
เคร่ืองมือวิเคราะห์ วิธีใดท่ีให้ผลตอบแทนสูงสุดในการลงทุนใบส าคญัแสดงสิทธ์ิอนุพันธ์ ซ่ึงสามารถใช้เป็น
แนวทางใหก้บันกัลงทุนในการเลือกเครืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคการลงทุนใบส าคญัแสดงสิทธ์ิอนุพนัธ์ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั(มหาชน) 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
     ภคัศุภางค ์ตั้งเจริญศิลป์ ( 2555 ) ศึกษาการเปรียบเทียบผลตอบแทนจาการลงทุนโดยเป็นการวิเคราะห์หลกัทรัพย์
ของหุน้ในกลุ่ม SET HIGH DIVIDEND 30 ท่ีมีปริมาณการซ้ือขายสูงสุด 5 อนัดบัแรก อา้งอิงตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 
2555 ถึง 29 มิถุนายน 2555 โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ประกอบดว้ย Moving Average Convergence / 
Divergence : MACD,Relative Strength Index : RSI , Stochastics โดยการหาสญัญานซ้ือและสญัญานขายทุกคร้ังจะ
มีการซ้ือหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีสัญญานซ้ือคร้ังละ 10,000 หุน้ และมีการขายออกทั้งหมด เม่ือมีการส่งสัญญานขาย
ทางเทคนิคแลว้จะหาผลตอบแทนจากประสิทธิภาพของเคร่ืองมือทางเทคนิคและผลตอบแทนรวมจากการรวมเงิน
ไดจ้ากอตัราปันผลท่ีดีท่ีสุดไปยงัผลตอบแตนท่ีต ่าท่ีสุดตามล าดบัในแต่ละเคร่ืองมือของทุกหลกัทรัพย ์   โดยท่ีมีทุน
เร่ิมตน้1,000,000บาท                   
     ผลการศึกษาพบว่า เคร่ืองมือท่ีใชวิ้เคราะห์เป็นการวิเคราะห์หลกัทรัพยข์องหุน้ในกลุ่ม SET HIGH DIVIDEND 
30 ท่ีมีปริมาณการซ้ือขายสูงสุด 5 อนัดบัแรก อา้งอิงตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2555 ถึง 29 มิถุนายน 2555 โดยการใช้
เคร่ืองมือทางเทคนิค 3 เคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใหผ้ลตอบแทนดีท่ีสุดคือ RSI โดยการวิเคราะห์ บริษทั เจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จ ากดั (มหาชน)มีผลตอบแทนสุทธิจากเงินเร่ิมตน้ 1,000,000.บาท เป็นจ านวนเงินทั้งหมด 122,480.69 บาท 

     ปนดัดา นันต๊ะ ( 2548 ) ศึกษาเปรียบเทียบความถูกตอ้งของสัญญาณซ้ือขายจากเคร่ืองมือทางเทคนิค กบัราคา
หลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนจริง อีกทั้งเพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดยใชส้ัญญาณซ้ือขาย
จากเคร่ืองมือวิเคราะห์หลกัทรัพยท์างเทคนิค และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบหาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์
ถูกตอ้งโดยใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์หลกัทรัพยท์างเทคนิค  5 ชนิด คือ เคร่ืองมือเส้นดชันีก าลงัสัมพทัธ์ (Relative 
Strength Index : RSI) เค ร่ืองมือ เส้น ค่ า เฉ ล่ีย เค ล่ือน ท่ีสองเส้น (Moving Average Convergence Divergence : 
MACD) เคร่ืองมือเส้นสโตเคสติกส์แบบชา้ (SlowStochastic) เคร่ืองมือเสน้สโตแคสติกส์แบบเร็ว (Fast Stochastic) 
และ เคร่ืองมือเส้นสโตแคสติกส์แบบปรับปรุง  (Modified Stochastic) โดยได้ท าการวิเคราะห์ร่วมกับราคา
หลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนจริงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลา 2 ปี 
ส าหรับหลกัทรัพยใ์นกลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพย ์(Finance and Securities sector) จ านวน 17 หลกัทรัพย ์ 
     ผลการศึกษาพบว่าเม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนความถูกต้องของสัญญาณซ้ือขายจากเคร่ืองมือทางเทคนิคทั้ ง  
5 เคร่ืองมือ กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนจริง เคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีสามารถน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยก์ลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพยท์ั้ง 17 หลกัทรัพยไ์ด้ คือMACD Fast Stochastic และ Modified Stochastic 
ส่วน RSI และ Slow Stochastic ไม่สามารถน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยใ์นกลุ่มเงินทุนและ
หลกัทรัพยท์ั้ง 17 หลกัทรัพยไ์ด ้เพราะใหผ้ลจากการค านวณท่ีต ่ากว่าการสุ่ม การเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดจ้าก
การลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดยใชส้ัญญาณซ้ือขายจากเคร่ืองมือวิเคราะห์หลกัทรัพยท์างเทคนิคพบว่า Fast Stochastic 
ให้ผลตอบแทนสูงเป็นอนัดับแรก ต่อมาคือ Modified Stochastic Slow Stochastic MACD และ RSI และเคร่ืองมือ
วิเคราะห์หลกัทรัพยท์างเทคนิคท่ีให้ความถูกตอ้งมากท่ีสุด  คือMACD Fast Stochastic Modified Stochastic Slow 
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Stochastic และ RSI ตามล าดบั ส่วนเคร่ืองมือวิเคราะห์หลกัทรัพยท์างเทคนิคท่ีให้ความรวดเร็วมากท่ีสุด คือ Fast 
Stochastic Slow StochasticModified Stochastic MACD และ RSI  
 
       ปิยะณัฐ์ ธนวุฒิ ( 2548 ) ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพ่ือหาประสิทธิภาพการเปล่ียนแปลงของราคา

หลักทรัพย์และใบส าคัญแสดงสิทธ์ิในการซ้ือหุ้นสามัญในกลุ่มบันเทิงและสันทนาการและกลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพยท่ี์ประกอบดว้ยหลกัทรัพยท์ั้งหมด 4 หลกัทรัพย ์หลกัทรัพยแ์ละใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant) 4 

ใบ รวมทั้งส้ิน 8 หลกัทรัพยโ์ดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค 3 ประเภท ทั้งน้ีไดศึ้กษาขอ้มูลราคาปิดรายวนัของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มดงักล่าว ช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2548                            

     ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยคูณดว้ยน ้าหนกัของแต่ละอนัดบัใน

รูปของผลตอบแทนสุทธิ พบว่าเคร่ืองมือท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีจะท าก าไรให้แก่ผูล้งทุนสูงท่ีสุด คือการใชเ้ส้น RSI 

นอกจากน้ีลกัษณะของหุ้น Warrant นั้นเป็นตราสารท่ีมีความผนัผวนสูงนักลงทุนท่ีลงทุนในรูป Warrant จะเป็น

กลุ่มนกัเกง็ก าไรเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีใชใ้นการซ้ือขาย คือ Stochastic(Fast) 
 
2.2 การเขียนสมการ 
     การค านวณค่าทางสัญญานท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
ในใบส าคญัแสดงสิทธ์ิอนุพนัธ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรูปแบบสมการดงัน้ี 
 

 

      
     สมการท่ี (1) แสดงการค านวณอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ี t 
 

MACD = aEMA สั้น – aEMA ยาว 

     สมการท่ี (2) แสดงการค านวณหาค่าสญัญาน Moving Average Convergence / Divergence : MACD  
 

 
 

     สมการท่ี (3) แสดงการค านวณหาค่าสญัญาน Relative Strength Index : RSI 
%K =  

 
%K slowing =  

%D = ค่าเฉล่ีย (n วนั) ของค่า %K 

     สมการท่ี (4) แสดงการค านวณหาค่าสญัญาน Stochastic Oscillator 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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3. วธิีการศึกษา 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มขอ้มูลใบส าคญัแสดงสิทธ์ิอนุพนัธ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ี
ออกโดยบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)กลุ่มธนาคาร จ านวน 70 หลกัทรัพยก์การเก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็นการน าหลกัทางสถิติมาใชใ้นการพยากรณ์โดยใชเ้พียงราคาปิดรายวนัและปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นอดีต
มาใชเ้ป็นขอ้มูลการวิเคราะห์เท่านั้น ซ่ึงส าหรับช่วงระยะเวลาท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล อยู่
ในช่วง ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2553 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2557 
 
วธีิการศึกษา 

     ในการศึกษาในคร้ังน้ีจะก าหนดให้ท าการซ้ือขายตามสัญญาณจงัหวะซ้ือขายของเคร่ืองมือทางเทคนิคโดยไม่
ค านึงถึงปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ นกัลงทุนท่ีใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์น้ีจะทราบถึงอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุนสุทธิของแต่ละหลกัทรัพย ์ซ่ึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคน้ี อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนด ดงัน้ี 

1. น าขอ้มูลราคาปิดรายวนัของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ มาค านวณค่าทางสัญญาณเทคนิคดว้ยโปรแกรม 
Microsoft Excel จากเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ไดแ้ก่ Moving Average Convergence / Divergence: 
MACD, Relative Strength Index (RSI) และ Stochastic Oscillator  

2. ซ้ือหลกัทรัพยต์ามสัญญาณซ้ือท่ีเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคส่งสัญญาณซ้ือในราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ 
วนันั้น ซ่ึงซ้ือเพียงคร้ังเดียวจนกว่าจะเกิดสัญญาณขายจึงจะท าการซ้ือหลกัทรัพย์อีกคร้ังหน่ึงเม่ือเกิด
สญัญาณซ้ือ 

3. ขายหลกัทรัพยต์ามสญัญานขายท่ีเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคส่งสญัญานขายในราคาปิดของหลกัทรัพย์
นั้น  

4. ในแต่ละรอบของการซ้ือขาย นกัลงทุนจะลงทุนไดก้ต่็อเม่ือเกิดสญัญาณซ้ือก่อนสัญญานขายเสมอ  
5. ค านวณหาอตัราผลตอบแทนสุทธิตามสญัญาณซ้ือขายทางเทคนิค 
6. วดัอตัราผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธ์ิอนุพนัธ์ โดยใชส้ัญญานซ้ือและสัญญาณ

ขายจากเครืองมือทางเทคนิคทั้ง 3 ประเภท และดูผลการศึกษาว่าในแต่ละประเภทมีอตัราผลตอบแทน
เท่าใดโดยเรียงอตัราผลตอบแทนมากท่ีสุดไปยงัอตัราผลตอบแทนท่ีต ่าท่ีสุดและเทียบอตัราผลตอบสุทธิแต่
ละประเภทกบัอตัราผลอบแทนเงินฝากประจ า 24 เดือนวา่การลงทุนแบบไหนใหอ้ตัราผลอบแทนดีท่ีสุด 

7. การวดัประสิทธิภาพของกลยทุธ์การลงทุนจากการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ดว้ยวิธี Sharpe ratio 
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
     จากการศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพการซ้ือขายตามสญัญานเทคนิค RSI ใหอ้ตัราผลตอบแทนดีท่ีสุดในช่วยเวลาท่ี
ท าการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภคัศุภางค ์ตั้งเจริญศิลป์ ( 2555), ปิยะณฐั ์ธนวฒิุ (2548),กฤษณพล คงธน
แกว้ (2550),วชัราธร สงวนศรี (2549)   ซ่ึงศึกษาเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ประกอบดว้ย Moving Average 
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Convergence / Divergence : MACD,Relative Strength Index : RSI , Stochastics โดยการใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิค 3 
เคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใหผ้ลตอบแทนดีท่ีสุดคือ RSI โดยการวิเคราะห์ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)
มีผลตอบแทนสุทธิจากเงินเร่ิมตน้ 1,000,000.บาท เป็นจ านวนเงินทั้งหมด 122,480.69 บาท              
การวิเคราะห์ทางเทคนิค Moving Average Convergence/Divergence (MACD) เน่ืองจากเส้น MACD สร้างข้ึนโดย
ใชค้วามต่างระหวา่งเสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 2 เสน้ (เสน้ระยะสั้นและเสน้ระยะยาว) ซ่ึงมกัจะส่งสญัญาณออกมา
ค่อนขา้งชา้ หากตลาดมีความผนัผวนอยา่ง รวดเร็ว อาจท าใหเ้กิดสญัญาณขายชา้กวา่เวลาท่ีตลาดอยูใ่นภาวะปกติ 
ทั้งน้ีในการใชง้านจริงนกัลงทุนอาจตดัสินใจเม่ือ MACD มีการปรับเพ่ิมจาก Bottom หรือลดลงจาก Top โดยไม่จ า 
เป็นตอ้งรอใหค่้าเฉล่ียระยะสั้นตดัค่าเฉล่ียระยะยาว              
การวิเคราะห์ทางเทคนิค Stochastic เป็นเคร่ืองมือในการดูแนวโนม้ข้ึนหรือลงของ ราคาหลกัทรัพยใ์นช่วงสั้นๆ 
และเป็นเคร่ืองมือท่ีใหส้ญัญาณไดไ้ว ท าใหส้ามารถใหผ้ลตอบแทน ท่ีสูงกบันกัลงทุน แต่มกัเกิดสญัญาณหลอก จึง
ตอ้งระมดัระวงัในการลงทุน  

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี                           
ผลการศึกษาเพ่ือหาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงท่ีสุด      ในการลงทุนใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มธนาคาร      ท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง 
จ ากดั (มหาชน) มาใชป้ระโยชนใ์นการมาเป็นเคร่ืองมือการลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะ
โดยสรุปไดด้งัน้ี                                                                                                                     
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูล้งทุนสามารถน าขอ้มูลผลการวิจยัไปใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนซ้ือใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ แต่ควรระมดัระวงัในการลงทุน ขณะอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธ์ิใกลห้มดอายสุญัญา 

ขอ้เสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. การท าการศึกษาในอนาคตอาจศึกษาก าหนดขอบเขตประชาการกลุ่มตวัอย่างท่ีออกโดยหลกัทรัพยอ่ื์นๆ
นอกจาก บมจ.หลกัทรัพยบ์วัหลวง  

2. การท าการศึกษาในอนาคตอาจศึกษาเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอ่ืนๆ เช่น Momentum, Williams%R, 
Bollinger Band, On Balance Volume เป็นตน้ เพ่ือศึกษาว่าไดผ้ล สรุปเช่นเดียวกบัเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ี
ไดท้ าการศึกษาหรือไม่  

 
5. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเพ่ือหาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงท่ีสุด  ในการลงทุน
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มธนาคาร ท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพยบ์วั
หลวง จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึงผลการวิเคราะห์โดยการหาสัญญาณซ้ือและสัญญานขายทุกคร้ัง จะมีการซ้ือหลกัทรัพย์
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ก่อนเม่ือมีสัญญาณซ้ือทางเทคนิค แลว้รอท าการขายออกเม่ือมีการส่งสัญญานขายทางเทคนิคทุกคร้ัง ก่อนท าการซ้ือ
คร้ังต่อไปโดยใช้ราคาปิดรายวนัของหลักทรัพย์ในวนัท่ีส่งสัญญาน จ านวน 70 หลกัทรัพย์ และใช้เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ทางเทคทิคทั้ง 3 เคร่ืองมือ โดยใชข้อ้มูลท่ีเป็นราคาปิดรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 
2557 เพ่ือใชใ้นการหาสญัญานซ้ือและสญัญานขาย ในช่วงระยะเวลา 5 ปี พบวา่                        
 
     1. เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค Moving Average Convergence / Divergence: MACD เป็นเคร่ืองมือท่ีผูล้งทุน
สามารถไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีเป็นบวกจ านวน 14 หลกัทรัพยจ์ากจ านวนทั้งหมด 70 หลกัทรัพย ์คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 20ของจ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมดและให้ผลตอบแทนน้อยกว่าการลงทุนในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า      
24 เดือน                                                                         
     2. เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค  Relative Strength Index : RSI เป็นเคร่ืองมือท่ี ผูล้งทุนสามารถได้รับอตัรา
ผลตอบแทนท่ีเป็นบวกจ านวน 5 หลกัทรัพย ์จากจ านวนทั้งหมด    70 หลกัทรัพย ์คิดเป็นอตัราร้อยละ 7.14  ของ
จ านวนหลกัทรัพยท์ั้งหมดและใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่การลงทุนในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 24 เดือน 
     3.เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค Stochastic Oscillator เป็นเคร่ืองมือท่ีผูล้งทุนสามารถไดรั้บอรัาผลตอบแทนท่ี
เป็นจ านวน 26 หลกัทรัพย ์จากจ านวนทั้งหมด 70 หลกัทรัพย ์คิดเป็นอตัราร้อยละ 37.14 ของจ านวนหลกัทรัพย์
ทั้งหมดและใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่การลงทุนในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 24 เดือน   
      เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีใหอ้ตัราผลแทนท่ีเป็นบวกมากท่ีสุดของหลกัทรัพย์
ทั้งหมด 70 หลกัทรัพย ์คือ Stochastic Oscillator ให้อตัราผลตอบแทนท่ีเป็นบวก อตัราร้อยละ 37.14 ของจ านวน
หลกัทรัพยท์ั้งหมด ส่วน Relative Strength Index : RSI เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ี
เป็นบวกนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นอตัราร้อยละ 7.14  ซ่ึงเม่ือเทียบอตัราผลตอบแทนสุทธิเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือ Relative Strength Index : RSI ให้อตัราผลตอบแทนสุทธิติดลบนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
520.19 ส่วน Stochastic Oscillator ใหอ้ตัราผลตอบแทนสุทธิติดลบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3,992.08 
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ปัจจยัด้านอตัราส่วนทางการเงนิที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย หมวดธุรกจิบริการรับเหมาก่อสร้าง 

Financial Ratio on The Yield of The Stock Exchange of Thailand (SET) : Sector 
Construction Services 

ยุภาพร ดิษฐ์ธวชั1 และ ดร.นงนภัส แก้วพลอย2 
Yupaporn Didthawat and Dr.Nongnapad Kaewploy 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เพ่ือน ามาทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 การศึกษาใชอ้ตัราส่วนทางการเงินทั้งหมด 8 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราการหมุนเวียนของ
ลูกหน้ีการคา้ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 
อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น (ROE) มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ EMC อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์และอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้ (AR_TURNOVER) 
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์(ASSET_TURNOVER) อตัราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT_RATIO) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผู ้ถือหุ้น (DEBT_EQUITY) อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ี ย (INTEREST_COVERAGE) อัตราก าไรสุทธิ 
(NET_PROFIT_MARGIN) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ไม่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ EMC อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
ค าส าคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน, อัตราผลตอบแทน, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

Abstract 
The object of research financial ratio on the yield of the stock exchange of thailand (SET) : sector construction services. Financial ratio is collected from 
SET. In order to test this hypothesis by using multiple regression analysis with ordinary least squares with the reliability 95% or at the a significant level 
of 0.05. The study used financial ratios, including all 8 ratio, Current Ratio, Account Receivable Turnover, Total Asset Turnover, Debt/Equity Ratio, 
Interest Coverage Ratio, Net Profit Margin, ROA and ROE. The results of hypothesis testing ROE are related in the same direction significantly to the 
yield of the securities EMC . AR TURNOVER, ASSET TURNOVER, CURRENT RATIO, DEBT EQUITY, INTEREST COVERAGE, 
NET PROFIT MARGIN and ROA not affect the yield of the securities EMC statistically significant. 
 

Keywords: Financial Ratios, The Yield, Construction business 
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1. บทน า 
 
     มนุษยเ์งินเดือนหรือผูท่ี้มีรายไดจ้ะมีการออมเงินเพ่ือสะสมไวใ้ช้จ่ายในอนาคต เป็นการสะสมเงินทีละน้อย

เพ่ือใหพ้อกพูนมากยิ่งข้ึน แทนท่ีจะน าเงินไปใชจ่้ายซ้ือหาความสุขตามใจท่ีตอ้งการ ในการออมเงินเราอาจจะน าเงิน

ไปฝากกบัธนาคารโดยหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบของอตัราดอกเบ้ียท่ีสูง หรือการน าเงินไปลงทุนใน

หลกัทรัพย์ กองทุนรวม หรืออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดตามท่ีเราต้องการ 

นอกจากน้ีผูท่ี้ลงทุนอาจไดรั้บผลตอบแทนอีกรูปแบบหน่ึง คือ ก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์(Capital Gain) หรือ 

ขาดทุนจากการขายหลกัทรัพย ์(Capital Loss) ซ่ึงอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดจากการลงทุนน้ี เรียกว่า Yield ซ่ึงผูล้งทุน

จะไดรั้บ Yield ท่ีอยู่ในระดบัท่ีสูงหรือต ่าข้ึนอยู่กบัความเส่ียง (Risk) ของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนนั้น ๆ ถา้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีเราตอ้งการในหลกัทรัพยมี์สูงความเส่ียงก็จะมีสูง ในทางตรงกนัขา้มอตัราผลตอบแทนท่ีเราตอ้งการ

ในหลกัทรัพยมี์ต ่าความเส่ียงกจ็ะมีนอ้ยตามไปดว้ย การลงทุนในหลกัทรัพยผ์ูล้งทุนควรจะศึกษาขอ้มลูและวิเคราะห์

ขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนอยา่งละเอียดรอบคอบ จะช่วยท าใหส้ามารถบริหารจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม และสามารถไดรั้บผลตอบแทนในระดบัท่ีน่าพอใจตามท่ีเราคาดหวงัไว ้หลกัทรัพยใ์นหมวดธรุกิจ

บริการรับเหมาก่อสร้างเป็นหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจลงทุน เน่ืองจากธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีบทบาทท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพฒันาชีวิต

ความเป็นอยูข่องประชาชน ไม่วา่จะเป็นการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนในหมวด
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถ
ให้นักลงทุนใช้อตัราส่วนทางการเงินน าไปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษทัและน าผลความสัมพนัธ์ของ
อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ไปใชใ้นการ
พิจารณาตดัสินใจลงทุนซ้ือหลกัทรัพย ์

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     แกว้มณี อุทิรัมย ์(2556) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินทั้ง 20 อตัราส่วน กบัผลตอบแทนท่ี
คาดหมายของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จ านวน 10 
บริษทั โดยเก็บขอ้มูลจากรายงานทางการเงินประจ าปีและแบบรายงานเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม (56-1) การวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนทางการเงินจ านวน 18 
อตัราส่วนมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ส่วนอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมและอตัราก าไรจาก
การด าเนินงานไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 
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     อริษา สุรัสโม (2554) ศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
อตัราส่วนทางการเงิน เพ่ือน ามาทดสอบสมมติฐานด้วยเคร่ืองมือทางสถิติ คือ สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple 
Correlation) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบวา่อตัราส่วนมลูค่าตลาดต่อมลูค่าตามการบญัชีต่อหุน้มี
ความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคมากท่ีสุด 
     สุวฒัน ์จรดล (2552) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน และราคาตลาดของหลกัทรัพยท่ี์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาสของหลกัทรัพย ์จ านวน 17 บริษทั โดยน า
อตัราส่วนทางการเงินทั้งหมด 7 อตัราส่วนในช่วงปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2551 มาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี
สหสัมพนัธ์อย่างง่ายและศึกษาอตัราส่วนทางการเงินในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่า
อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้มีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาตลาดหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด จึงสามารถใชเ้ป็น
ตวัช้ีการเปล่ียนแปลงราคาตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้นักลงทุนจึงควรให้ความส าคญักบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเป็น
อนัดบัแรกในการประกอบการตดัสินใจลงทุน 
     อญัชลี ธรรมโสภณ (2552) ศึกษาเร่ืองการแสดงอตัราส่วนทางการเงินและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดง
อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใชข้อ้มูลในแบบแสดงรายการ
เปิดเผยขอ้มูลประจ าปี (56-1) รายงานประจ าปี โดยวิธีทางสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบ ANOVA และ t-test เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ผลการศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นเป็นอตัราส่วนทาง
การเงินท่ีนิยมแสดงมากท่ีสุด และปัจจยัท่ีมีผลต่อการแสดงอตัราส่วนทางการเงินมากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นผลการ
ด าเนินงาน ซ่ึงจะมีผลต่อการแสดงอตัราส่วนทางการเงินเฉล่ียในทิศทางตรงกนัขา้ม 
     ธชัวิน โอจรัสพร (2551) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินหลกักบัราคาหุน้สามญัในกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลรายไตรมาส ตั้งแต่ปี 2547 ถึง ปี 2550 ดว้ยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลง
ของราคาหุน้สามญัในกลุ่มธนาคารพาณิชยคื์อ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้และอตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถื้อ
หุน้ ซ่ึงผลก าไรท่ีเกิดข้ึนไดส้ะทอ้นถึงผลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยแ์ละยงัเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ประกอบการ
พิจารณาของนกัลงทุนในการตดัสินใจเพ่ือเลือกลงทุน 
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     จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวิจยัไดด้งัน้ี 

ตวัแปรต้น 

    1.อตัราส่วนสภาพคล่อง 
   

 2.อตัราการหมุนเวียนของลกูหน้ีการคา้ 
  

ตวัแปรตาม 
 3.อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์

   

 4.อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

   
อตัราผลตอบแทนของธุรกิจ 

 5.อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 
  

หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง 
 6.อตัราส่วนก าไรสุทธิ 

   
 7.อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัยพร์วม (ROA) 

   
 8.อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
(ROE)    

 

 3. วธิีการศึกษา 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีประชากรท่ีใช ้คือ ขอ้มูลของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวด
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2547 ถึง ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2556 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
จ านวน 19 บริษทั โดยน ากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 11 บริษทั มาท าการวิจยัดงัน้ี 
     1. บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) 
     2. บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (CNT) 
     3. บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) (EMC) 
     4. บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) (ITD) 
     5. บริษทั เนาวรัตนพ์ฒันาการ จ ากดั (มหาชน) (NWR) 
     6. บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (PAE) 
     7. บริษทั เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (PLE) 
     8. บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) (SEAFCO) 
     9. บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ จ ากดั(มหาชน) (STEC) 
     10. บริษทั เอสทีพี แอนด ์ไอ จ ากดั (มหาชน) (STPI) 
     11. บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (SYNTEC) 
     ตวัแปรตน้ท่ีใช้ในการศึกษามีทั้งหมด 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี
การคา้ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนความสามารถในการจ่าย
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ดอกเบ้ีย อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตวัแปร
ตามคือ อตัราผลตอบแทนของธุรกิจหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง 
 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงิน ท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทน

หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน เพ่ือหาความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุดว้ย
วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Multiple Regression Analysis with Ordinary Least Square) 

                                 Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + t                           (1) 

          สมการท่ี (1) แสดงแบบจ าลองสมการถดถอย 

     โดยก าหนดให ้

     Y แทน  อตัราผลตอบแทนของหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างจ านวน 11 บริษทั  

     α แทน ค่าคงท่ี 

     β1,β2,β3,β4,β5,β6,β7,β8 แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสมการถดถอยของตวัแปรอิสระ 

     X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8 แทน ตวัแปรอิสระ 

     การศึกษาดว้ยการวิเคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม มีวิธีการศึกษาดงัน้ี 

     1. วิเคราะห์ขอ้มลูสถิติเชิงพรรณนา 

     2. การทดสอบ Multicollinearity ของตัวแปรอิสระโดยดูว่าตัวแปรอิสระทั้ งหมดต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน

ระหว่างตัวแปร ซ่ึงสามารถตรวจสอบค่าความสัมพันธ์โดยใช้วิธี Simple Correlation Coefficients หากค่า

สัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระคู่ใดมีค่ามากกว่า 0.8 จะถือว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ดงันั้นตอ้ง

ตดัตวัแปรตวัใดตวัหน่ึงออกจากสมการดว้ยวิธีการหาจากค่า Variance Inflation Factor (VIF)  

     3. สร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยน าตวัแปรท่ีผ่านการทดสอบปัญหา 

Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการดงัน้ี 

        Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + t 

        โดยก าหนดให ้

        Y  = อตัราผลตอบแทนของหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง จ านวน 11 บริษทั 
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        X1 = อตัราการหมุนเวียนของลกูหน้ีการคา้ (AR_TURNOVER) 

        X2 = อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์(ASSET_TURNOVER) 

        X3 = อตัราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT_RATIO) 

        X4 = อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (DEBT_EQUITY) 

        X5 = อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (INTEREST_COVERAGE) 

        X6 = อตัราก าไรสุทธิ (NET_PROFIT_MARGIN) 

        X7 = อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

        X8 = อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE)        

     4. การค านวณหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ และตรวจสอบความน่าเช่ือถือดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบ

ก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ดว้ยการทดสอบ F-Test และ t-Test และ ค่า R Square (R2) โดย F-

Test เพ่ือใชต้รวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งสมมติฐานการทดลอง 

        สมมติฐานการทดลอง  

  H0 : ตวัแปรตามไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระทั้ง 8 ตวั  

  H1 : ตวัแปรตามมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั  

     เม่ือท าการทดสอบ F-Test แลว้ไดค่้า Prop (F-statistic) มาแลว้ มีค่านอ้ยกว่า α ใหป้ฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 แต่
ถา้ค่า Prop (F-statistic) มีค่ามากกวา่ α ใหย้อมรับสมมติฐานหลกั H0 โดยจะใชก้ารทดสอบ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 95% 

     t-Test จะใชเ้พ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ โดยค่า Sig. ของแต่ละตวัแปรอิสระจะตอ้งมีค่าไม่เกิน 
0.05 ถา้หากค่า Sig. เกิน 0.05 จะถือวา่ตวัแปรอิสระนั้นมีความสมัพนัธ์อยา่งไม่มีนยัส าคญั  

        สมมติฐาน คือ  

H0       :  อตัราส่วนทางการเงินไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหมวดธุรกิจ
บริการรับเหมาก่อสร้าง 

H1       :   อัต ราส่ วนท างการ เงิน มี ความสั มพัน ธ์กับ อัต ราผลตอบแทนของ                        

หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 

     5. การทดสอบปัญหา Autocorrelation ดว้ย Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

        สมมติฐาน คือ  
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H0 : No Autocorrelation  

  H1 : Autocorrelation  

     6. การทดสอบปัญหา Heteroskedasticity ดว้ย White’s test 

        สมมติฐาน คือ  

H0 : No Heteroskedasticity  

  H1 : Heteroskedasticity  

     7. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือวิเคราะห์ถึงอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหมวด

ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตารางท่ี 1 ค่าสถิติของสมการถดถอยท่ีผา่นการทดสอบปัญหา Multicollinearity    

ตวัแปร ค่า Prop. สมมตฐิาน 

CK 0.752687 
 CNT 0.081664 
 EMC  0.00905  

ITD 0.58841 
 NWR 0.135904 
 PAE 0.094579 
 PLE 0.978637 
 SEAFCO 0.133025 
 STEC 0.118361 
 STPI 0.832904 
 SYNTEC 0.294405   

 

ก าหนดให ้:  

      แสดงถึงทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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     จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

     ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กับตวัแปรตามอย่างน้อย 1 ตวั มีเพียง 1 บริษัท คือ บริษทั อีเอ็มซี จ ากดั (มหาชน) 
(EMC) อีก 10 บริษทั คือ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) บริษทั 
คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (CNT) บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) (EMC) อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต ์จ ากดั (มหาชน) (ITD) บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) (NWR) บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) (PAE) บริษทั เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (PLE) บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) (SEAFCO) 
บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด(มหาชน) (STEC) เอสทีพี แอนด์ ไอ จ ากัด (มหาชน) 
(STPI) บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (SYNTEC) ตวัแปรอิสระไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการศึกษาปัจจยัอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทั อีเอ็มซี จ ากดั (มหาชน) 
(EMC)  
  

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ สมมตฐิาน 

AR_TURNOVER -2.966892 
 ASSET_TURNOVER -34.73417 
 CURRENT_RATIO -0.1499 
 DEBT_EQUITY 19.62234 
 INTEREST_COVERAGE N.A. 
 NET_PROFIT_MARGIN -23.50484 
 ROA N.A. 
 ROE 100.478*  

   
ก าหนดให ้:  
         แสดงถึงทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
     N.A.    แสดงถึงตวัแปรอิสระท่ีถกูตดัออกจากการศึกษาคร้ังน้ี 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าการน าอตัราส่วนทางการเงินมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จ านวน 8 
อตัราส่วนนั้น มีเพียงอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
บริษทั อีเอ็มซี จ ากดั (มหาชน) (EMC) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น ขอ้มลูเชิงปริมาณและขอ้มลูเชิงคุณภาพของทั้ง
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บริษทัและบริษทัในเครือท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มลูในระดบัมหภาค เช่น เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง เป็นตน้ ดงันั้น
ควรเลือกพิจารณาวา่อตัราส่วนใดถึงจะเหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์ 
     อตัราส่วนทางการเงินท่ีไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) (EMC) อยา่ง

มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ อัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ีการค้า (AR_TURNOVER) อัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพย ์(ASSET_TURNOVER) อตัราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT_RATIO) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ

หุ้น (DEBT_EQUITY) อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (INTEREST_COVERAGE) อตัราก าไรสุทธิ 

(NET_PROFIT_MARGIN) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

     จากการศึกษาพบว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัมากท่ีสุดกบัอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างคือ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE)  ดงันั้นผู ้

ลงทุนควรให้ความส าคญักบัอตัราส่วนดงักล่าวมากกว่าอตัราส่วนทางการเงินตวัอ่ืน เพ่ือใชวิ้เคราะห์ประกอบกบั

การตดัสินใจ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัควรวิเคราะห์ครบทั้ง 4 ดา้น คือ การ

วิเคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์อตัราส่วนท่ีแสดงถึงความเส่ียง
จากการกูย้ืม และอตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร เพ่ือดูความสมัพนัธ์ระหวา่งรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรใชข้อ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ซ่ึงในแต่ละหมวดธุรกิจ

จะมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างรายการในงบการเงินท่ีจะส่งผลต่ออตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์พิจารณาอตัราส่วนทางการเงินตวัอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์มีความสมบูรณ์

มาก และควรน าขอ้มูลในเชิงคุณภาพ เช่น นโยบายทางบญัชีของแต่ละบริษทั กลยทุธ์ทางการบริหาร หรือปัจจยัมห
ภาคมาใชใ้นการพิจารณาดว้ย 
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เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนส่วนเกนิ และความเส่ียงของหุ้นเชิงรุกและหุ้นเชิงรับใน
ดชันี SET 50 ตามระยะเวลาการลงทุนที่แตกต่างกนั 

A comparison of the excess returns and risks of aggressive stock and  
defensive stock in set 50 index, based on different investment period 

จิราพร ศาลาแดง1 และ ดร.บุญเลิศ จิตรมณโีรจน์ 2 
Jiraporn Saladaeng and Dr. Boonlert Jitmaneeroj 

 
 

บทคดัย่อ 
               การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนส่วนเกินและความเส่ียงของหลกัทรัพย ์เพ่ือ
จ าแนกลกัษณะของหลกัทรัพยว์่าเป็นหุน้เชิงรุก หรือหุน้เชิงรับ และสามารถจ าแนกไดว้่าในระยะเวลาการลงทุนท่ี
แตกต่างกนัคือ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว หลกัทรัพยมี์ลกัษณะเป็น Outperform/ Neutral/ Underperform เพ่ือ
น าผลการศึกษาน้ีไปประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาใชข้อ้มูลของ
ราคาปิดของหุ้นสามญัในแต่ละหลกัทรัพยแ์ต่ละวนั ซ่ึงอยู่ในดชันี SET 50 ตลอดระยะเวลาการศึกษา ทั้งหมด 33 
หลกัทรัพย ์ผลการศึกษาพบวา่เม่ือพิจารณาจากค่า α ระยะเวลาการศึกษาไม่ไดมี้ผล เพราะหลกัทรัพยส่์วนใหญ่ไม่มี
อตัราผลตอบแทนส่วนเกิน (Neutral) ไม่ว่าระยะเวลาการลงทุนจะแตกต่างกนัอย่างไร และเม่ือพิจารณาจากค่า β 
แลว้พบวา่มีเพียงหลกัทรัพยเ์ดียวคือ KTB ท่ีเป็นหุน้เชิงรุก ทั้งการศึกษาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
ค าส าคัญ: ผลตอบแทน, ความเส่ียง, หุ้นเชิงรุก, หุ้นเชิงรับ,ดัชนี SET 50 

Abstract 
                This study aimed to examine excess return and risk of securities. To characterize the equity securities 
that Aggressive stock or Defensive stock and can be classified in different investment period is short, medium, 
long-term securities with a Outperform / Neutral / Underperform. The research to decide  invest in securities. The 
data used in this study using the closing price of the shares of each stock each day. Situated in the SET 50 Index 
over the study period, a total of 33 securities. The research showed that when considering the α   did not affect 
the study period. The securities were not excess return (Neutral) no matter the investment period is different, 
however. And in consideration of the β  and found that only one KTB Securities as stocks aggressively 
  
Keywords: Returns, Risks, Aggressive stock, Defensive stock, SET 50 index 
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1. บทน า 
 
       เน่ืองจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนักลงทุนให้ความสนใจ ซ่ึงสามารถท่ีจะให้อตัรา
ผลตอบแทนเฉล่ียโดยรวมท่ีสูงแก่นักลงทุน มากกว่าการฝากออมทรัพย์ หรือการซ้ือพันธบัตรรัฐบาล แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็มีความเส่ียงสูงตามมาเช่นกนั ความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีนกัลงทุนไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ ดงันั้นนกัลงทุน
จะตอ้งศึกษาขอ้มลูการลงทุนในหลกัทรัพยใ์หร้อบคอบ ก่อนการตดัสินใจลงทุนการลงทุนในหลกัทรัพย ์ 
       นกัลงทุนอาจจะมีค าถามวา่จะเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีค่า β สูงหรือค่า β ต ่า เพ่ือท่ีจะเลือกลงทุนในหุน้ให้
ถกูตามวฏัจกัรของเศรษฐกิจ และเพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสูงสุด และมีความเส่ียงต ่าสุด ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาค่า β ของหลกัทรัพยใ์นแต่ละช่วงเวลาการลงทุนท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งศึกษาค่า α ของหลกัทรัพยใ์ดๆ โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงัน้ี 

1. ศึกษาการค านวณหาค่าเบตา้และเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพย ์จ าแนกค่าเบตา้ท่ีค านวณไดว้า่เป็น

หุน้เชิงรุก หรือหุน้เชิงรับ 

2. ศึกษาวา่หลกัทรัพยใ์ดๆ มีค่า β มากกวา่ 1 หรือนอ้ยกวา่ 1 เสมอไปหรือไม่อยา่งไร ในช่วงระยะเวลาการ

ลงทุนท่ีแตกต่างกนั 

3. ศึกษาค่า α ของหลกัทรัพยใ์ดๆ มีค่า เป็นบวก เป็นลบ หรือเป็นศูนยเ์สมอไปหรือไม่เพ่ือดูวา่เป็นหุน้ 

Outperform/Neutral/Underperformในระยะเวลาการลงทุนท่ีแตกต่างกนั  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

       1. นกัลงทุนสามารถจ าแนกประเภทหลกัทรัพยอ์อกเป็นหุน้เชิงรุกและหุน้เชิงรับ Outperform/Neutral/ 
Underperform เพ่ือน าผลการศึกษาน้ีไปประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

       2.บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนต่างๆ สามารถใชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี เพ่ือการบริหารจดัการ

กองทุนประเภท Active fund และ Passive fund อีกทั้งสามารถน าไปเป็นขอ้มลูในการแนะน าการลงทุนใหแ้ก่นกั

ลงทุนไดอี้กดว้ย  

ขอบเขตของการศึกษา 

     โดยในการศึกษาคร้ังน้ี จะใชห้ลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บการคดัเลือกเขา้มาเพ่ือใชใ้นการค านวณค่าดชันีSET 50 และอยู่

ในดชันี SET 50 ตลอดระยะเวลาระหว่าง 1 กรกฎาคม 2552 - 30 มิถุนายน  2557  ไดท้ั้งหมด 33 หลกัทรัพย ์จาก 6 

กลุ่มอุตสาหกรรมโดยขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ใช้ขอ้มูลของราคาปิดของหุ้นสามญัในแต่ละ

หลกัทรัพยแ์ต่ละวนัเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 มิถุนายน 2557 มาใช้ในการ

ประเมินผลตอบแทนและความเส่ียงจากหลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนจากการซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล 10 ปี ซ่ึงเป็น

ตวัแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง เทียบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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กรอบแนวคดิ 
กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยัเพ่ือ “การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กนั” 

 

 

 
 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
       2.1 ทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

       ทฤษฎีการลงทุน (investment) การลงทุนตามความหมายทางการเงินหรือการลงทุนในหลกัทรัพย ์ (asset) ในรูป

ของหลกัทรัพย ์(securities) เช่น พนัธบตัร หุน้กู ้หุน้ทุน ตราสาร เป็นตน้ การลงทุนในลกัษณะน้ีเป็นการลงทุนทางออ้ม

ท่ีแตกต่างจากการลงทุนทางธุรกิจ ผูท่ี้มีเงินแมเ้ม่ือไม่ตอ้งการเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเอง เน่ืองจากมีความเส่ียงหรือผูอ้อม

ยงัมีเงินไม่มากพอ ผูล้งทุนน าเงินท่ีออมไดไ้ปซ้ือหลกัทรัพยล์งทุนโดยใหผ้ลตอบแทนในรูปของอตัราดอกเบ้ียหรือเงิน

ปันผล (yield) และ ส่วนต่างราคา (capital gain) ซ่ึงมากหรือนอ้ยจะข้ึนอยูก่บัความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน  การ

ลงทุนแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได ้3 ประเภท  การลงทุนเพ่ือการบริโภค (consumer investment)  การลงทุนในธุรกิจ 
(business or economic investment ) การลงทุนในหลกัทรัพย ์(financial or securities investment)  

       แนวคิดผลตอบแทนจากการลงทุน (investment return) นกัลงทุนทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและสถาบนัต่างมุ่งหวงั

ในส่ิงเดียวกนัคือผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราท่ีน่าพอใจและคุม้ค่ากบัการลงทุน รวมทั้งระดบัความเส่ียงจากการ

ลงทุนท่ีตอ้งแบกรับ เม่ือพิจารณาใหถ่ี้ถว้นมากข้ึนผลตอบแทนจากการลงทุนใดๆ ควรสูงกว่าอตัราเงินเฟ้อในขณะนั้น 

ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ล้งทุนมีรายไดจ้ากการลงทุนในอนาคตคุม้ค่ากบั การซ้ือสินคา้และบริการท่ีแพงข้ึนในอนาคต ฉะนั้นนกั
ลงทุนควรค าถึงผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (real return) ซ่ึงเป็นผลต่างของผลตอบแทนสุทธิและอตัราเงินเฟ้อ 

       ทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model) ในปี 1964 Sharpe, Litner and Jan Mossinไดพ้ฒันาแบบจ าลอง 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) จากแนวคิดเชิงทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz (1952) โดยเช่ือว่า
วิธีการกระจายความเส่ียงเป็นวิธีการท่ีท าใหค้วามเส่ียงลดลงได ้ซ่ึงการกระจายความเส่ียงท่ีดีนั้น สามารถท าไดโ้ดย

ขอ้มลูเชิงปริมาณ : 

-อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(Rm – Rf) 

 

ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา  ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา 

ขอ้มลูเชิงปริมาณ : 

-อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของ

หลกัทรัพย ์33 หลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บการ

คดัเลือกเขา้มาเพ่ือใชใ้นการค านวณค่า

ดชันีSET 50 และอยูใ่นดชันี SET 50 

ตลอดระยะเวลาการศึกษา (Ri – Rf) 
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การคดัเลือกสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการคาดการณ์ผลตอบแทนท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนั (Non Correlation) และถา้
หากความสัมพนัธ์มีลกัษณะตรงขา้มกนั(Negative Correlation) จะยิ่งสามารถลดความเส่ียงจากการลงทุนไดม้าก
ยิ่งข้ึน เพ่ือน ามาจดัสรรกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ดีท่ีสุด โดยพฒันาแบบจ าลอง CAPM จากหลกัการกระจายการลงทุน
ขา้งตน้ โดยพิจารณาจากการประเมินความเส่ียงจากการลงทุน ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนตอ้งการ และค านวณหา
ตน้ทุนทางการเงิน โดยมีแบบจ าลอง CAPM ดงัน้ี  Ri = RRF+ (Rm– RRF)βi 

       2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

       ชชัศรัณย ์ โชคเจริญพิษิฐ (2556) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนและความ
เส่ียงของหลกัทรัพย ์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรั้บ โดยใชแ้บบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน
จริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ โดยใชข้อ้มลูทุติยภูมิเป็นรายวนัในช่วง
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัท าการ) ผลการวิจยั พบวา่
หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพห์ลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวา่ อตัรา
ผลตอบแทนของตลาด มีจ านวน 4 หลกัทรัพย ์คือ TH, SMM, TBSP และ TKS โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมลูค่าต ่ากวา
ท่ีควรจะเป็น(Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ี
เกิดข้ึนจริงต ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัโดยหลกัทรัพยน้ี์มีมูลค่าสูงกวาท่ีควรจะเป็น (Overvalued) มีจ านวน 2 
หลกัทรัพยคื์อ SEED และ SPORT 
 
     ณฐัฐิญา กลุสูตร (2556) การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยโ์ดยใชแ้บบจ าลอง CAPM การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียง
และอตัราผลตอบ แทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยก์บัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน
ท่ีไดรั้บของตลาด และ 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคือหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 6 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์MIPF, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ TIF1 , กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์GOLDPF , 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์QHPF, กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ MSPF และกองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย ์TU-PF ใชข้อ้มลูทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวม
เป็นระยะเวลา 489 วนัท าการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM ผลการศึกษาพบวา่ 
หลกัทรัพยก์ลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์ควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 3 หลกัทรัพยคื์อ QHPF, TIF1 และ TU-
PF โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมลูค่า ต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น แมว้า่อตัราผลตอบแทนของทั้ง 3 หลกัทรัพย ์ จะมีอตัราท่ีต ่า
กวา่ตลาด แต่หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีค่าความเส่ียงต ่ากวา่ตลาดคือ  0.69, 0.86 และ 0.90 และค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ (β) 
เป็นบวกคือ 0.165, 0.084 และ 0.047 ตามล าดบั 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                    2686  
 

     นุสรา วีระสุนทร (2556)ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิตโดยใชแ้บบจ าลอง CAPM : กรณีศึกษาหลกัทรัพย ์MTI, THRE, BKI, NKI, TIC 

และ BLA การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด  2. เพ่ือศึกษา

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภัยและ

ประกนัชีวิตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงมีหลกัทรัพยใ์นการศึกษาคือหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและ

ประกนัชีวิตจ านวน 6 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ MTI, THRE, BKI, NKI, TIC และ BLA ท าการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ

เป็นรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 4มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี28 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัท าการเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การศึกษาไดแ้ก่การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM  ผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต ท่ี

ผูล้งทุนควรจะลงทุนซ้ือมี 3 หลกัทรัพยคื์อ BKI, TIC และ BLA โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น 

(Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ควรจะขายมี 3 หลกัทรัพย ์คือ MTI, THRE และ NKI โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมี

มูลค่าสู งกว่าท่ีควรจะเป็น(Overvalued) หลกัทรัพย ์MTI, THRE, BKI, NKI, TIC และ BLA มีค่า β นอ้ยกว่า1 แต่

มากกว่า0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกว่าตลาด ซ่ึงแสดงว่า ผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาดในสัดส่วนท่ีน้อยกว่า กล่าวไดว้่าเป็น

หลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) 

 

3. วธิีการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       โดยข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณรายวนั โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 
      ประชากร คือหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้มาเพ่ือใชใ้นการค านวณดชันี SET 50 
      กลุ่มตวัอย่าง โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคือหลกัทรัพย ์33 หลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บการคดัเลือกเขา้มา
เพ่ือใช้ในการค านวณค่าดชันีSET 50 และอยู่ในดชันี SET 50 ตลอดระยะเวลา ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 
มิถุนายน 2557 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data)ซ่ึงจะเก็บรวบรวม
ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์และราคาปิดของหลกัทรัพยท์ั้งหมด 33 หลกัทรัพย ์ใน SET 50 ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกเขา้มา
เพ่ือใช้ในการค านวณค่าดชันีSET 50 และอยู่ใน SET 50 ตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษาวิจยั ขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี  
โดย เร่ิมตั้ งแ ต่  ว ัน ท่ี  1 กรกฎาคม  2552 ถึ ง  30 มิ ถุน ายน  2557 ในระบบฐานข้อมู ล  SET SMART จาก 
www.setsmart.com 

http://www.setsmart.com/


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 3                                    2687  
 

3.3 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
    1. น าขอ้มลูท่ีไดม้าค านวณอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์  

 
โดยท่ี   Rm    คืออตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยใ์นระยะเวลา 1 วนั 
             It      คือดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี t 
             It-1    คือดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี t-1 
        
       2. ค านวณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ 

 
โดยท่ี   Ri      คืออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยร์ะยะเวลา 1 วนั 
             Pt       คือราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ณ วนัท่ี t  
             Pt-1    คือราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ณ วนัท่ี t -1 
       3. ทดสอบสมมุติฐานดว้ยสมการ CAPM ท่ีระดบันยัส าคญั Significance Level = 5% ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยเขียนสมการไดด้งัน้ี  (Ri– Rf) = α + βi (Rm- Rf) 
โดยท่ี    Ri       คืออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยร์ะยะเวลา 1 วนั 
              Rf       คืออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง  
              Rm      คืออตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยใ์นระยะเวลา 1 วนั 
             βi       คือค่าสมัประสิทธ์ิท่ีแสดงถึงความเส่ียงท่ีมีระบบของหลกัทรัพย ์i 
 
       ในหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัจะท าการศึกษาจากปัจจุบนัยอ้นหลงัไป 5 ช่วงระยะเวลาการศึกษาท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี   
                 1 เดือน (1 มิ.ย. 2557 - 30 มิ.ย. 2557)     การลงทุนระยะสั้น 
                 6 เดือน (1 ม.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2557)     การลงทุนระยะสั้น 
                 12 เดือน (1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2557)   การลงทุนระยะกลาง 
                 36 เดือน (1 ก.ค. 2554 - 30 มิ.ย. 2557)   การลงทุนระยะยาว 
                 60 เดือน (1 ก.ค. 2552 - 30 มิ.ย. 2557)   การลงทุนระยะยาว 
 
สมมติฐานท่ีจะท าการทดสอบคือ สมมุติฐานท่ี 1 :  สมมุติฐานหลกั  H0 : α = 0  สมมุติฐานรอง   H1 : α≠ 0  
                                                    สมมุติฐานท่ี 2  :  สมมุติฐานหลกั  H0 : β = 1 สมมุติฐานรอง   H1 : β≠1   
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4. ผลการศึกษา 
     ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงกลุ่มหลกัทรัพย ์แยกตามค่าอลัฟา (α) ค่าเบตา้ (β) ช่วงระยะเวลาศึกษาวิจยั  1 เดือน 

  α< 0 
Under perform 

α = 0 
Neutral 

α> 0 
Out-perform 

β < 1    
 

 
 

β = 1 
 

 CPF,MINT, TUF, ADVANC, DTAC, 
DELTA, BANPU, EGCO,GLOW, 

IRPC, PTT, PTTEP, 
RATCH,TOP,BAY,BBL, 

KBANK,SCB,TCAP,TMB,AOT, 
BEC, BGH,BH,BIGC,CPALL, 
THAI,CPN,LH, PS,SCC, SCCC 

 

β > 1  KTB  

        
       จากช่วงระยะเวลาศึกษาวิจัย  1 เดือน น้ี พบว่าหลักทรัพย์เกือบทั้ งหมดมีค่าเบต้า = 1 หมายถึง ราคาของ
หลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงไปเท่ากบัการเคล่ือนไหวของตลาด พบเพียง 1 หลกัทรัพยเ์ท่านั้น ท่ีมีค่า β มากกว่า  1 
เป็นหุน้เชิงรุก คือหลกัทรัพย ์KTB มีค่า β = 2.348128 หมายความว่าราคาหลกัทรัพย ์KTB เปล่ียนแปลงไปมากกว่า
การเคล่ือนไหวของตลาด และมีความเส่ียงมากกวา่ตลาด 2.348128 เท่า 
     เม่ือพิจารณาจากค่า α หลักทรัพย์ทั้ งหมดมีค่า α = 0  (Neutral) หมายความว่าหลกัทรัพย์ทุกตัวไม่มีอตัรา
ผลตอบแทนส่วนเกินจากตลาดหลกัทรัพย ์
 
     ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงกลุ่มหลกัทรัพย ์แยกตามค่าอลัฟา (α) ค่าเบตา้ (β) ช่วงระยะเวลาศึกษาวิจยั  6 เดือน 

 α< 0 
Under perform 

α = 0 
Neutral 

α> 0 
Out-perform 

β < 1  TUF,EGCO, GLOW, 
RATCH,BH,BIGC,BAY 

 

 
β = 1 

 

 CPF,MINT, DTAC, DELTA, PTTEP, 
TOP, BBL,TCAP,TMB, BEC, BGH, 

CPALL, PS,SCC,SCCC 

 

 
β > 1 

 ADVANC,BANPU,IRPC,PTT, 
KBANK,KTB,SCB,AOT,THAI, 

CPN,LH 

 

 
       จากช่วงระยะเวลาศึกษาวิจยั  6 เดือน พบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้ < 1 (หุน้เชิงรับ) จ านวน 7 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
TUF, EGCO, GLOW, RATCH, BH, BIGC, BAY หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้ = 1 มีจ านวน 15 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 
CPF,MINT, DTAC, DELTA, PTTEP, TOP, BBL, TCAP, TMB, BEC, BGH, CPALL, PS, SCC, SCCC และ
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พบวา่ 11 หลกัทรัพย ์ ท่ีมีค่า β > 1 (หุน้เชิงรุก) คือหลกัทรัพยA์DVANC, BANPU, IRPC, PTT, KBANK, KTB, 
SCB, AOT, THAI, CPN, LH  
     เม่ือพิจารณาจากค่า α หลักทรัพย์ทั้ งหมดมีค่า α = 0  (Neutral) หมายความว่าหลกัทรัพย์ทุกตัวไม่มีอตัรา
ผลตอบแทนส่วนเกินจากตลาดหลกัทรัพย ์
 
     ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงกลุ่มหลกัทรัพย ์แยกตามค่าอลัฟา (α) ค่าเบตา้ (β) ช่วงระยะเวลาศึกษาวิจยั 12 เดือน 

 α< 0 
Under perform 

α = 0 
Neutral 

α> 0 
Out-perform 

β < 1  TUF, DELTA,EGCO,PTT, 
PTTEP,RATCH,TOP,BAY, TCAP 

 

 
β = 1 

 

 CPF,DTAC,BANPU,GLOW, 
BBL,TMB,BEC,BGH,BH,BIGC, 

CPALL,SCC,SCCC 

 

 
β > 1 

 MINT,ADVANC,IRPC,KBANK, 
KTB,SCB,AOT,THAI,CPN,LH, PS 

 

 
       จากช่วงระยะเวลาศึกษาวิจยั  12 เดือนพบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้ < 1  (หุน้เชิงรับ) จ านวน 9 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
TUF, DELTA, EGCO, PTT, PTTEP, RATCH, TOP, BAY, TCAP ค่าเบตา้ = 1 มีจ านวน 13 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 
CPF, DTAC, BANPU, GLOW, BBL, TMB, BEC, BGH, BH, BIGC, CPALL, SCC, SCCC และพบวา่ 11 
หลกัทรัพย ์ท่ีมีค่า β > 1 (หุน้เชิงรุก) คือหลกัทรัพย ์MINT, ADVANC, IRPC, KBANK, KTB, SCB, AOT, THAI, 
CPN, LH, PS 
        เม่ือพิจารณาจากค่า α หลกัทรัพยท์ั้ งหมดมีค่า α = 0  (Neutral) หมายความว่าหลกัทรัพยทุ์กตวัไม่มีอตัรา
ผลตอบแทนส่วนเกินจากตลาดหลกัทรัพย ์
 

    ตารางท่ี 4.4 ตารางแสดงกลุ่มหลกัทรัพย ์แยกตามค่าอลัฟา (α) ค่าเบตา้ (β) ช่วงระยะเวลาศึกษาวิจยั 36 เดือน 
 α< 0 

Under perform 
α = 0 

Neutral 
α> 0 

Out-perform 
 

β < 1 
 TUF,DTAC,DELTA,EGCO, 

GLOW,RATCH,BAY,BGH,BH, 
CPALL, SCCC 

 

 
β = 1 

BANPU CPF,ADVANC,PTT,PTTEP,  
TCAP,BEC,BIGC,SCC 

 

 
β > 1 

IRPC,THAI MINT,TOP,BBL,KBANK,KTB, 
SCB,TMB,CPN,LH,PS 

AOT 

 
       จากช่วงระยะเวลาศึกษาวิจยั  36 เดือนพบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้ < 1  (หุน้เชิงรับ) จ านวน 11 หลกัทรัพย ์
ไดแ้ก่ TUF, DTAC, DELTA, EGCO, GLOW, RATCH, BAY, BHG, BH, CPALL, SCCC ค่าเบตา้ = 1 มีจ านวน 9 
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หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BANPU, CPF, ADVANC, PTT, PTTEP, TCAP, BEC, BIGC, SCC และพบวา่ 13 หลกัทรัพย ์ท่ี
มีค่า β > 1 (หุน้เชิงรุก) คือหลกัทรัพย ์ IRPC, THAI, MINT, TOP, BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB, CPN, LH, 
PS, AOT 
     เม่ือพิจารณาจากค่าแอลฟ่า พบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่า α < 0  (Under perform) มีจ านวน 3 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 
BANPU, IRPC,THAI หลกัทรัพยท่ี์มีค่า α = 0  (Neutral) หมายความวา่หลกัทรัพยไ์ม่มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกิน
จากตลาด จ านวน 29 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ TUF, DTAC, DELTA, EGCO, GLOW, RATCH, BAY, BGH, BH, 
CPALL, SCCC, CPF, ADVANC, PTT, PTTEP, TCAP, BEC, BIGC, SCC, MINT, TOP, BBL, KBANK, KTB, 
SCB, TMB, CPN, LH, PS และพบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่าแอลฟ่า (α) > 0 (Out-perform) คือมีอตัราผลตอบแทน
ส่วนเกินจากตลาด จ านวน 1 หลกัทรัพย ์คือ AOT 

 
     ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงกลุ่มหลกัทรัพย ์แยกตามค่าอลัฟา (α) ค่าเบตา้ (β) ช่วงระยะเวลาศึกษาวิจยั 60 เดือน 

 α< 0 
Under perform 

α = 0 
Neutral 

α> 0 
Out-perform 

 
β < 1 

 TUF,ADVANC,DTAC,DELTA, 
EGCO,GLOW,RATCH,BEC, 

BH,BIGC,CPALL,SCCC 

BGH 

β = 1  CPF,BANPU,PTTEP,KBANK,CPN  
 

β > 1 
IRPC,PTT MINT,TOP,BAY,BBL,KTB, 

SCB,TCAP,TMB,AOT,THAI, 
LH,PS,SCC 

 

 
       จากช่วงระยะเวลาศึกษาวิจยั  60 เดือนพบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้ < 1  (หุน้เชิงรับ) จ านวน 13 หลกัทรัพย ์
ไดแ้ก่ TUF, ADVANC, DTAC, DELTA, EGCO, GLOW, RATCH, BEC, BH, BIGC, CPALL, SCCC, BGH ค่า
เบตา้ = 1 มีจ านวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ CPF, BANPU, PTTEP, KBANK, CPN และพบวา่ 15 หลกัทรัพย ์ท่ีมีค่า β 
> 1 (หุน้เชิงรุก) คือหลกัทรัพย ์IRPC, PTT, MINT, TOP, BAY, BBL, KTB, SCB, TCAP, TMB, AOT, THAI, LH, 
PS, SCC 
     เม่ือพิจารณาจากค่าแอลฟ่า พบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่า αα < 0  (Under perform) มีจ านวน 2 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 
IRPC,PTT หลกัทรัพยท่ี์มีค่า αα = 0  (Neutral) หมายความวา่หลกัทรัพยไ์ม่มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินจากตลาด 
จ านวน 30 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ TUF, ADVANC, DTAC, DELTA, EGCO, GLOW, RATCH, BEC, BH, BIGC, 
CPALL, SCCC, CPF, BANPU, PTTEP, KBANK, CPN, MINT, TOP, BAY, BBL, KTB, SCB, TCAP, TMB, 
AOT, THAI, LH, PS, SCC และพบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่าแอลฟ่า  > 0 (Out-perform) คือมีอตัราผลตอบแทนส่วนเกิน 
จากตลาด จ านวน 1 หลกัทรัพย ์คือ BGH 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
       เม่ือพิจารณาจากค่า α จากระยะเวลาการศึกษาระยะสั้น และระยะกลางพบว่าหลกัทรัพยส่์วนใหญ่มีค่า α = 0 
คือไม่มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินจากตลาด (Neutral) ไม่ว่าระยะเวลาการลงทุนจะแตกต่างกนัอย่างไร แต่ใน
การศึกษาระยะยาวพบหลกัทรัพยท่ี์มีค่าแอลฟ่า  > 0 (Out-perform) จ านวน 2 หลกัทรัพย ์คือ BGH และ AOT  
       เม่ือพิจารณาจากค่า β สามารถสรุปจ าแนกลกัษณะของหลกัทรัพยต์ามระยะเวลาการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไดด้งัน้ี 

  
ระยะสั้น (1-6 เดือน) 

 
ระยะกลาง (12 เดือน) 

 
ระยะยาว (36-60 เดือน) 

β < 1 

(หุน้เชิงรับ) 
TUF, EGCO, GLOW, 

RATCH, BH, BIGC, BAY 
TUF, DELTA, EGCO, 
PTT, PTTEP, RATCH,  

TOP, BAY, TCAP, 

TUF, ADVANC , DTAC, 
DELTA, EGCO, GLOW, 

RATCH, 
 
 

β = 1 

CPF, MINT, DTAC, DELTA, 
PTTEP, TOP, BBL, TCAP, 
TMB, BEC, BGH, CPALL, 

PS, SCC, SCCC 

CPF, DTAC, BANPU, 
GLOW, BBL ,TMB, BEC, 
BGH, BH, BIGC , CPALL, 

SCC, SCCC 

CPF, BANPU, PTTEP, 
KBANK, CPN, BEC, BGH, 
BH, BIGC , CPALL, SCCC 

 
β > 1 

(หุน้เชิงรุก) 

ADVANC, BANPU, IRPC, 
PTT, KBANK, KTB, SCB, 

AOT, THAI, CPN, LH 

MINT, ADVANC, IRPC, 
KBANK, KTB, SCB, 

AOT, THAI, CPN, LH, PS 

MINT, IRPC, PTT, TOP, 
BAY, BBL, KTB, SCB, 

TCAP, TMB, AOT, THAI, 
LH, PS, SCC 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. จากขอ้มูลค่าเบตา้ (β) ท่ีศึกษามาได้ นักลงทุนสามารถน าขอ้มูลท่ีได้ ไปปรับ port การลงทุนให้เหมาะสมกับ
สภาวะตลาดขาข้ึน ขาลง เพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสูงสุด  

2. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษัทหลกัทรัพยต์่างๆ สามารถใช้ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี 
ประกอบกบัขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน แนะน าการลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนได ้

3. นกัวิชาการหรือนกัศึกษาท่ีท าการวิจยัในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกนัตลอดจนผูท่ี้สนใจศึกษาสามารถท่ีจะน าขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีไปปรับใช ้อา้งอิงและวิเคราะห์ต่อไปได ้ 
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ปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาคที่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF 
ที่อ้างองิดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) 

Macroeconomics factor that affects Equity ETF’s rate of return 
เมลดา  ไพรพภิัช1และธฤตพน์  อู่สวสัดิ์2 

Maylada Praipiphuch and Thitapon Ousawat 
  

 

บทคดัย่อ 
               การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของ
กองทุน ETF ท่ีอา้งอิงดชันีราคาหุ้นในประเทศ หรือ Equity ETF โดยใชว้ิธีการทางเศรษฐมิติในการสร้างสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500, ส่วนต่าง
ของดชันีการลงทุนภาคเอกชน และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอิ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุน Equity ETF ในทิศทางเดียวกนั ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย, ส่วนต่างของผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ และส่วนต่างของอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF  ในทิศทางตรงกนัขา้ม และส่วนต่างของราคาน ้ ามนัดิบดูไบ, เงินเฟ้อ/ดชันี
ราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย, ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน 
Equity ETF  
ค าส าคัญ: กองทุน ETF ท่ีอ้างอิงดัชนีราคาหุ้นในประเทศ, ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค 
 

Abstract 
               The objective of is research is to study macroeconomics factor that affects Equity ETF’s rate of return 
(Exchange Traded Fund). Using econometrics methodology in creating Multiple Linear Regression equation. The 
result of the study showed that S&P 500’s rate of return, Private Investment Index’s margin, and Nikkei Indexes’ 
rate of return correlated with Equity ETF’s rate of return in the same direction. Policy Rate’s margin, Gross 
Domestic Product’s margin, and United States Dollar/Thai Baht Exchange Rate’s margin significantly correlated 
with Equity ETF’s rate of return in the opposite direction, which was in accordance with the assumption. And, 
Dubai Crude Oil Price’s margin, Inflation/Consumer Price Index in Thailand, and Business Sentiment Index did 
not correlate with Equity ETF’s rate of return. 
Keywords: Equity ETF, macroeconomics factor 
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1. บทน า 
 
     ETF ยอ่มาจาก Exchange Traded Fund  เป็นผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีรวมขอ้ดีของหุน้และกองทุนรวมเขา้ดว้ยกนั  
ETF ยงัเป็นกองทุนเปิดท่ีไดท้ าการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้น ETF จึงสามารถ
ซ้ือขายไดเ้หมือนหุน้ทัว่ไป มีนโยบายการลงทุนในกลุ่มสินทรัพยข์องดชันีอา้งอิง โดยมุ่งเนน้สร้างผลตอบแทนให้
ใกลเ้คียงดชันีท่ีใช้อา้งอิง เป็นกองทุนท่ีไม่มีการก าหนดอายุโครงการ มีกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบเชิงรับ 
(Passive Management Strategy) กองทุน ETF ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ กองทุน ETF ท่ีอา้งอิงดชันีราคาหุน้ใน
ประเทศ (Equity ETF) นัน่เป็นเพราะดชันีท่ีใชอ้า้งอิงมีความหลากหลาย สามารถค านวณราคาไดง่้าย และเพราะหุน้
เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงอีกดว้ย นอกจากน้ีกองทุน Equity ETF ยงัมีลกัษณะเป็นกองทุนเปิด ผูล้งทุน
สามารถเพ่ิมหรือลดหน่วยลงทุนไดทุ้กเม่ือโดยไม่ก าหนดอายุของโครงการ ผูล้งทุนสามารถระบุราคาซ้ือขายหน่วย
ลงทุนได้ด้วยตัวเอง โดยราคาท่ีผูล้งทุนจะได้รับคือราคาตลาด เปรียบเสมือนการซ้ือขายหุ้นทั่วไปในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ นัน่เอง การลงทุนในกองทุน Equity ETF จึงเป็นกองทุนท่ีเหมาะสมกบันกัลงทุนทุกประเภท ไม่ว่าจะ
เป็นนกัลงทุนมือใหม่ท่ียงัไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหลกัทรัพยร์ายตวั เพราะไม่กลา้รับความเส่ียงกบัราคาหุน้ท่ีผนั
ผวนและผลตอบแทนท่ีไม่แน่นอน การลงทุนใน Equity ETF จึงช่วยให้นกัลงทุนมือใหม่กระจายการลงทุนไปยงั
หลกัทรัพยอ์า้งอิงต่างๆ ท าให้นกัลงทุนมัน่ใจไดว้่าผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บนั้นใกลเ้คียงกบัผลตอบแทนของตลาด 
นอกจากน้ี Equity ETF ยงัเหมาะส าหรับนกัลงทุนรายเก่าท่ีตอ้งการหลกัทรัพยม์าช่วยในเร่ืองการกระจายความเส่ียง
ในพอร์ตลงทุน เพ่ือช่วยในการกระจายผลตอบแทน และสามารถช่วยลดความเส่ียงโดยรวมลงได ้ 
     ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน 
ETF ท่ีอา้งอิงดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือ ท าให้ทราบถึงปัจจยัทาง
เศรษฐกิจมหภาคท่ีมีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF และท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคกับอัตราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF โดยนักลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี เพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในกองทุน Equity 
ETF  เพ่ือช่วยใหน้กัลงทุนสามารถก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจดัการการลงทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย
ลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการลงทุนไดอี้กดว้ย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
      ธรรมนูญ  ปองถวิล, 2552  ศึกษาเร่ือง การเปล่ียนแปลงราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีที
เอฟ (TDEX) พบว่า ดชันีราคาของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน, ดชันีราคาของหลทัรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์และดชันี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสัมพนัธ์กบัราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) ใน
ทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสมัพนัธ์กบัราคาหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) ค่อนขา้งนอ้ย 
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       วิโรจน์ เดชะผล, 2552  ศึกษาเร่ือง ตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีความสมัพนัธ์กบัดชันีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนดชันีตลาดหลกัทรัพยญ่ี์ปุ่น(Nikkei), ดชันีอุตสาหกรรมดาว
โจนส์ (DJIA), มูลค่าซ้ือหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างประเทศมีความสัมพนัธ์กบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยในทิศทางเดียวกนั และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) กบัราคาน ้ ามนัดิบ Nymex ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย     
      ปฐมรัก ขุนทอง, 2553  ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ดชันีหลกัทรัพยเ์ซต 50 กบัตวัแปรทางเศรษฐกิจ พบว่า ดชันี
ราคาอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA), ดัชนีราคาน ้ ามนัในสหรัฐอเมริกา (Nymex), ดัชนีราคาหลักทรัพยญ่ี์ปุ่น 
(Nikkei), ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII), ดชันีราคาหลกัทรัพยฮ่์องกง (HSKJ), ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ 
(CPI) และอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีหลกัทรัพยเ์ซต 50 สามารถอธิบายทิศ
ทางการเคล่ือนไหวของดชันีหลกัทรัพย ์SET 50 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้
      สุวพิชญ์  บนัลือฤทธ์ิ, 2554  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  พบว่า อัตราเงินเฟ้อ (IR) และอัตราดอกเบ้ีย MRR  มี
ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทาง
เดียวกัน ส่วนดัชนีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI), อตัราดอกเบ้ีย MLR ,อัตราดอกเบ้ีย MOR และอตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร
พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม  
      อญัรัตน์ เศวตประสาธน์, 2555  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และดชันีราคาน ้ามนัดิบ
ในตลาดโลก (NYMEX) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั ส่วนดชันีราคา
ผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัราเงินเฟ้อ 
(INF), อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) และราคาทองค า (GOLD) ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 
 

2.3 การเขยีนสมการ 

     ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลกระทบกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ท่ีอา้งอิงดชันีราคา
หุ้นในประเทศ (Equity ETF) โดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติในการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Linear 
Regression) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด(Ordinary Least Squared : OLS) สามารถเขียนแบบจ าลองไดด้งัน้ี 
     R_TEDX  =  α + β1INT + β2DUBAI + β3GDP + β4EX + β5CPI + β6R_DJIA + β7R_S&P500 

                  + β8BSI + β9PII + β10R_NIKKEI + Ut  

     R_ENGY  =  α + β1INT + β2DUBAI + β3GDP + β4EX + β5CPI + β6R_DJIA +  β7R_S&P500 

                  + β8BSI + β9PII + β10R_NIKKEI + Ut 
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โดยก าหนดให ้         
     R_TEDX       =   อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ (บาทต่อหน่วย) 
     R_ENGY      =   อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (บาทต่อหน่วย) 
     α                  =    ส่วนตดัแกน Y  
     INT               =    อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (ร้อยละต่อปี) 
     DUBAI         =    ราคาน ้ามนัดิบดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) 
     GPD              =   ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (พนัลา้นบาท) 
     EX             =    อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) 
     CPI             =    เงินเฟ้อ/ ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (ร้อยละ) 
     R_DJIA        =    อตัราผลตอบแทนของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วย) 
     R_S&P 500  =    อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วย) 
     BSI             =    ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (ร้อยละ) 
     PII             =    ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (ร้อยละ) 
     R_NIKKEI   =    อตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอิ (เยนต่อหน่วย) 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลกระทบกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ประชากร
ท่ีจะศึกษา คือ กองทุน ETF ท่ีอา้งอิงดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) โดยท าการศึกษา 2 กองทุน ไดแ้ก่ 
กองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) และกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (ENGY)  
     ตวัแปรที่จะศึกษา  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT), ราคาน ้ามนัดิบดูไบ (DUBAI), ผลิตภณัฑม์วล
รวมในประเทศ (GDP), อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (EX), เงินเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้ริโภค
ของประเทศไทย (CPI), อตัราผลตอบแทนดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (R_DJIA), อตัราผลตอบแทนของดชันี 
S&P 500 (R_S&P 500), ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI), ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และอตัราผลตอบแทน
ของดชันีนิเคอิ (R_NIKKEI) และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ 
(R_TDEX) และอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY)  
     การเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เป็นขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary date) ประเภทอนุกรมเวลา
(Time series) รายเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 74 เดือน โดย
อตัราผลตอบแทนของกองทุน  TDEX และอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิด ENGY เก็บข้อมูลจากเวปไซต ์

thaimutualfund (http://www.thaimutualfund.com) อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT), อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา(EX), ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI), ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) เก็บขอ้มูลจากเวป
ไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) ราคาน ้ ามนัดิบดูไบ (DUBAI) เก็บขอ้มูลจากเวปไซต์ Quandl Inc. 
(https://www.quandl.com) ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) เก็บขอ้มูลจากเวปไซตส์ านกังานคณะกรรมการ

http://www.thaimutualfund.com/
http://www.bot.or.th/
https://www.quandl.com/
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พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (http://www.nesdb.go.th) เงินเฟ้อ/ดัชนีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย 
(CPI) เก็บขอ้มูลจากเวปไซต์ส านกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ (www.price.moc.go.th) อตัราผลตอบแทนของดชันีดาว
โจนส์ (R_DJIA) และอัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 (R_S&P 500) เก็บข้อมูลจากเวปไซต์ FEDERAL 
ECONOMIC (www.research.stlouisfed.org) และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอิ(R_NIKKEI) เก็บขอ้มูลจากเวป
ไซต ์NIKKEI Indexes (http://indexes.nikkei.co.jp)  
     วธีิการหาผลตอบแทน จากสูตร 100*Ln(ราคาวนัน้ี/ราคาเม่ือวาน) 
     การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยน าปัจจยัต่างๆ ท่ีคาดว่าจะมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทน
ของกองทุน ETF ท่ีอา้งอิงดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) มาท าการวิเคราะห์โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
     ขั้นตอนที่ 1 ตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัแปรตน้ท่ีน ามาศึกษานั้นน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร
ตามในทิศทางใด  
     สมมติฐาน      
     1. อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) ควรจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม เน่ืองจากเม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึนจะส่งผลใหต้น้ทุนการกูย้ืมเพ่ือการลงทุนสูงข้ึนตาม ผูบ้ริโภคก็
จะออมเงินมากข้ึนเพราะไดด้อกเบ้ียสูง ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัฯต่างๆ ขายของไดน้อ้ยลง ก าไรนอ้ยลง ท าใหร้าคาหุน้
ลดลง ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ลดลง 
     2. น ้ ามันดิบดูไบ (Dubai) ควรจะมีความสัมพันธ์กับอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ในทิศทาง
เดียวกนั เน่ืองจาก เม่ือเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยายตวั ความตอ้งการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงจะเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ความ
ตอ้งการน ้ามนัดิบและราคาน ้ามนัดิบปรับตวัเพ่ิมตาม ท าใหร้าคาหุน้เพ่ิมข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุน 
Equity ETF เพ่ิมข้ึน 
     3. ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ควรจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF 
ในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจาก เม่ือ GDP เพ่ิมข้ึน หมายความว่ามูลค่าของผลผลิตสินคา้และบริการทั้งหมดท่ีผลิตข้ึน
ในประเทศในปีนั้นเพ่ิมข้ึน แสดงว่าเศรษฐกิจดีข้ึน ท าให้ราคาหุ้นเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของกองทุน 
Equity ETF เพ่ิมข้ึน 
     4. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) ควรจะมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุน Equity ETF ในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจาก เม่ือค่าเงินอ่อนค่าลง ตลาดหุ้นก็จะปรับตวัลดลงดว้ย ท าให้ราคา
หุน้ลดลง ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ลดลง 
     5. เงินเฟ้อ/ ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (CPI) ควรจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน 
Equity ETF ในทิศทางตรงกนัขา้ม เน่ืองจาก เม่ือเงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้ตน้ทุนของบริษทัฯ เพ่ิมสูงข้ึนตามอตัรา
เงินเฟ้อ และยงัส่งผลให้ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบ้ียจะเพ่ิมสูงข้ึนตาม ท าให้ราคาหุ้นลดลง ส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ลดลง 
     6. ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ควรจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ใน
ทิศทางเดียวกนั เน่ืองจาก เม่ือดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพ่ิมข้ึน แสดงว่าภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามี
แนวโนม้ดีข้ึน เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาถือเป็นเศรษฐกิจหลกัท่ีมีผลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกโดยรวม เม่ือ

http://www.nesdb.go.th/
http://www.price.moc.go.th/
http://www.research.stlouisfed.org/
http://indexes.nikkei.co.jp/
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ดชันี DJIA เพ่ิมข้ึน ท าให้ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของ
กองทุน Equity ETF เพ่ิมข้ึนดว้ย 
     7. ดชันี S&P 500 (S&P500) ควรจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ในทิศทาง
เดียวกนั เน่ืองจาก เม่ือดัชนี S&P 500 เพ่ิมข้ึน แสดงว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มดีข้ึน สะท้อนถึง
เศรษฐกิจโลกโดยรวม ท าให้ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของ
กองทุน Equity ETF เพ่ิมข้ึน 
     8. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ควรจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ใน
ทิศทางเดียวกนั เน่ืองจาก เม่ือดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่เศรษฐกิจมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึน ผู ้
ประกอบธุรกิจมีความเช่ือมัน่ในการลงทุนมากข้ึน ท าให้ราคาหุ้นเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของกองทุน 
Equity ETF เพ่ิมข้ึน 
     9. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ควรจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ใน
ทิศทางเดียวกนั เน่ืองจาก เม่ือดชันีการลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน บริษทัมีการลงทุนเพ่ิมข้ึน เพ่ิมตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้ขยายตวัไดดี้ ท าให้ราคาหุ้นเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อตัราผลตอบแทน
ของกองทุน Equity ETF เพ่ิมข้ึน 
     10. ดัชนีนิเคอิ (NIKKEI) ควรจะมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ในทิศทาง
เดียวกนั เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยญ่ี์ปุ่นถือว่าเป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์ส าคญัของเอเชีย เม่ือดชันีนิเคอิเพ่ิมข้ึน นัก
ลงทุนคาดว่าเศรษฐกิจจะปรับตวัดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลมายงัตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย ท าให้ราคาหุ้นเพ่ิมข้ึน 
ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF เพ่ิมข้ึน 
     ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ของปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคแต่ละ
ตวั โดยท าการทดสอบความน่ิง (Stationary) ของตัวแปรตน้และตวัแปรตาม โดยวิธี Dicker-Fuller test เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับรูปแบบของตวัแปร โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
H0  :  ตวัแปร i มี Unit root (ไม่น่ิง) 
H1  :  ตวัแปร i ไม่มี Unit root (น่ิง)  โดยมีระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ี 0.05 (Significance Level = 5%) 
วิธีการแกไ้ขปัญหาตวัแปรท่ีไม่น่ิงใหน่ิ้ง โดยใช ้ X2 – X1 โดยก าหนดให ้C_ หมายถึงส่วนต่างของตวัแปรนั้นๆ 
     ขั้นตอนที่ 3 ท าการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่ามธัยฐาน (Median), ค่าสูงสุด (Maximum), ค่าต ่าสุด (Minimum) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของตวัแปรตามและตวัแปรตน้แต่ละตวั 
     ขั้นตอนที่  4 ท าการพิจารณาแผนภาพการกระจาย(Scatter plot) โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ เพ่ือพิจารณา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรตน้แต่ละตวั 
     ขั้นตอนที่ 5 ท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม ซ่ึงจะ
พิจารณาจาก Correlation matrix ของตวัแปรตามทั้งหมด ตวัแปรคู่ใดมีค่า Correlation ตั้งแต่ -0.8 ถึง +0.8 แสดงว่า
ตวัแปรนั้นไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง ตวัแปรคู่ใดมีค่า Correlation ตั้งแต่ -1 ถึง -0.8 และ +0.8 ถึง  +1 แสดงว่าตวั
แปรนั้นมีความสัมพนัธ์กนัเอง  ซ่ึงหากพบวา่ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัเองจะท าใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity  ซ่ึง
สามารถแกปั้ญหา Multicollinearity โดยการตดัตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเองออกไปบางตวั 
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     ขั้นตอนที่ 6 ก าหนดรูปแบบของสมการถดถอยเชิงเสน้ สามารถเขียนไดด้งัน้ี 
R_TEDX  =  α + β1INT + β2DUBAI + β3GDP + β4EX + β5CPI + β6R_DJIA +  β7R_S&P500 

            + β8BSI + β9PII + β10 R_NIKKEI + Ut  
R_ENGY  =  α + β1INT + β2DUBAI + β3GDP + β4EX + β5CPI + β6R_DJIA + 

            + β7R_S&P500 + β8BSI + β9PII + β10 R_NIKKEI + Ut  
     ขั้นตอนที่ 7 ท าการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม (F-Test) โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
H0  :  ไม่มีตวัแปรตน้ใดๆ ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF 
H1  :  มีตวัแปรตน้อยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของ Equity ETF 
โดยมีระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ี 0.05 (Significance Level = 5%) 
     ขั้นตอนที่ 8 ท าการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้แต่ละตวักบัตวัแปรตาม (T-Test) มีสมมติฐานดงัน้ี 
H0  :  ตวัแปรตน้ i ไม่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF 
H1  :  ตวัแปรตน้ i ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF 
โดยมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 (Significance Level = 0.05) 
     ขั้นตอนที่ 9 ท าการตรวจสอบปัญหาเร่ือง Autocorrelation และ Heteroskedasticity ของ error term 
ปัญหาเร่ือง Autocorrelation พิจารณาจาก Breusch-Godfrey test  วิธีการแกปั้ญหาเร่ือง Autocorrelation ใช ้Newey-
West correction standard error  ส่วนปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity พิจารณาจาก White Heteroskedasticity Test  
วิธีการแกปั้ญหาปัญหาเร่ือง Heteroskedasticity ใช ้White correction standard error  ซ่ึงหากตรวจสอบแลว้พบว่ามี
ปัญหาทั้ ง Autocorrelation และ Heteroskedasticity สามารถแก้ปัญหาพร้อมกันโดยใช้ Newey-West correction 
standard error 
     ขั้นตอนที่ 10  ท าการเขียนสมการรายงานผล ตีความสมัประสิทธ์ิ และค่า r-squared 
ค่า R2 ยิ่งมีค่ามาก แสดงวา่ ตวัแปรตน้มีความสามารถในการอธิบายตวัแปรตามมากข้ึนดว้ย 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary date) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) รายเดือน 
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 74 เดือน โดยใชวิ้ธีการทางเศรษฐมิติใน
การสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squared 
: OLS) สามารถแสดงผลไดด้งัสมการต่อไปน้ี 
      กองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ เซท 50 อทีีเอฟ (TDEX) 
R_TDEX  =  - 5.060718 - 7.652557C_INT + 0.212055C_DUBAI - 0.045186C_GDP - 5.628685C_EX   
                      (14.86482)      (2.679458)**          (0.121686)                  (0.018511)**          (1.091625)**         
                     - 0.001256CPI + 0.321234R_S&P500 + 0.124628BSI + 0.176926C_PII + 0.332351R_NIKKEI + Ut 
                          (0.110078)           (0.171647)                  (0.160441)         (0.142169)              (0.116950)**           
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โดยมีค่า  F-statistic     =  17.54963                 Prob.(F-statistic)            =   0.000000 
               R-squared    =   0.714863               Adjusted R-squared       =   0.674129  
หมายเหตุ :  ค่าในวงเลบ็          หมายถึง   ค่าคาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 
          ไม่มีเคร่ืองหมาย *    หมายถึง  ไม่มีนยัส าคญั 
                       **        หมายถึง   มีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

     ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนต่างของอัตราดอกเบ้ียนโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (C_GDP), ส่วนต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (C_EX) และอตัรา
ผลตอบแทนของดชันีนิเคอิ (R_NIKKEI) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ เซท 50 อี
ทีเอฟ (R_TDEX) อย่างมีนยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  มีค่า R-squared เท่ากบั  0.714863 แสดงว่า ตวั
แปรตามดงักล่าว สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ เซท 50 อีทีเอฟ 
(R_TDEX) ไดร้้อยละ 71.4863 ส่วนอีกร้อยละ 28.5137 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณา มีค่า
สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R-squared) เท่ากบัร้อยละ 67.4129   
     กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (ENGY) 
R_ENGY  =  - 0.610724 - 8.001472C_INT + 0.221044C_DUBAI - 0.049282C_GDP  - 4.451868C_EX   

                 (13.17979)     (2.896511)**            (0.147866)              (0.014846)**             (1.382684)**         
               + 0.045948CPI + 0.490133R_S&P500 - 0.091094BSI  + 0.241073C_PII + 0.412345R_NIKKEI + Ut 
                    (0.127890)         (0.149015)**           (0.127374)            (0.113660)**             (0.172710)**   

โดยมีค่า  F-statistic    =  15.77031                  Prob.(F-statistic)          =   0.000000 
         R-squared    =   0.692582  Adjusted R-squared     =   0.648665 

     ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนต่างของอัตราดอกเบ้ียนโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (C_GDP), ส่วนต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (C_EX), อตัรา
ผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 (R_S&P500), ส่วนต่างของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) และอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีนิเคอิ (R_NIKKEI) มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK 
ENERGY ETF (R_ENGY) อย่างมีนัยส าคัญ ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 มีค่า R-squared เท่ากับ 0.692582 
แสดงว่า ตวัแปรตามดงักล่าว สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK 
ENERGY ETF (R_ENGY) ได้ร้อยละ 69.2582 ส่วนอีกร้อยละ 30.7418 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไม่ได้
น ามาพิจารณา มีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Adjusted R-squared) เท่ากบัร้อยละ 64.8665  

  

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (C_INT) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน 
Equity ETF ในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดอ้ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเป็นไปตาม
แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน เน่ืองจากเม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน ตน้ทุนการกูย้ืมเพ่ือการลงทุนของ
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บริษทัต่างๆ ก็จะสูงข้ึนตาม เม่ือบริษทัมีตน้ทุนของเงินทุนท่ีสูงข้ึน ย่อมส่งผลใหก้ าไรท่ีไดรั้บนอ้ยลง ซ่ึงจะสะทอ้น
ไปยงัราคาหุน้ของบริษทั ท าใหร้าคาหุน้ลดลง ในขณะเดียวกนันกัลงทุนก็จะหนัมาออมเงินมากข้ึนเพราะไดด้อกเบ้ีย
ท่ีสูงกวา่ ดงันั้นการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ียจึงส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ลดลง 
     ส่วนต่างของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (C_GDP) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่เป็นไปตามแนวคิด
การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน ซ่ึงสาเหตุอาจเน่ืองมากจากขอ้มูลบางส่วนท่ีน ามาวิเคราะห์อยู่ในช่วงปี 2554 ท่ีเกิด
วิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศขาดเสถียรภาพและท าให้ผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ในช่วงนั้นปรับตวัลดลงอย่างมาก ในขณะท่ีราคาหลกัทรัพยข์องกองทุน Equity ETF
ในช่วงเดียวกนักลบัสูงข้ึน ซ่ึงสาเหตุท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่างของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (C_GDP) 
กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ไม่เป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานนั้นอาจเป็นไปไดว้่า
ไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัความไม่แน่นอนทางดา้นการเมืองดว้ย 
     ส่วนต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (C_EX) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
กองทุน Equity ETF ในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่สอดคลอ้งสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่
เป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน ซ่ึงสาเหตุเน่ืองจากการท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์
สหรัฐเพ่ิมข้ึน หมายความว่าตอ้งใชเ้งินบาทมากข้ึนในการแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กล่าวคือค่าเงินบาทมีค่าอ่อน
ลง แสดงถึงเศรษฐกิจท่ีแยล่ง ท าใหน้กัลงทุนต่างชาติขาดความเช่ือมัน่ในการลงทุนจึงเทขายหุน้ เพ่ือถือเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ แทน ส่งผลให้ราคาหุ้นในตลาดลดลง ซ่ึงจะสะทอ้นมายงัราคาของกองทุน Equity ETF ท าให้ราคาลดลง 
ดงันั้นอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF จึงลดลง  
     อตัราผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 (R_S&P 500) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ใน
ทิศทางเดียวกนั ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์
ปัจจยัพ้ืนฐาน เน่ืองจากดชันี S&P 500 ถือเป็นดชันีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือเป็นเศรษฐกิจหลกัท่ี
มีผลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกโดยรวม โดยการปรับข้ึน/ลงของดชันี S&P 500 เป็นการสะทอ้นแนวคิดของ
นกัลงทุนท่ีคาดหมายว่าแนวโนม้เศรษฐกิจน่าจะปรับดีข้ึนหรือแย่ลง ดงันั้น หากอตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 
500 สูงข้ึน แสดงว่านกัลงทุนคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจก าลงัปรับตวัดีข้ึน ซ่ึงจะสะทอ้นมายงัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุน Equity ETF ใหสู้งข้ึนดว้ย 
     ส่วนต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ในทิศทาง
เดียวกัน ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้และเป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์
ปัจจยัพ้ืนฐาน เน่ืองจากปริมาณการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ตลาดหุน้ปรับตวัสูงข้ึนดว้ย ซ่ึงอาจอธิบายไดว้า่ ใน
ภาวะท่ีเศรษฐกิจก าลงัขยายตวัไดดี้ ความเช่ือมัน่ของบริษทัต่างๆและผูบ้ริโภคยอ่มดีไปดว้ย  
     อตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอิ (R_NIKKEI) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ในทิศทาง
เดียวกนั ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเป็นไปแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน 
เน่ืองจากดัชนีนิเคอิ (NIKKEI) เป็นดัชนีช้ีวดัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ของ
ประเทศไทย เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยญ่ี์ปุ่น ถือไดว้่าเป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์ส าคญัในเอเชีย โดยนกัลงทุนใชด้ชันี
นิเคอิในการคาดการณ์ราคาหลกัทรัพย ์  
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     ราคาน ้ ามนัดิบดูไบ (DUBAI), เงินเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (CPI), ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
(BSI) เป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF 
 

ข้อเสนอแนะ  
 
     1. จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF 
ไดแ้ก่ ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (C_GDP), ส่วน
ต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (C_EX), อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500, ส่วน
ต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอิ (R_NIKKEI) ดงันั้น ผูล้งทุน
สามารถน าผลการวิจยัน้ีไปเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุน เพ่ือใชใ้นคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF เม่ือปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป เพ่ือช่วยลดความเส่ียง
จากการลงทุน 
     2. นักลงทุนสามารถก าหนดกลยุทธ์ในการลงทุน โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยน้ีไปเป็นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์การลงทุน เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ หาจงัหวะและตดัสินใจลงทุน นอกจากจะพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
อตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF แลว้ นกัลงทุนตอ้งพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจมห
ภาคดงักล่าวดว้ย ดงันั้น นกัลงทุนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากทิศทางความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคกบั
อตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF จากงานวิจยัน้ี เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การลงทุนของ
นกัลงทุนใหมี้ประสิทธิภาพได ้และยงัช่วยนกัลงทุนในการช่วยลดความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกไดอี้กดว้ย 
     3.ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรจดัท าขอ้มลูเป็นรายวนั เพ่ือลดความแปรปรวนของตวัแปรตน้ ส่งผลใหก้ารศึกษามี
ความน่าเช่ือถือมากข้ึน ควรเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากบางคร้ังวิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤตการณ์ทางการเมือง 
และภยัธรรมชาติ อาจส่งผลต่อตวัแปรต่างๆ ให้คลาดเคล่ือนไดแ้ละควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าจะส่งผล
กระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF เพ่ือใหไ้ดต้วัแปรท่ีมีความเหมาะสมมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อ
การน ามาใชใ้นการวิเคราะห์และตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน  
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ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่มอุปโภคบริโภค หมวด
ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์ 

Various economic factors affecting returns on consumer goods in Personal 
Products and Pharmaceuticals sector 

ศรีวไิล ศักดิ์สุรทรัพย์1 และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2 
Srivilai Saksurasap and  Prasit Mahamad 

 

บทคดัย่อ 
               การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุปโภคบริโภค หมวดของใชส่้วนตวั โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม2552 ถึงธันวาคม 
2556 ซ่ึงใชข้อ้มลูทุติยภูมิ แบบรายเดือน โดยการสร้างสมการเชิงถดถอยเชิงพหุคูณ ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด จาก
การศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุปโภคบริโภค หมวดของใชส่้วนตวั
และเวชภณัฑ์ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ระดบันัยส าคญั 0.01  มีตวัแปรอิสระ 3 ตวัท่ีสามารถอธิบายอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์DSGT, S&J, TOG ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(RBSI) 
อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีผลผลิตภาคอุตสหากรรม(RMPI)  และอตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย(์RSET) 
และท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ระดบันัยส าคัญ 0.05 มี 2 ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย์ อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ(RBSI)  ในทิศทางเดียวกัน และอัตราการ
เปล่ียนแปลงดชันีคา้ปลีก(RRPI) ในทิศทางตรงขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, อัตราผลตอบแทน, หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 

Abstract 
               The objective for this independent research is to study economic factors affecting returns on consumer 
goods in Personal Products and Phamaceuticals sector using monthly secondary data January 2009- Decemder 
2013 using Ordinary Least Squares Multiple regression. We found that , at 99 percent confidence interval 
,Business Sentiment Index (BSI),(MPI),Returns on the Set Index (RSET) can explain returns on DSGT, S&J and 
TOG. Additionally, at 95 percent confident interval, wefound that BSI can explain returns on OCC with a 
positive relationship where as RRPI can explain returns on OCC with a negative relationship.  
Keywords: Economic factor, returns, Personal Products and Pharmaceuticals sector 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนักระแสการลงทุนในหลกัทรัพยมี์เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากนกัลงทุนมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ี
สูงกว่าอตัราผลตอบแทนของเงินฝาก เน่ืองจากคาดว่าจะไดก้ าไรจากการลงทุนมากกวา่การออมเงินในรูปแบบอ่ืนๆ 
นอกจากน้ีผูล้งทุนยงัไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลอีกดว้ย โดยผูล้งทุนอาจมีความสงสัยและตั้งค าถามว่า
หุ้นท่ีซ้ือไวร้าคาจะเพ่ิมข้ึนหรือจะลดลง ราคาหุ้นเปล่ียนแปลงจากสาเหตุใดบา้ง ดงันั้นก่อนการตดัสินใจจึงควร
การศึกษาหาขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้ท่ีเราถือหรือสนใจ เพ่ือช่วยลดความเส่ียงในการลงทุน  
     การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลทัรัพยก์ลุ่มอุปโภค
บริโภค หมวดของใชส่้วนตวัและเวชภณัฑ ์ซ่ึงเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บกระทบจากเศรษฐกิจ เน่ืองจากรายไดข้อง
กลุ่มหลกัทรัพยน้ี์ จะข้ึนกบัปริมาณการใชจ่้ายของประชาชน ท าใหเ้ป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก
สินคา้ส่วนใหญ่ เป็นสินคา้ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประชากรของโลกท่ีมีอตัราการเกิด
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้ความตอ้งการสินคา้มีเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตวัเช่น ผา้ออ้มส าเร็จรูป 
เคร่ืองส าอาง หรือ อุปกรณ์ทางการแพทยต่์างๆ ส่งผลใหบ้ริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมน้ีจึงมีการขยายธุรกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งประเทศไทยยงัเป็นหน่ึงในห่วงโซ่อุปทานการผลิต ไม่วา่ในช่วงเศรษฐกิจหดตวัภาค
การผลิตกย็งัสามารถผลิตเพ่ือการส่งออกได ้
     ในอนาคตเศรษฐกิจมีการขยายตัวเป็นวงกวา้งมากข้ึน มีการท าธุรกิจร่วมกนักับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
เพ่ิมข้ึน การคา้การส่งออก มีความเป็นเสรี สามารถขนถ่ายสินคา้ผ่านช่วงทางต่างๆไดส้ะดวกมากข้ึน จึงส่งเสริมให้
ธุรกิจการผลิตมีโอกาศขยายฐานการผลิตไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น หรืออาจมีการร่วมทุนกบัต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็น
การดึงดูดนกัลงทุนใหเ้ขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีมากข้ึน  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎคีวามเส่ียง (วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ, 2555) 
 
     ความเส่ียงในการลงทุน (Investment Risk) ตามทฤษฎีของการลงทุนความเส่ียงในการลงทุน คืออตัราผลตอบแทนท่ี
ผูล้งทุนนั้นไดรั้บจริง (Actual Return) คาดเคล่ือน หรือเบ่ียงเบน หรือแตกต่าง ไปจากอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนนั้น
คาดหวงัไวว้า่จะไดรั้บ(Expect Return) ผูล้งทุนพยายามหลีกเล่ียงความเส่ียงหรือลดความเส่ียงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดซ่ึงแต่
ละบุคคลยอมรับความเส่ียงในระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบัความชอบ ทศันคติแรงจูงใจของผูล้งทุนนั้นวา่มาก
นอ้ยเพียงใดซ่ึงในการเลือกลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดี หากผูล้งทุนพิจารณาถึงความเส่ียงจากการลงทุน โดยพิจารณา
เฉพาะแลว้จะท าใหเ้กิดความผิดพลาดจากการลงทุนได ้ ปกติแลว้ความเส่ียงรวม (Total Risk) หาไดจ้ากค่าความ
เบ่ียงเบนมาตราฐานซ่ึงประเภทของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่คือ  
     ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) คือ การเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกของธุรกิจซ่ึงไม่สามารถควบคุมไดแ้ละมีผลกระทบต่อราคา
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หลกัทรัพยใ์นตลาดทั้งหมดซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะท าใหร้าคาหลกัทรัพยโ์ดยทัว่ ๆ ไปเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 
สามารถแบ่งเป็น 
     1.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพย ์(Market risk) คือ ความเส่ียงอนัเกิfจากการสูญเสียในเงินลงทุนซ่ึงเป็นผล
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงราคาหุน้และสินทรัพยต่์างๆในตลาดเพราะราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงข้ึนลงอยู่
ตลอดเวลา ซ่ึงไม่เก่ียวกบัการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยถึ์งแมว้า่ความสามารถในการท าก าไร (earning 
power) ของกิจการไม่เปล่ียนแปลงแต่ราคาหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงนั้นข้ึนอยูก่บั demand และ supply ของ
หลกัทรัพยป์ระเภทนั้นๆ ในตลาด  
     1.2 ความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate risk) คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในผลตอบแทนอนั
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ียทัว่ไปในตลาดอตัราดอกเบ้ียในตลาดระยะยาวจะมีการเคล่ือนไหวอยู่
ตลอดเวลา ถา้อตัราดอกเบ้ียในตลาดทัว่ๆไปปรับตวัสูงข้ึนจะมีผลท าใหร้าคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยล์ดลง
เพราะนกัลงทุนเห็นวา่ผลตอบแทนจากดอกเบ้ียสูงกวา่ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์จ็ะขายหลกัทรัพย์
ท่ีตนถือครองอยูอ่อกมา มีผลท าใหร้าคาหลกัทรัพยล์ดต ่าลง 
     1.3 ความเส่ียงในอ านาจซ้ือหรือภาวะเงินเฟ้อ (Purchasing power risk or Inflation Risk) คือความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไปสูงข้ึนซ่ึงมีผลท าใหมู้ลค่าของเงินลดลง หรือท่ีเรียกวา่ภาวะเงินเฟ้อความเส่ียงประเภทน้ี
ไม่ไดท้ าใหอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเปล่ียนแปลงแต่มีผลท าใหผ้ลตอบแทนท่ีแทจ้ริงลดลง  
     ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ(Unsystematic Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกิจการหน่ึง หรืออุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหน่ึงซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์น้ีแลว้จะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องธุรกิจนั้นไม่มีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยอ่ื์น ไดแ้ก่ ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) โดยประกอบดว้ยความเส่ียงต่างๆดงัน้ี 
     2.1ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk หมายถึง โอกาสท่ีผูล้งทุนจะเสียรายไดแ้ละเงินลงทุน หากบริษทัผู ้
ออกหลกัทรัพยไ์ม่มีเงินช าระหน้ีอาจท าใหบ้ริษทัถึงกบัลม้ละลาย 
     2.2ความเส่ียงทางการบริหาร (Management Risk) เป็นความเส่ียงอนัเกิดจากการบริหารงานของผูบ้ริหาร เช่น 
ความผิดพลาดของผูบ้ริหาร และการธุรกิจของผูบ้ริหาร 
     2.3ความเส่ียงทางอุตสาหกรรม (Industry Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากแรงผลกัดนับางอยา่งท่ีท าให้
ผลตอบแทนของธุรกิจทุกแห่งในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัหรือบางอุตสาหกรรมถูกกระทบกระเทือน 
 
2.2 ทฤษฎกีารลงทุน (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2549) 
      
     การลงทุน (investment) หมายถึงการซ้ืออสังหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยข์องบุคคลหรือสถาบนัซ่ึงใหผ้ลตอบแทน
เป็นสัดส่วนกบัความเส่ียงตลอดเวลาอนัยาวนานประมาณ 10 ปีแต่อยา่งต ่าไม่เกิน 3 ปี การลงทุนแบ่งออกเป็นประเภท
ใหญ่ๆได ้3 ประเภท  
     1. การลงทุนเพ่ือการบริโภค (consumer investment) เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ ประเภทคงทนถาวรเช่น 
รถยนตร์วมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ (real estate investment) การลงทุนในลกัษณะน้ีไม่ไดห้วงัก าไรในรูป
ตวัเงินแต่หวงัความพอใจในการใชท้รัพยากรเหล่านั้น  
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     2. การลงทุนในธุรกิจ (business or economic investment ) หมายถึงการซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือประกอบธุรกิจหารายได้
โดยหวงัวา่รายไดท่ี้ไดน้ี้จะเพียงพอท่ีจะชดเชยกบัความเส่ียงในการลงทุน ไดแ้ก่ การลงทุนในสินคา้ประเภททุน 
เคร่ืองจกัร โรงงานเพ่ือผลิตสินคา้และบริการเพ่ือสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
     3. การลงทุนในหลกัทรัพย ์ (financial or securities investment) การลงทุนตามความหมายทางการเงินหรือการ
ลงทุนในหลกัทรัพย ์ (asset) ในรูปของหลกัทรัพย ์ (securities) เช่น พนัธบตัร หุน้กู ้ หุน้ทุน ตราสารเป็นตน้ การ
ลงทุนในลกัษณะน้ีเป็นการลงทุนทางออ้มเน่ืองจากมีความเส่ียงหรือผูอ้อมยงัมีเงินไม่มากพอผูล้งทุนน าเงินท่ีออม
ไดไ้ปซ้ือหลกัทรัพยล์งทุนโดยใหผ้ลตอบแทนในรูปของอตัราดอกเบ้ียหรือเงินปันผล (yield) และ ส่วนต่างราคา 
(capital gain) ซ่ึงมากหรือนอ้ยจะข้ึนอยูก่บัความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน 
 
2.3 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ (บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) : www.thaiopticalgroup.com) 
 
     ความเส่ียงในการแข่งขนั อุตสาหกรรมการผลิตเลนส์สายตาในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมท่ีเนน้การส่งออก
เป็นหลกั ซ่ึงนอกเหนือจากการแข่งขนักบัผูผ้ลิตในประเทศแลว้ ยงัต้องแข่งขันกับผูผ้ลิตอ่ืนๆ ในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะจากประเทศจีนท่ีมีตน้ทุนการผลิตต ่าเร่ิมท่ีจะเขา้มาแข่งขนัในตลาด ท าใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคา อย่าง
รุนแรงดว้ยสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปแนวความคิดขอผูบ้ริโภคจึงตอ้งการประหยดัขณะเดียวกนัตอ้งการ
สินคา้ท่ีมีคุณภาพดว้ยดงันั้น ทางบริษทัฯไดร้องรับการแข่งขนัดา้นราคาโดยน าระบบ Lean Manufacturing เขา้มาใช้
ในการผลิต เพ่ือให้ได้สินคา้ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดต้นทุนการผลิตท่ีต ่าท่ีสุดและใช้เวลาในการผลิตท่ีสั้ นท่ีสุดเพ่ือ
ตอบสนองผูบ้ริโภคและสามารถแข่งขนักบั คู่คา้รายอ่ืนๆ ไดเ้ช่นกนั 
     ความเส่ียงในดา้นราคา และการจดัหาวตัถุดิบ บริษทัฯ และบริษทัย่อย ทาการซ้ือวตัถุดิบหลกัจากผูผ้ลิต กระจก 
Monomer พลาสติก และเคมีภณัฑต่์างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตจากผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายในต่างประเทศในแต่ละประเภท
วตัถุดิบเพียงไม่ก่ีราย ส่งผลให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากการพ่ึงพาผูผ้ลิตวตัถุดิบ มีความเส่ียงจากการ
ผนัแปร ของราคาวตัถุดิบท่ีผูผ้ลิตจะเป็นผูก้  าหนด และความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบ  อย่างไรก็ตามจาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาท่ีท าธุรกิจซ้ือวตัถุดิบกบัผูผ้ลิตวตัถุดิบทุกรายมานานกวา่ 10 ปีแลว้ไม่เคยมีปัญหาในการดา้น
ราคาจ าหน่าย และการขาดแคลนวตัถุดิบแต่อย่างใดและการปรับราคาของน ้ ามนัดิบก็ไม่ส่งผลกระทบต่อราคา
วตัถุดิบท่ีทางบริษทัฯใชเ้ช่นกนั 
     ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจาก
การซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงจากงบการเงิน 
 

2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
     ณัฐประภานิช อ่ิมอ านวยลาภ(2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจมหาภาคท่ีส่งผลต่อ
ดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นรายอุตสาหกรรมโดยพิจารณาปัจจยัทางเศรษฐกิจมหาภาค  6  
ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อขั้นพ้ืนฐาน ปริมาณเงิน

http://www.thaiopticalgroup.com/
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ตามความหมายกวา้งและราคาน ้ ามนัดิบBrent ซ่ึงส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
อุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่ือสาร และอุตสาหกรรม
ธนาคาร โดยพิจารณาจากขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2544 ถึงเดือน กนัยายน 2554 ซ่ึงท าการศึกษาโดยใช้
แบบจ าลอง Vector Error Correction พบว่าอตัราเงินเฟ้อขั้นพ้ืนฐาน มีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาน ้ามนัดิบBrent ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม ปริมาณเงินตามความหมายกวา้งดชันีค่าเงิน
บาทท่ีแท้จริงและอัตราดอกเบ้ีย นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคทุกตัวยกเวน้ ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมส่งผลต่อดชันีราคาหุ้นใน อุตสาหกรรมพลงังานและอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างมากท่ีสุด ส่วนดชันี
ผลผลิตอุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมวสัดุ
ก่อสร้างมากท่ีสุด 
     ธนากร กิตติวฒันเกียรติ และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง นโยบายเศรษฐกิจท่ีส่งผล
กระทบต่ออัตราดอกเบ้ียในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศ
ไทย การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ 
อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม ว่ามีความสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ีย
ในประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลแบบทุติยภูมิแบบรายเดือน มีระยะเวลาการศึกษาอยู่ในช่วงระหว่าง เดือนมกราคม 
2550 ถึง ธนัวาคม 2554 รวมระยะเวลา 60 เดือน จากการศึกษาพบวา่ ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ีย
ในประเทศไทยไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ อตัราและเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม      
     นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผูล้งทุนตอ้งน ามาวิเคราะห์ควบคู่กนัไป ไม่วา่จะเป็นนโยบายกา
คลงั นโยบายการเงิน รวมถึงนโยบายอ่ืนๆ เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได ้ของภาคธุรกิจนั้นๆ ว่าจะไดรั้บผลกระทบ
ในดา้นบวกหรือดา้นลบ นอกจากน้ีในการลงทุนนกัลงทุนควรค านึงถึงความเส่ียงในการลงทุน ทั้งความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบ และความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการขาดทุนจากการลงทุน  
 

2.5 กรอบแนวคิดส าหรับการวจัิยเพือ่การประเมินน า้หนักความสัมพนัธ์ 
 

ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 
 

 
   
 
 
 
 

1.อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
2.อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค 
3.อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีคา้ปลีก 
4.อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ 
5.อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
6.อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี 
7.อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

 

ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา 

 (ขอ้มลูเชิงปริมาณ) 

อตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มอุปโภค
บริโภค หมวดของใช้
ส่วนตวัและเวชภณัฑ ์
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใชเ้ป็นปัจจยัในการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ อตัราการ

เปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ริโภค  อตัราการเปล่ียนแปลงของดัชนีคา้ปลีก  อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ  อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีผลผลิต

ภาคอุตสาหกรรม อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ หลกัทรัพยใ์นหมวดของใช้ส่วนตวั และเวชภณัฑ์ท่ีจด

ทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2552 และมีสินทรัพยร์วม มากกว่า 1,000 ลา้น

บาท ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2556 ทั้งหมดจ านวน 4 บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) (DSGT), บริษทั โอ ซี ซี จ ากดั (มหาชน) (OCC), บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์

ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (S&J) และ บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (TOG) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิราย

เดือน ตั้ งแต่เดือนมกราคม 2552 - ธันวาคม 2556 จ านวน 60 เดือนการศึกษาควรประกอบด้วยประชากร กลุ่ม

ตวัอย่าง การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงท าการวิเคราะห์โดยการสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยสุด มีแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณดงัน้ี 

     Rit = 𝛽0 + 𝛽1RBSI + 𝛽2 RCPI + 𝛽3RRPI + 𝛽4REX + 𝛽5RMPI + 𝛽6RRATE + 𝛽7 RSET  +𝜀t  

โดยก าหนด  

           β0 =   ค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

           β1...β7  =   ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละวนั 

           Rit = อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ 

RBSI = อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

RCPI = อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค 

RRPI = อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีคา้ปลีก 

REX = อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ 

RMPI = อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

RRATE = อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี 

RSET = อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

𝜀t = ค่าความคลาดเคล่ือน ณ.เวลา t 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ในการตรวจสอบMulticollinearity เพ่ือทดสอบ Correlation Matrix ระหวา่งตวัแปรอิสระ พบวา่ มีตวัแปรอิสระ
ท่ีมีสหสัมพนัธ์กนั จึงท าการหาค่า Variance Inflation Factor แลว้เลือกตดัตวัแปรท่ีมีค่า Variance Inflation Factor 
สูงท่ีสุดท้ิงไป ซ่ึงก็คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์
สหรัฐฯ (REX)  จากนั้นน ามา Run Regression เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ และค่า R-square เพ่ือดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกบัตัวแปรตาม ซ่ึงท าการ
ทดสอบระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.10  
หมายเหตุ  ***   หมายถึง ระดบันยัส าคญั 0.01 

  **   หมายถึง ระดบันยัส าคญั 0.05 

  *   หมายถึง ระดบันยัส าคญั 0.10 

     1.บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (DSGT) มีรายละเอียดของผลการศึกษา ดงัน้ี 
RDSTG = 1.8634 + 0.0375RBSIt + 3.5391RCPI – 0.2938RRPIt + 0.0039RMPIt + 0.0039RRATEt  

  (2.0636)   (0.1788)       (4.1501)          (0.2112)       (0.0070)            (0.1384)  

  + 0.7037RSETt +Ut 

  (0.2489)***       

     พบวา่อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยมี์อิทธิพลต่อ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์DSGT อยา่งมีนยัส าคญั 

ซึงสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ DSGT ไดถึ้งร้อยละ 20.1933 ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 99 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.750492 สามารถอธิบายไดว้่า เม่ืออตัราผลตอบแทนดชันีราคาตลาด

หลกัทรัพย ์(RSET) เปล่ียนแปลงไป 1 Percentage Point โดยเฉล่ีย จะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
DSGT เปล่ียนแปลงไป 0.750492 Percentage Point ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

     2.บริษทับริษทั โอ ซี ซี จ ากดั (มหาชน) (OCC)มีรายละเอียดของผลการศึกษา ดงัน้ี 

 Rocc = -0.3794 + 0.5047RBSIt + 6.0668RCPI – 0.5168RRPIt – 0.0112RMPIt  

 (2.0303)   (0.2153)**      (5.6385)        (0.1986)**        (0.0211) 

  + 0.0810RRATEt – 0.1094RSETt +Ut  

    (0.1920)            (0.2427) 
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     พบว่าอตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยมี์อิทธิพลต่อ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์OCC อย่างมีนยัส าคญั 

ซึงสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ OCC ไดถึ้งร้อยละ 17.4129 เม่ืออตัราการ

เปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (RBSI) เปล่ียนแปลงไป 1 Percentage Point  โดยเฉล่ีย จะส่งผลให้อตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์OCC เปล่ียนแปลงไป 0.5047 Percentage Point ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ี

ระดบันยัส าคญั 0.05 และเม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงดชันีคา้ปลีก (RRPI) เปล่ียนแปลงไป 1 Percentage Point โดย

เฉล่ีย จะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์S&J เปล่ียนแปลงไป 0.5168 Percentage Point ในทิศทางตรง
ขา้ม อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

     3.บริษทั เอสแอนดเ์จ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (S&J)มีผลการศึกษา ดงัน้ี 

Rs&J = 0.2696 – 0.0040RBSIt + 1.0512RCPI – 0.1180RRPIt – 0.0195RMPIt  

 (1.2500)   (0.1699)      (3.4156)        (0.0942)        (0.0058)*** 

 - 0.0242RRATEt + 0.4916RSETt +Ut  

    (0.0983)            (0.1746)*** 

     พบว่าอตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยมี์อิทธิพลต่อ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์S&J อย่างมีนยัส าคญั 

ซึงสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ S&J ได้ถึงร้อยละ 24.746 เม่ืออตัราการ

เปล่ียนแปลงดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  (RMPI) เปล่ียนแปลงไป 1 Percentage Point  โดยเฉล่ีย จะส่งผลให้

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์S&J  เปล่ียนแปลงไป 0.0195 Percentage Point ในทิศทางตรงข้าม อย่างมี

นยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และเม่ือตวัแปรอตัราผลตอบแทนดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์(RSET) เปล่ียนแปลง

ไป 1 Percentage Point โดยเฉล่ีย จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ S&J เปล่ียนแปลงไป 0.4916 
Percentage Point ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

4.บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (TOG) มีรายละเอียดของผลการศึกษา ดงัน้ี 

RTOG  = -1.9591 + 0.3245RBSIt + 5.3253RCPI – 0.0986RRPIt + 0.0007RMPIt  

  (1.1222)   (0.1190)***       (3.1167)*        (0.1098)        (0.0117) 

 + 0.1749RRATEt + 0.3837RSETt +Ut  

    (0.1053)            (0.0061)*** 

     พบว่าอตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยมี์อิทธิพลต่อ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์TOG อย่างมีนยัส าคญั 

ซึงสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ TOG ได้ถึงร้อยละ 33.377 เม่ืออตัราการ

เปล่ียนแปลงของดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (RBSI) เปล่ียนแปลงไป 1 Percentage Point โดยเฉล่ีย จะส่งผลให้
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อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ TOG เปล่ียนแปลงไป 0.3245 Percentage Point ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01  เม่ือ RSET เปล่ียนแปลงไป 1 Percentage Point โดยเฉล่ีย จะส่งผลให้อัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์TOG เปล่ียนแปลงไป 0.0061 Percentage Point ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ี

ระดบันยัส าคญั 0.01 และเม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค (RCPI) เปล่ียนแปลงไป 1 Percentage 

Point โดยเฉล่ีย จะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์TOG เปล่ียนแปลงไป 5.3253 Percentage Point ใน
ทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     การศึกษาของณัฐประภานิช อ่ิมอ านวยลาภ (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจมหา
ภาคท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่อ
การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงให้ผลตรงขา้มกบั
การศึกษาในคร้ังน้ีซ่ึงพบวา่ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์S&J 
ในทิศทางตรงขา้มและไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
     ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุปโภคบริโภค หมวดของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์ อย่างมี
นยัส าคญัไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (RSET) อธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์DSTG, R&J, TOG อยา่งมีนยัส าคญั และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัตามสมติ
ฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์มีความผนัผวนตามอตัราผลตอบแทนดชันีตลาดหลกัทรัพย ์
ซ่ึงนกัลงทุนจะคาดการณ์อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยต์ามอตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์ถา้มีดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยมี์การเพ่ิมข้ึน กส่็งผลใหน้กัลงทุนเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพย ์จึงท าใหร้าคาของหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนดว้ย  

     อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราการ
เปล่ียนแปลงของดชันีคา้ปลีก อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ1 ปี ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ในการอธิบายความสมัพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

     ข้อเสนอแนะ 
     การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุปโภคบริโภค หมวดของใชส่้วนตวั
และเวชภณัฑ ์เป็นการศึกษาถึงภาวะทางเศรษฐกิจท่ีส่งต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์แต่เน่ืองจากหลกัทรัพย์
ในหมวดของใชส่้วนตวัและเวชภณัฑ์ โดยนักลงทุนสามารถน าความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการตดัสินใจลงทุน เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการลงทุน 
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การศึกษาวธีิการท างานเพือ่การปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก  
กรณศึีกษา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น 

Method study to process improvement outpatient services : 
A case study Department of Medical Technology, Khon Kaen Hospital 

กฤติกา ก าลงัหาญ1 และ ปณทัพร เรืองเชิงชุม2 
Krittika Kamlangharn and Panutporn Ruangchoengchum 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการท างานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้บริการผูป่้วยนอก กรณีศึกษา กลุ่ม
งานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศึกษาวิธีการท างานจากขอ้มูลการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 9 
คน และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เคร่ืองมือแผนภูมิกระบวนการและไดอะแกรมการไหลของงานช่วย
วิเคราะห์ ใชแ้ผนผงัแสดงเหตุและผลในการศึกษาสาเหตุของความล่าชา้ และปรับปรุงกระบวนการโดยใชเ้ทคนิค
การปรับปรุงระบบงานอย่างง่าย การควบคุมการมองเห็นด้วยภาพ และการจัดวางผงั  ผลการศึกษาพบว่า มี
กระบวนการท่ีตอ้งเดินในระยะทางมากถึง 32 ฟุต ผูศึ้กษาจึงปรับปรุงกระบวนการดว้ยการจดัวางผงัใหม่เพ่ือลด
ระยะทางและเวลาในการให้บริการ ท าให้การบริการมีความรวดเร็ว มีการเคล่ือนไหวท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน และ
สามารถลดความล่าชา้ลงได ้ 
 
ค าส าคัญ: การศึกษาวิธีการท างาน, การปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก, การปรับปรุงระบบงานอย่างง่าย, 
การวางผัง,งานเทคนิคการแพทย์ 
 

Abstract 
The purpose of this study was to  study the method study to process improvement for outpatient services. In-depth 
interview were conduct with 9 staffs and used the parcipation observation. The tools used for the method study 
were Process chart and Flow diagram. Studied cause of delay by Cause and effect diagram and Process improvement 
by Work simplification, Visual control and Layout. The result showed any process  used many distances were 32 
ft.Then the process improvement by Layout for reduce the distance and time in outpatient services effect to decrease 
of delay. 
Keywords: Method study, process improvement outpatient services, work simplification, layout, Medical 
Technology 
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1. บทน า 
 
     กระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอกนบัเป็นภาระงานส่วนใหญ่ของแพทยแ์ละทีมสหวิชาชีพในทุกระบบสุขภาพ 
เม่ือพิจารณาดา้นปริมาณงานผูป่้วยนอก ขอ้มลูจากกลุ่มงานสารสนเทศ โรงพยาบาลขอนแก่น มีจ านวนเพ่ิมข้ึนในแต่
ละปี โดยปี พ.ศ. 2555, 2556, 2557 พบผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนัเท่ากบั 3,303 ราย, 3,317 ราย และ 3,570 ราย
ตามล าดบั ดว้ยจ านวนของผูใ้ชบ้ริการจ านวนมากและกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอกมีหลายกิจกรรม จึงท าใหเ้กิด
ความซบัซอ้น ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  ดว้ยเหตุน้ีการปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วย
นอก จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้สามารถมีความรวดเร็วไดม้ากข้ึน โดยเฉพาะ
ปัญหาการรอคอยหรือกระบวนการให้บริการท่ีล่าชา้  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
ผูป่้วยนอก โดยมีวตัถุประสงค์ คือ 1)เพ่ือศึกษาวิธีการท างานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้บริการผูป่้วยนอก 
กรณีศึกษา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลขอนแก่น 2) เพ่ือศึกษาสาเหตุของความล่าชา้ในกระบวนการ
ใหบ้ริการผูป่้วยนอก และ3) เพ่ือศึกษาการปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอก ผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ
จากการศึกษาน้ีจะท าให ้1) ทราบกระบวนการและวิธีการท างานในการให้บริการผูป่้วยนอกของกลุ่มงานเทคนิค
การแพทย ์โรงพยาบาลขอนแก่น 2) ทราบสาเหตุของความล่าชา้เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
ผูป่้วยนอก ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลขอนแก่น 3) สามารถลดระยะเวลากระบวนการให้บริการ
ผูป่้วยท่ีมารับบริการ ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ท าให้เกิดความพึงพอใจและลดขอ้
ร้องเรียนได ้และสามารถน าผลการศึกษาไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงโรงพยาบาล
ต่างๆท่ีจะน าไปปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอกได ้
  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     2.1 การศึกษาวธีิการท างาน (Method study) 
            การศึกษาวิธีการท างาน (Method study) คือ กระบวนการท่ีใชศึ้กษาและบนัทึกการท างานเดิม หรือเสนอแนะ
ใหม่อยา่งเป็นขั้นตอนและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ เพ่ือหาแนวทางการพฒันาวิธีการท างานใหมี้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน (มาโนช ริทินโย, 2551) การศึกษาวิธีการท างานจะช่วยใหเ้กิดการปรับปรุงกระบวนการในการ
ท างานใหเ้กิดความเหมาะสมกบัการปฏิบติัการ 
           เคร่ืองมือวิเคราะห์การปฏิบติังานท่ีส าคญั ประกอบดว้ย การวิเคราะห์กระบวนการ (Process analysis) การ
วิเคราะห์กิจกรรม (Activity analysis) และการวิเคราะห์การปฏิบติัการ (Operation analysis) ดว้ยแผนผงักระบวนการ
และแผนผงัการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย การวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือเหล่าน้ี ช่วยให้ผูวิ้เคราะห์สามารถ
รวบรวมและบนัทึกขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งครบถว้น เขา้ใจในธรรมชาติและลกัษณะของกระบวนการ สามาถ
เห็นความผิดปกติ ขอ้บกพร่อง และความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ นอกจากน้ียงัช่วยในการคน้หาสาเหตุ 
การแกไ้ขและการปรับปรุงงาน หรือการออกแบบงานใหม่เป็นระบบมากข้ึน 
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     2.2 แผนภูมกิระบวนการ (Flow process chart) 
                    เป็นขั้นตอนการบนัทึกกระบวนการท่ีท าให้การวิเคราะห์กระบวนการท่ีซบัซ้อนท าไดง่้ายข้ึน คือการ
แบ่งกระบวนการนั้นออกเป็นขั้นตอนยอ่ยๆและแบ่งขั้นตอนยอ่ยนั้นออกเป็นประเภทต่างๆตามลกัษณะของกิจกรรม
นั้นๆ (กิตติพงศ ์วิเวกานนท,์ 2547) ซ่ึงมีสญัลกัษณ์มาตรฐาน 5 ตวั ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 สญัลกัษณ์ในการแบ่งกิจกรรมในแผนภูมิกระบวนการ (Flow process chart) 

No. สัญลกัษณ์ ความหมาย ตวัอย่าง 

1 
 

 การปฏิบติังาน 
(Operation) 

การแปรวตัถุดิบในลกัษณะต่างๆ การเตรียมวตัถุดิบ การ
วางแผนงาน 

2  การตรวจสอบ 
(Inspection) 

การตรวจสอบคุณภาพหรือปริมาณของผลิตภณัฑ ์วตัถุดิบ 
การตรวจสอบคุณลกัษณะของวตัถุดิบ 

3  การขนส่ง/ขนยา้ย 
(Transportation) 

การเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ งานระหวา่งผลิต หรือสินคา้
ส าเร็จรูป จากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง 

4  การรอคอย 
(Delay) 

พนกังานรอคอยวตัถุดิบ ช้ินงานรอคอยเขา้กระบวนการ
ต่อไป รอคอยการขนส่ง 

5  การจดัเกบ็ 
(Storage) 

การจดัเกบ็วตัถุดิบ งานระหวา่งผลิต หรือผลิตภณัฑใ์นโกดงั 
คลงัสินคา้ 

 

     2.3  ไดอะแกรมการไหลของงาน (Flow diagram) 

     แผนผงัเพ่ือแสดงภาพรวมของการท างาน กบัผงัสถานท่ีของการท างานท่ีไดจ้ากการสงัเกตการเคล่ือนไหวของคน
หรือเคร่ืองจกัร(Heizer and Render, 2014) โดยรูปแบบการเคล่ือนท่ีท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงคือ 

1) เสน้ทางท่ีตดักนั เพราะท าใหเ้กิดการสบัสนในกระบวนการ 
2) เสน้ทางท่ีมีการเคล่ือนไหวแบบยอ้นกลบั 
3) เสน้ทางท่ีมีการเคล่ือนท่ีท่ีใชร้ะยะทางมาก ควรไดรั้บการปรับระยะทางลง 

 
 

        2.4 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and effect diagram) 

                   คือผงัหรือแผนภูมิท่ีประกอบดว้ยเส้นตรงหลายลกัษณะมาประกอบกันเพ่ือแสดงถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างปัญหากบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น ใชเ้พ่ือการคน้หาสาเหตุหรือตน้เหตุของการ
เกิดปัญหานั้นซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าการแกไ้ข (Ishikawa, 1953)โดยมีการแยกออกเป็นสาเหตุหลกัและสาเหตุยอ่ย ดงัรูป
ท่ี 1 
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ปัจจยั ปัจจยั 

ปัจจยั ปัจจยั สาเหต ุ

สาเหตุ สาเหต ุ

 

 

    
        ปัญหา 
 
     
 
 
 
      
รูปท่ี 1 ตวัอยา่งแผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause and effect diagram) 
 
     2.5 การปรับปรุงระบบงานอย่างง่าย (Work simplification) 
           เป็นหลกัการในการปรับปรุงกระบวนการในการท างานใหง่้ายข้ึน โดยอาศยัหลกัการ ECRS (ประเสริฐ อคัร
ประถมพงศ,์ 2548) ไดก้ล่าววา่ หลกัการ ECRS เป็นหลกัการการปรับปรุงกระบวนการในการท างานดว้ยวิธี
ดงัต่อไปน้ี 

  E=Eliminate หมายถึง การตดัขั้นตอนงานท่ีไม่จ าเป็นและท่ีไม่สร้างมลูค่าเพ่ิมในกระบวนการออกไป  

 C=Combine การรวมขั้นตอนการท างานไวด้ว้ยกนั เพ่ือประหยดัเวลาหรือแรงงานในการท างาน เช่น งาน

บางอยา่งเคยท าสองคน สามารถท าเพียงคนเดียว โดยใหค้นท่ีเหลือไปท าอยา่งอ่ืนแทน 

 R=Re-arrange การจดัล าดบัการท างานใหม่ใหเ้หมาะสม 

 S=Simplify การท าใหง่้ายกวา่เดิม โดยอาจใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการช่วยใหง่้ายยิ่งข้ึน 

     2.6 Total Productive Maintenace (TPM) 

           TPM คือ การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีด าเนินการทัว่ทั้งองคก์รอยา่งเป็นระบบโดยความร่วมมือ

ของผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั (สุธี ปิงสุทธิวงศ,์ 2556) เป้าหมายของ TPM กคื็อ ปรับปรุงจนกระทัง่ไม่มี

เคร่ืองจกัรเสียระหวา่งผลิตและไม่มีของเสียเกิดข้ึน รวมทั้งใชเ้คร่ืองจกัรอยา่งเต็มศกัยภาพ การด าเนินการ TPM จะ

ช่วยใหเ้กิดความปลอดภยัมากยิ่งข้ึน ขจดัความสูญเสียในรูปต่างๆ 
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          2.7 การควบคุมการมองเห็นด้วยภาพ (Visual control) 

              การควบคุมการมองเห็นดว้ยภาพ (Visual control) โดยใชส้ญัลกัษณ์และแผนภูมิรูปแบบต่างๆเป็นเคร่ืองมือ

ส่ือสารท่ีเหมาะสม ไม่ใช่ส าหรับพนกังานเท่านั้น แต่รวมถึงเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน ผูบ้ริหาร ผูม้าเยือนและผูม้ารับ

บริการ เน่ืองจากขอ้มลูยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเคร่ืองมือเหล่าน้ีสามารถน าไปใชเ้พ่ือพฒันาปรับปรุงองคก์รใหดี้ข้ึนได ้

(Heizer and Render, 2014) 

        2.8 การจัดวางผงั (Layout) 

          การจดัวางผงัจดัเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัประการหน่ึงส าหรับการสร้างประสิทธิภาพของการปฏิบติัการในระยะ

ยาวขององคก์าร การจดัวางผงัสามารถส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัในดา้นต่างๆ เช่น ความสามารถในดา้น

การผลิต กระบวนการผลิต ความยืดหยุน่ในการปฏิบติัการ ตน้ทุนการด าเนินงาน คุณภาพชีวิตของผูท้  างาน 

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ (Heizer and Render, 2014) 

    โดยในการศึกษาน้ีจะเป็นการจดัวางผงัแบบการวางผงัส านกังาน คือเป็นการจดักลุ่มบุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

และพ้ืนท่ีการท างานในส านกังาน โดยมีวตุัประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดความสะดวก ปลอดภยั และมีการไหลเวียนของ

ข่าวสารท่ีดี 

       2.9 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

             แสงระวี เทพรอด (2556) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการพฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการผูป่้วยนอก โรงพยาบาล

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการพฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการผูป่้วยนอก 

โรงพยาบาลคลองหลวง ไดน้ าหลกัการลีนมาลดขั้นตอนจาก 6 ขั้นตอน เหลือ 5 ขั้นตอน ผลการวิจยัพบวา่ ระยะเวลา

การใหบ้ริการจากจุดคดักรองและบนัทึกขอ้มูลลดลงจาก 6.8233 นาที เหลือ 5.0567 นาที (ลดลงร้อยละ 25.94) เม่ือ

เปรียบเทียบการใหบ้ริการแบบปกติกบัการบริการแบบท่ีไดป้รับปรุงพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ กล่าวคือ ระบบการท างานมีความรวดเร็วข้ึน ลดการใชบุ้คลากรจาก 7 คน เหลือ 2 คน 

           พชัรินทร์ ด ารงพิพฒันก์ลุ (2555) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการพฒันากระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอก ฝ่ายเวช

ศาสตร์ฟ้ืนฟ ู ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคน้หาปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการใหบ้ริการของ

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟ้ืนฟใูนรูปแบบเดิม เพ่ือพฒันาการบริการใหเ้ป็นระบบมากยิ่งข้ึนและเพ่ือลดระยะเวลาการรอคอย

ของผูป่้วยท่ีมาติดต่อ โดยเกบ็ขอ้มลูเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์ผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการ การประชุมระดมสมองของ

กลุ่มบุคลากร และการเกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณ มาวิเคราะห์ดว้ยสถิติ Independent sample T-test และเอาแนวความคิด 

ทฤษฎี มาประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ Process re-design, Lean, Value stream, Industrial Engineering, Process analysis และ 
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Cause and effect diagram เป็นตน้ จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาของการใหบ้ริการระบบเดิม คือปัญหาความล่าชา้ไม่

เป็นระบบ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได ้4 ดา้น คือ ดา้นกระบวนการ คน เคร่ืองมือ และสถานท่ีตั้ง จาก

การออกแบบใหม่ สามารถลดระยะเวลาการรอคอยได ้4 ขั้นตอน และการจดัวางแผนผงัใหม่ท าใหก้ารเดินรับบริการ

ของผูป่้วยไหลไปตามสายธารของคุณค่าไดร้วดเร็วข้ึนและยงัสามารถลดระยะทางในการเดินทางของผูป่้วยท่ีมาใช้

บริการ 

3. วธิีการศึกษา 
 
     3.1 ศึกษาวธีิการท างานเพือ่ปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก กรณีศึกษา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

โรงพยาบาลขอนแก่น 

           3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

           ประชากรในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือบุคลากรท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้ริการผูป่้วยนอก ไดแ้ก่นกัเทคนิคการแพทย ์ 2 คน และพนกังานหอ้งทดลอง 7 คน เป็นผูใ้หข้อ้มลู

หลกั  

           3.1.2 การรวบรวมขอ้มูล 

    ขอ้มลูปฐมภูมิ  

 - การสมัภาษณ์เชิงลึก ค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เป็นแนวค าถามแบบเปิด เพ่ือเปิดกวา้งรับขอ้มลูจากผูถ้กู

สมัภาษณ์ ในประเดน็ของกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอก แผนผงัหอ้งท่ีใหบ้ริการผูป่้วยนอก การเคล่ือนไหวท่ี

ก่อใหเ้กิดความสูญเปล่าในการใหบ้ริการผูป่้วยนอก และสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการใหบ้ริการ

ผูป่้วยนอก โดยบนัทึกผลการสมัภาษณ์ดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียง 

               - การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) คือการท่ีผูศึ้กษาเขา้ไปใชชี้วติร่วมกบักลุ่มคนท่ีศึกษา มีการ

กระท ากิจกรรมร่วมกนั จนเขา้ใจความรู้สึกนึกคิดและท่ีกลุ่มคนเหล่านั้นแสดงออกมา 

           3.1.3 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู  

ใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้  

            3.1.4 การวิเคราะห์ขอ้มลู  
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การศึกษาวิธีการท างานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอก โดยการถอดเทปจากการสมัภาษณ์

และผลท่ีไดจ้ากการสงัเกต มาศึกษาวิธีการท างานโดยใชแ้ผนผงักระบวนการ (Flow process chart) และ ไดอะแกรม

การไหลของงาน (Flow diagram) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการศึกษาวิธีการท างาน 

      3.2 ศึกษาสาเหตุของความล่าช้าในกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก กรณีศึกษา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

โรงพยาบาลขอนแก่น            

3.2.1 การรวบรวมขอ้มลู 

      ขอ้มลูปฐมภูมิ  

 - การสมัภาษณ์เชิงลึก ค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เป็นแนวค าถามแบบเปิด เพ่ือเปิดกวา้งรับขอ้มลูจากผูถ้กู

สมัภาษณ์ ในประเดน็ของกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอก แผนผงัหอ้งท่ีใหบ้ริการผูป่้วยนอก การเคล่ือนไหวท่ี

ก่อใหเ้กิดความสูญเปล่าในการใหบ้ริการผูป่้วยนอก และสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการใหบ้ริการ

ผูป่้วยนอก โดยบนัทึกผลการสมัภาษณ์ดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียง 

               - การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) คือการท่ีผูศึ้กษาเขา้ไปใชชี้วติร่วมกบักลุ่มคนท่ีศึกษา มีการ

กระท ากิจกรรมร่วมกนั จนเขา้ใจความรู้สึกนึกคิดและท่ีกลุ่มคนเหล่านั้นแสดงออกมา 

  3.2.2 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

น าผลท่ีไดม้าจากการถอดเทปจากการสมัภาษณ์และจากการแบบมีส่วนร่วมมาศึกษาสาเหตุความล่าชา้ใน

กระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอก  โดยใชเ้คร่ืองมือแผนผงัแสดงสาเหตุและผล (Cause and effect diagram) มาช่วย

ในการศึกษาน้ี 

      3.3 ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก กรณีศึกษา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาล

ขอนแก่น 

  เม่ือทราบสาเหตุความล่าชา้ในกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอกจากแผนผงัแสดงสาเหตุและผล (Cause 

and effect diagram) แลว้ ท าการปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอกตามปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

      4.1 ผลการศึกษาวธีิการท างานเพือ่ปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก กรณีศึกษา กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น 

 4.1.1 จากการศึกษาวิธีการท างานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอก โดยใชเ้คร่ืองมือแผนภูมิ

กระบวนการ (Flow process chart) โดยขอ้มูลกระบวนการให้บริการผูป่้วยนอกแต่ละกระบวนการไดม้าจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการผูป่้วยนอกของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์โดยมี

ต าแหน่งนกัเทคนิคการแพทย ์ 2 คน และต าแหน่งพนกังานหอ้งทดลอง 7 คน เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั และไดม้าจากการ

สงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ส าหรับเวลาท่ีในแต่ละกระบวนการใชเ้ทคนิคการจบัเวลา (Stopwatch 

time) แสดงดงัตารางท่ี  

  
ระยะทาง (ฟุต) เวลา (นาที) สัญลกัษณ์ รายละเอยีดของกจิกรรมใน 

กระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก 

 0.02  เรียกคิว 

4 1  นัง่รอผูป่้วยเดินมาถึง 

 0.02  รับเอกสารและใบสัง่ยา 

 0.30  ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

 1  ลงทะเบียนรายการตรวจ 
 0.2  Print คิวเจาะเลือด 
 0.2  Print ใบตาม

ผล 
 0.10  ยื่นเอกสารใหผู้ป่้วย 
 0.20  แจง้ผูป่้วยวา่ไดคิ้วท่ีเท่าไหร่ 

12  1  นัง่รอผูป่้วยเดินเขา้ช่องเจาะ 
 1  ตรวจสอบความถกูตอ้งอีกคร้ัง 
 3  เจาะเลือด 
 0.3  นดัเวลารับ

ผล 
รูปที่ 2 แผนภูมิกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอก ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลขอนแก่น 
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    4.1.2 จากการศึกษาแผนภูมิกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอก ตามขอ้ 4.1.1 ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าจากผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และได้มาจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผลพบว่ามีหลายกิจกรรมใน
กระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอกท่ีเสียเวลาในการเคล่ือนยา้ย โดยเฉพาะกิจกรรมนัง่รอผูป่้วยเดินมาถึงท่ีใชร้ะยะทาง
ในการเคล่ือนยา้ย 4 ฟุต และกิจกรรมนัง่รอผูป่้วยเดินเขา้ช่องเจาะท่ีใชร้ะยะทางในการเคล่ือนยา้ย 12 ฟุต แสดงให้
เห็นว่าระยะทางท่ีมากส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอก ดงันั้นผูศึ้กษาจึงท าการศึกษา
เพ่ิมเติมในส่วนของการวางผงัในกระบวนการให้บริการผูป่้วยนอก โดยใชเ้คร่ืองมือไดอะแกรมการไหลของงาน 
(Flow diagram) ร่วมวิเคราะห์ โดยมีผลการศึกษา ดงัรูปท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องเจาะท่ี 5 

ช่องเจาะท่ี 3 

ช่องเจาะท่ี 4 

ช่องเจาะท่ี 2 

ช่องเจาะท่ี 1 

ช่องเจาะท่ี 6 

จดุลงทะเบียน 

เคร่ืองอตัโนมติั IPG 

หนา้จอเรียกคิว 

ทางเขา้ 

ทางออก 

จุดเจาะเด็ก 
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มีการเปล่ียนแปลงบ่อย 

หลายขั้นตอน 

ขาดความช านาญ 

วธีิการท างาน 

เคร่ืองมอื บุคลากร 

ไม่เพียงพอ ไม่ผา่นการอบรม 

ไม่เขา้ใจกระบวนการ ช ารุดบ่อย 

ไม่บ  ารุงรักษา 

การตดิต่อส่ือสาร 

แผนผงั 

ย้อนไป-มา 

 
รูปที่ 3 ไดอะแกรมการไหลของงาน (Flow diagram) ของกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอก 
 
    4.2 ผลการศึกษาสาเหตุของความล่าช้าในกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก กรณีศึกษากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
โรงพยาบาลขอนแก่น 
        ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิธีการท างานในขอ้ 4.1.1 และ 4.1.2  รวมกบัขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยสมัภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอกของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์โดยมีต าแหน่ง
นกัเทคนิคการแพทย ์  2 คน และต าแหน่งพนกังานห้องทดลอง 7 คน เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key informant) พบว่า
สาเหตุท่ีท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการให้บริการผูป่้วยนอกมีหลายสาเหตุ โดยสรุปไดเ้ป็น 5 ปัจจัย คือ 
บุคลากร เคร่ืองมือ วิธีการท างาน การส่ือสารและการวางผงั แสดงดงัรูปท่ี 3 

 

 

 

    
         ความล่าช้า 
 
     
 
 
 
รูปที่ 4 แผนผงัแสดงสาเหตุและผล (Cause and effect diagram) ความล่าชา้ในกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอก  
 
     4.3 ผลการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ ป่วยนอก กรณีศึกษากลุ่ มงานเทคนิคการแพทย์ 
โรงพยาบาลขอนแก่น 
            จากผลการศึกษา แผนผงัแสดงสาเหตุและผล (Cause and effect diagram) ความล่าช้าในกระบวนการ
ใหบ้ริการผูป่้วยนอก ในขอ้ 4.2 พบวา่สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอก 5 ปัจจยั คือ 
บุคลากร เคร่ืองมือ วิธีการท างาน การติดต่อส่ือสารและการจดัวางผงั โดยผูศึ้กษาไดก้ารเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุง ดงัน้ีคือ 

1) ปัจจยัด้านบุคลากร  
1.1 สาเหตุ – บุคลากรไม่มีความช านาญ มีผลต่อการท างานล่าชา้ได ้

                         แนวทาง – ส่งเสริมบุคลากรอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้มี
ความมัน่ใจวา่ท างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และยงัส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความช านาญมากข้ึน 
                   1.2 สาเหตุ – บุคลากรไม่เขา้ใจกระบวนการ  

ป้ายบง่ชีไ้มช่ดัเจน 
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                         แนวทาง – ควรมีการจดัประชุมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือช้ีแจงและอธิบายเก่ียวกบักระบวนการให้บริการ
ผูป่้วยนอกท่ีควรรู้ และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงระบบใหม่ควรช้ีแจงใหบุ้คลากรทราบทุกคร้ังเพ่ือใหก้ารบริการด าเนิน
ไปไดอ้ยา่งสะดวก 
                   1.3 สาเหตุ – อตัราก าลงัไม่เพียงพอ ในช่วงเวลาเร่งด่วน คือช่วงเวลา 08.00-10.00 น. 
                       แนวทาง – ควรมีการเสริมอตัราก าลงัในช่วงวลาน้ี เพ่ือให้สามารถบริการผูป่้วยไดอ้ย่างรวดเร็วเพ่ือ
ช่วยลดความแออดั  

2) ปัจจยัด้านเคร่ืองมอื  
   2.1สาเหตุ – เกิดการช ารุดบ่อย เน่ืองจากไม่มีการบ ารุงรักษา 

 แนวทาง – ควรน าหลกัการ TPM มาใช ้เพ่ือใหเ้คร่ืองมือใชก้ารไดต้ลอดไม่มีการติดขดั เพราะถา้ในช่วง
ท่ี เคร่ืองมือเสียจะท าใหเ้กิดความล่าชา้มากยิ่งข้ึน 

3) ปัจจยัด้านวธีิการท างาน 
   3.1 สาเหตุ – มีการเปล่ียนแปลงบ่อย 

                    แนวทาง – ควรหาแนวทางของกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอกท่ีดีท่ีสุด แลว้ควรมีการจดัท าพิมพเ์ขียว 
(Blueprint) เป็นแนวทางในการให้บริการผูป่้วยนอก แลว้จดัท าการ Implement ให้บุคลากรทราบทุกคนเพ่ือความ
เขา้ใจในกระบวนการตรงกนั จะท าใหไ้ม่เกิดการสบัสนและไม่เกิดความล่าชา้ 
              3.2 สาเหตุ-หลายขั้นตอนและมีความซบัซอ้น 
                    แนวทาง- ผูศึ้กษาเสนอแนวทางในการแกไ้ขโดยใชห้ลกัการ ECRS คือหลกัการท่ีท าให้กระบวนการ
ท างานมีความง่ายข้ึน โดยผูศึ้กษาแสนอแนวทางดงัน้ี 

  E=Eliminate ตดัขั้นตอนท่ีซบัซอ้นและยุง่ยากออกไป โดยตดัในส่วนของผูป่้วยตอ้งเดินไปยงัเกา้อ้ีนัง่รอ 

และเดินเขา้ไปยงัจุดเจาะ ซ่ึงสองขั้นตอนน้ีรวมกนัแลว้เป็นระยะเวลา 2 นาที ซ่ึงเน่ืองจากเป็นระยะทางยาว

รวมกนั 32 ฟุต และเป็นเส้นทางท่ีตอ้งเดินสวนกนัท าใหเ้สียเวลาในการเดินนานโดยท าการจดัวางผงัการ

ใหบ้ริการใหม่ ซ่ึงจะกล่าวต่อไป 

S=Simplify เสนอแนวคิดในการน าเคร่ืองยิงบาร์โคด้มาใช ้เพ่ือง่ายต่อการคีย ์HN ของผูป่้วยเน่ืองจากมีเลข

ทั้งหมดแปดหลกั จึงไม่สะดวกในการคียแ์ละอาจท าใหเ้กิดเหตุคียผ์ิดคนได ้

4) ปัจจยัด้านการตดิต่อส่ือสาร 

4.1 สาเหตุ – ป้ายแสดงกระบวนการใหบ้ริการไม่ชดัเจน 

      แนวทาง – จดัท าป้ายแสดงกระบวนการใหบ้ริการใหช้ดัเจน เพ่ือใหผู้รั้บบริการเขา้ใจในกระบวนการ
ใหบ้ริการเพ่ือลดระยะเวลาในการสับสนและลดภาระงานใหก้บับุคลากรท่ีใหบ้ริการด่านหนา้ท่ีตอ้งตอบ
ค าถามซ ้าๆ การแกไ้ขโดยหลกัการการควบคุมการมองเห็น(Visual control) 

5) ปัจจยัด้านการจดัวางผงั 
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       5.1 สาเหตุ – การวางผงัมีเสน้ทางท่ีมีการเคล่ือนไหวแบบยอ้นกลบัและมีเสน้ทางท่ีมีการใชร้ะยะทางมาก 
ควรไดรั้บการปรับระยะทางลง 

             แนวทาง – ควรมีการจดัวางผงัใหม่ โดยใหมี้การไหลของงานเป็นในทางเดียวกนั ไม่มียอ้นกลบัหรือมี
การเดินสวนทางกนั 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     5.1 สรุปผล 
จากการศึกษาวิธีการท างานเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอก กรณีศึกษากลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์
โรงพยาบาลขอนแก่น ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
ประกอบดว้ย นกัเทคนิคการแพทย ์2 คน และพนกังานหอ้งทดลอง 7 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ใหบ้ริการผูป่้วยนอก โดยมีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) เพ่ือเก็บ
ขอ้มูลในการวิเคราะห์วิธีการท างาน โดยใชก้ารศึกษาวิธีการท างาน ไดแ้ก่ แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Flow 
process chart) เพ่ือแสดงกระบวนการให้บริการผูป่้วยนอก และไดอะแกรมการไหลของงาน (Flow diagram) เพ่ือ
แสดงภาพรวมของการท างานและการเคล่ือนท่ี แลว้ผูศึ้กษาไดศึ้กษาสาเหตุของความล่าชา้ในกระบวนการโดยใช้
แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and effect diagram) ในการวิเคราะห์ ผลจากการศึกษาพบวา่สาเหตุของความล่าชา้เกิด
ไดจ้าก 5 ปัจจยั คือ บุคลากร เคร่ืองมือ วิธีการด าเนินงาน การส่ือสาร และการจดัวางผงั (ดงัรูปท่ี 3) ผูศึ้กษาไดท้ าการ
ปรับปรุงกระบวนการโดยหาแนวทางในการแกไ้ขตามปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ โดยใชห้ลกัการ ECRS ในการ
ปรับปรุง คือ ตดัขั้นตอนท่ีซบัซอ้นและยุ่งยากออกไป โดยตดัในส่วนของผูป่้วยตอ้งเดินไปยงัเกา้อ้ีนัง่รอ และเดินเขา้
ไปยงัจุดเจาะ ซ่ึงสองกิจกรรมน้ีรวมกนัแลว้ใชร้ะยะเวลารวม 2 นาที เน่ืองจากเป็นระยะทางยาวรวมกนั 32 ฟุต และ
เป็นเส้นทางท่ีตอ้งเดินสวนกนัท าใหเ้สียเวลาในการเดินนานโดยท าการจดัวางผงัการใหบ้ริการใหม่ โดยใชเ้ทคนิค
การการจดัวางผงั และการปรับปรุงกระบวนการด้วยเทคนิคการควบคุมการมองเห็นด้วยภาพ (Visual control) 
เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานและผูม้ารับบริการสามารถมองเห็นกระบวนการใหบ้ริการไดอ้ยา่งชดัเจนและเขา้ใจไดง่้าย 
     5.2 ข้อเสนอแนะ  
เน่ืองจากกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอกเป็นกระบวนการให้บริการท่ีมีหลายกิจกรรมและมีความยุง่ยาก ซบัซอ้น 
และผูท่ี้มารับบริการก็มีหลายระดบั ทั้งท่ีเขา้ใจในระบบการบริการไดง่้ายและท่ีไม่ค่อยมีความเขา้ใจในกระบวนการ
เท่าไร จึงตอ้งมีการบอกซ ้ าๆ ท าใหเ้กิดภาระงานท่ีมากข้ึนแก่บุคลากร ผูศึ้กษาจึงเสนอแนะเชิงนโยบายในกลุ่มงาน
เทคนิคการแพทยห์รือต่อผูบ้ริหารของโรงพยาบาล ตั้งแต่  
1) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอก เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 
โดยอาจเปรียบเทียบ (Benchmark) กบัโรงพยาบาลอ่ืนท่ีมีกระบวนการใหบ้ริการผูป่้วยนอกท่ีมีความเป็นเลิศ (Best 
Practice) เม่ือไดแ้นวทางท่ีเป็นตวัอย่างท่ีชดัเจนจึงน ามาจดัท าพิมพเ์ขียว (Blueprint) และประกาศเป็นนโยบายใน
การปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานต่อไป รวมถึงการจดัท าป้ายบ่งช้ีเพ่ือใหบุ้คลากร (ผูใ้หบ้ริการ)และผูรั้บบริการเขา้ใจ
ในกระบวนการไดอ้ยา่งชดัเจน  
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2) จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสัมภาษณ์ มีจุดบริการบางจุดท่ีมีผลต่อการท างานของบุคลากร เช่น จุดเจาะเด็ก
ท่ีอยู่ติดกบัช่องเจาะท่ี 6 ซ่ึงเวลาท่ีเจาะเด็ก จะมีเสียงร้องของเด็กท่ีเสียงดงัมาก ท าใหผู้รั้บบริการผูอ่ื้นเกิดอาการขวญั
เสียรวมถึงบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีเจาะเลือดดว้ย จึงขอเสนอแนวทางในการเคล่ือนยา้ยจุดเจาะเด็กไปท่ีอ่ืน อาจเป็น
การศึกษาการจดัวางผงัท่ีเหมาะสม (Layout) เพ่ือศึกษาในรายละเอียดร่วมกบัการลดระยะเวลาในกระบวนการอ่ืนๆ
ต่อไป  
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